Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS ZM
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 16 ve volebním období 2018/2022 ze dne 10.12.2020, 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

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

16:00

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

Plná

8

Jarolímek Miroslav

zastupitel

16:00

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

16:00

Plná

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:00

Plná

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

Plná

15

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

Plná

16

Prouza Radek

zastupitel

16:00

Plná

17

Roštlapil Tomáš, Ing.

zastupitel

16:00

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

Plná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:32

Částečná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

Plná

Omluvena

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

PhDr. Zdeňka Kulhavá

_____________________

Ing., MBA Vilém Maur

_____________________

Ing. Dagmar Kavanová
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Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je ZM 15 - 12.11.2020)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
Ing. et Ing. Pavel Dostál
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

Ing. Jan Čopík, Ph.D.
Ing. et Ing. Pavel Dostál
Ing. Petr Neumann
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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 10.12.2020

2.

Finance

2/1

Rozpočtová opatření 2020

2/2

Zápisy z jednání FV ZM ze dne 11.11.2020 a 18.11.2020

2/3

Členské příspěvky, dary a rezervy 2021

2/4

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

2/5

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2021

2/6

Oprávnění k provádění RO pro RM na rok 2021

2/7

Aktualizace Smluv o výpůjčce příspěvkových organizací

2/8

Pravidla pro poskytování investičních dotací

2/9

Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "Sokol Krčín"

2/10

Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "TJ Spartak"

2/11

Žádost o změnu účelu využití dotace - "TJ Spartak"

2/12

Žádost Centrum Najáda Nové Město nad Metují s.r.o. - čerpání dotace na
rok 2021

2/13

Žádost SK - čerpání dotace na rok 2021

2/14

Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z.s. - čerpání dotace na rok 2021

3.

Majetkoprávní úkony

4.

Rozvoj

4/1

Aktuální stav projektů ke dni 24.11.2020

4/2

Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem

5

Různé

5/1

Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - pověření ST
k hlasování
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5/2

On-line přenosy ze zasedání ZM

6

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Číslo úkolu:

ZM 13-445/20

Název:

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 03.06.2020

Zadání:

ukládá
ST ve spolupráci s OF zohlednit v návrhu rozpočtu na rok 2021 snížení
provozních výdajů ve znění přílohy a doporučení FV ZM ze dne 03.06.2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Snížení provozních výdajů bylo zohledněno v návrhu rozpočtu s výjimkou §
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů z důvodu nárůstu cena a počtu
svozů. O této skutečnosti byli zastupitelé informováni na rozpočtovém
semináři dne 18.11.2020.

Číslo úkolu:

ZM 13-435/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Stavební úpravy
lávky pod zámkem (havarijní stav) - realizace (§ 2219) 2 000 tis. Kč
s termínem do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Do návrhu rozpočtu na rok 2021 se akce "Stavební úpravy lávky
podzámkem (havarijní stav) - realizace" nedostala.

Číslo úkolu:

ZM 13-434/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Letní areál Metuje
(§ 3419) 1 400 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Do návrhu rozpočtu na rok 2021 se akce "Letní areál Metuje "
nedostala. ZM 15 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

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 02.12.2020
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ke COVID-19 a z důvodu nutnosti řešit investičně hotel Metuj.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

ZM 13-433/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: část akce přístřešky
pro autobusové zastávky v NMnM - v ul. Nádražní a ve Vrchovinách (§ 2221)
300 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Akce "přístřešky pro autobusové zastávky v NMnM - v ul. Nádražní a
ve Vrchovinách" se z důvodu nedostatku finančních prostředků města
nedostala do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Číslo úkolu:

ZM 13-432/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Geologické
posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky (§ 3744) 110 tis. Kč s termínem
do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Akce "Geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky "
se z důvodu nedostatku finančních prostředků města nedostala do návrhu
rozpočtu na rok 2021.

Číslo úkolu:

ZM 13-431/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Zateplení zadní
fasády BD č. p. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612) 200 tis. Kč
s termínem do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Akce "Zateplení zadní fasády BD č. p. 353 - 355 v ul. Zborovská -

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020
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PD" se z důvodu nedostatku finančních prostředků města nedostala do návrhu
rozpočtu na rok 2021.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

ZM 13-430/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Opěrná zeď v ul.
Českých bratří - PD (§ 2219) 250 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Akce "Opěrná zeď v ul. Českých bratří - PD" se z důvodu nedostatku
finančních prostředků města nedostala do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Číslo úkolu:

ZM 13-429/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Komunikace v ul.
Kpt. Jaroše (§ 2212) 5 325 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Akce "Komunikace v ul. Kpt. Jaroše" je navržena v návrhu rozpočtu
na rok 2021. ZM 15 schválilo podání žádosti o dotaci na MMR.

Číslo úkolu:

ZM 13-428/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Parkovací místa
v ul. Klosova (§ 2219) 300 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Akce "Parkovací místa v ul. Klosova" se z důvodu nedostatku
finančních prostředků města nedostala do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 02.12.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020
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Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

ZM 13-427/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Chodník v ul.
Na Kopci mezi č. p. 10 a 245 - realizace (§ 2219) 300 tis. Kč s termínem
do konce roku 2020.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Akce "Chodník v ul. Na Kopci mezi č. p. 10 a 245 - realizace" je
navržena v návrhu rozpočtu na rok 2021.

Číslo úkolu:

ZM 13-426/20

Název:

Pozastavení vybraných investičních akcí

Zadání:

schvaluje
pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Komunikace
v areálu bývalých kasáren - PD (doplatek) (§ 2212) 70 tis. Kč.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Do návrhu rozpočtu na rok 2021 akce "Komunikace v areálu
bývalých kasáren - PD (doplatek) (§ 2212) 70 tis. Kč" nebyla navržena,
vzhledem k tomu, že nyní není v plánu dokončení této PD do žádosti o SP, tak
nebude nyní potřeba doplatek za inženýrskou činnost platit.

Číslo úkolu:

ZM 10-298/19

Název:

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2020

Zadání:

schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2020 ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
Součástí schváleného rozpočtu jsou tyto jmenovité projekty a akce: parkovací
automat v ul. Nerudova - pozastávka 15 tis. Kč, komunikace mezi novými BD
v lokalitě Rychta vč. VO 1 950 tis. Kč, Letní areál u Metuje 300 tis. Kč, chodník
podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR 150 tis. Kč, ateliérové
okno v ZUŠ 1 200 tis. Kč, projekt Kanalizace Nové Město nad Metují udržitelnost 25 tis. Kč, ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost,
rekonstrukce půdních prostor 5 650 tis. Kč, komunikace v ul. Na Bořetíně - PD
+ realizace 5 350 tis. Kč, stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS
350 tis. Kč, komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD 70 tis. Kč, stará
ekologická zátěž Elton 500 tis. Kč, stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici
a Nahořanská - realizace 5 950 tis. Kč, VO v ul. Nahořanská 1 100 tis. Kč,
chodník v ul. U Zázvorky - PD 250 tis. Kč, vodní nádrž Vrchoviny 2 200 tis. Kč,

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP
730 tis. Kč, chodník do Klopotova - PD 350 tis. Kč, rekonstrukce chodníků v ul.
Nádražní - PD 550 tis. Kč, rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - PD +
realizace 4 160 tis. Kč, VO v ul. Na Kopci - PD + realizace 1. etapy 220 tis. Kč,
stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace 4 600 tis. Kč, stavební úpravy
ul. Na Zadomí - západní - PD a realizace 5 600 tis. Kč, rozšíření chodníku v ul.
Klosova u č. p. 486 - 488 - řešení zatékání 80 tis. Kč, chodník v ul. Na Kopci
mezi č. p. 10 a 245 - PD + realizace 400 tis. Kč, parkovací místa v ul. Klosova
300 tis. Kč, orientační značení 50 tis. Kč, značení ulic 60 tis. Kč, městský
mobiliář 100 tis. Kč, technická infrastruktura 300 tis. Kč, dopravní značení
80 tis. Kč, Husovo náměstí - (průzkumy, posudky apod.) 200 tis. Kč, čištění
skal a studny 150 tis. Kč, Program regenerace - příspěvky na obnovu památek
200 tis. Kč, oprava místních památek 160 tis. Kč, Program obnovy objektů
historické a architektonické hodnoty - dotace města 300 tis. Kč, technická
pomoc - posudky, poradenství, expertízy 60 tis. Kč, oprava opěrné zdi u čp.
361 v ul. Nádražní - realizace 4 000 tis. Kč, realizace parku Březinky 700 tis.
Kč, přístřešky pro autobusové zastávky v NMnM 900 tis. Kč, aktualizace
strategického plánu 600 tis. Kč, stavební úpravy lávky pod zámkem - realizace
2 000 tis. Kč, stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše 6 200 tis. Kč,
protipovodňový informační systém města (městský rozhlas) 200 tis. Kč,
stavební úpravy staré školy (statika + část krovu) 2 100 tis. Kč, místo pro
přecházení u Benziny + chodník na Kaštánky 1 500 tis. Kč, měřiče rychlosti
(Spy, Vrchoviny) 300 tis. Kč, opěrná zeď v ul. Českých bratří - PD 250 tis. Kč,
sanace zdiva u ZUŠ č. p. 1209 - PD 55 tis. Kč, multifunkční objekt kina 70 příprava 10 tis. Kč, údržba skály v ul. Nádražní pod č. p. 193 a 362 částka 220
tis. Kč, stabilizace skály pod MMUZ - PD 350 tis. Kč, urbanistickoarchitektonická studie areálu kasáren 500 tis. Kč, zateplení zadní fasády BD
č. p. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD 200 tis. Kč, nástupní plocha místa
pro přecházení ul. Havlíčkova 100 tis. Kč, geologické posouzení hradu Výrov
a Dvořáčkovy vyhlídky 110 tis. Kč, chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) PD + realizace 230 tis. Kč, Letní areál u Metuje - projekční práce 1 600 tis. Kč,
program regenerace - městské opevnění západ - PD 100 tis. Kč, MŠ
Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa 650 tis. Kč.
Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Založeno:

19.12.2019

Plnění úkolu:

V průběhu roku bylo postupováno v souladu s rozpočtem.

Číslo úkolu:

ZM 10-295/19

Název:

Členské příspěvky, dary a rezervy 2020

Zadání:

schvaluje
souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely: Euroregion
Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub
v Novém Městě nad Metují - festival komedie 1 000 tis. Kč, dotace města
na obnovu objektů historické a architektonické hodnoty 300 tis. Kč, Centrum
Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 950 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití sportovišť
ve výši 6 290 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz
stacionáře 450 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis.
Kč, souhrnnou částku na dary a dotace města 550 tis. Kč a dary a dotace
města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo sportovních oddílů) 160 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.
Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Založeno:

19.12.2019

Plnění úkolu:

Dotace a dary byly rozděleny v souladu s rozhodnutím RM a ZM. Částky byly
proplaceny příjemcům.

Číslo úkolu:

ZM 10-294/19

Název:

Členské příspěvky, dary a rezervy 2020

Zadání:

bere na vědomí
zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy do rozpočtu
města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 57 tis. Kč, Nová Města
v Evropě 8 tis. Kč, Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, AMK BESIP - dětské
dopravní hřiště Náchod (dar) 23 tis. Kč, Městský klub v Novém Město
nad Metují 3.770 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč
(dar), Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 94,36 tis. Kč
a MAS Pohoda Venkova, Val 35 tis. Kč.

Založeno:

19.12.2019

Plnění úkolu:

Členské příspěvky a dary byly proplaceny.

Číslo úkolu:

ZM 12-385/20

Název:

ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v
Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
vyhrazení si, v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, pravomoci
rozhodnout o vítězi veřejné zakázky na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a
pravomoci schválit smlouvu o dílo, která bude s tímto vítězným uchazečem
uzavřena.

Založeno:

20.05.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 01.12.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
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Původní plnění: 17.09.2020
Prodloužení do: 18.02.2021
Plnění úkolu:

1.12.2020: Členové hodnotící komise se nakonec přiklonili k tomu, že konečné
vyhodnocení veřejné zakázky "Urbanisticko - architektonická studie areálu
bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují"by měla proběhnout prezenčně.
Vzhledem k stále trvajícímu nouzovému stavu a epidemiologické situaci v ČR
prezenční setkání Hodnotící komise stále neproběhlo. Nyní se hledá vhodný
termín. Schválení vítězného uchazeče tak proběhne až na dalším zasedání
zastupitelstva, tzn. v únoru 2021.
4.11.2020: Ve lhůtě pro podávání nabídek byly podány 4 nabídky, hodnocení
v termínu od 15.10. do 27.10.2020 však neproběhlo z důvodu vyhlášeného
nouzového stavu a epidemiologické situace v ČR. Nyní probíhá příprava
na hodnocení formou videokonference. Schválení vítězného uchazeče a
zadání zakázky by mělo proběhnout na prosincovém zastupitelstvu dne
10.12.2020. Žádáme o posun termínu.
17.09.2020: Lhůta pro podávání nabídek ve veřejné zakázce "Urbanisticko architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují"
byla posunuta na den 15.10.2020, hodnocení proběhne v termínu od 15.10.
do 27.10.2020, zadání zakázky a schválení SOD by mělo být předloženo
do ZM 15 dne 12.11.2020.

Číslo úkolu:

ZM 12-375/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. 1. máje z vlastnictví KHK do
vlastnictví města

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku Královéhradeckého kraje
(dále jen KHK),
p. p. č. 710/36 o výměře 2 m²
p. p. č. 710/37 o výměře 2 m²
p. p. č. 710/38 o výměře 5 m²
p. p. č. 710/39 o výměře 6 m²
p. p. č. 710/40 o výměře 21 m²
p. p. č. 710/41 o výměře 26 m²
p. p. č. 710/42 o výměře 64 m²
p. p. č. 710/43 o výměře 24 m²
p. p. č. 727/14 o výměře 18 m²
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují
a
p. p. č. 2052/21 o výměře 13 m²
p. p. č. 2052/22 o výměře 2 m²
oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
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svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO:
70947996, Kutnohorská 59, 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,
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: 10.12.2020
Splněno: 02.12.2020

Založeno:

20.05.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 14.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-492/20

Název:

Návrh finančního limitu na rekonstrukci Kina 70

Zadání:

schvaluje
limit na rekonstrukci budovy Kina 70 vč. navazujícího venkovního prostoru
ve výši 62 mil. Kč vč. DPH v cenách roku 2020.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Pracovní skupina Kulturní centrum KINO 70 byla s limitem
seznámena.

Číslo úkolu:

ZM 14-489/20

Název:

Hotel Metuj - kupní smlouva se smlouvou o zřízení zástavního práva

Zadání:

schvaluje
RO - koupě č. p. 471 Hotel Metuj vč. souvisejících pozemků a budov (§ 3639)
ve výši 5 mil. Kč. Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z pozastavené
akce Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212).

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. RO bylo provedeno.

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 02.12.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 13.10.2020
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Číslo úkolu:

ZM 14-488/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Hotel Metuj - kupní smlouva se smlouvou o zřízení zástavního práva

Zadání:

schvaluje
uzavření kupní smlouvy se smlouvou o zřízení zástavního práva, ve znění
přílohy k tomuto bodu, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876,
se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a fy EG REAL
a.s., IČO: 28218680, se sídlem Točitá 1964/34, 140 00 Praha, týkající se
těchto nemovitých věcí: pozemku st. p. č. 233/2, jehož součástí je budova
hotelu Metuj č. p. 471, vč. všech přiléhajících pozemků a staveb tedy: st. p. č.
234/1, st. p. č. 2099, jejíž součástí je budova bez čp/če se způsobem využití
občanská vybavenost, st. p. č. 2100/2, jejíž součástí je budova bez čp/če se
způsobem využití občanská vybavenost a pozemek p. p. č. 259, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují, za celkovou kupní cenu 14.900.000 Kč s tím, že kupní
cena bude rozložena do 3 splátek, při podpisu smlouvy částka 5 mil. Kč,
do dne 30.06.2021 částka 5 mil. Kč a do dne 30.06.2022 částka 4,9 mil. Kč a
dále souhlasí se zřízením zástavního práva k uvedeným nemovitým věcem
ve prospěch fy EG REAL a.s., IČO: 28218680, se sídlem Točitá 1964/34, 140
00 Praha, na nedoplatek kupní ceny ve výši 9.900.000 Kč s možností učinit
v průběhu splátkového režimu do dne 30.06.2022 kdykoliv mimořádnou
splátku ze strany města, jako zástavního dlužníka. Správní poplatek za návrh
na vklad do KN uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 12.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-487/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků z majetku KHK,
p. p. č. 727/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 7 m²),
p. p. č. 727/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 189 m²),
p. p. č. 727/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 784 m²),
p. p. č. 727/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 1 m²),
p. p. č. 727/30 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 9 m²),
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují
a
p. p. č. 2052/23 (ostatní plocha - ostatní komunikace, 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). ZM zároveň ve smlouvě schvaluje tyto

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 13.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel
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omezující podmínky dárce: „Královéhradecký kraj si jako dárce vyhrazuje k tíži
obdarovaného zákaz zcizení předmětu daru, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k předmětu
daru třetí osobě a o předmět daru bude řádně pečovat, užívat jej výhradně
jako pozemky pod stavbou chodníků (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. Obdarovaný
může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“
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.
Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 16.11.2020

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. darovací smlouva uzavřena 14.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-486/20

Název:

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky z vlastnictví KHK do vlastnictví
města - ul. 1. máje

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků z majetku KHK,
p. p. č. 710/36 (ostatní plocha - ostatní dopravní plocha, o výměře 2 m²),
p. p. č. 710/37 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m²),
p. p. č. 710/38 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 5 m²),
p. p. č. 710/39 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 6 m²),
p. p. č. 710/40 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 21 m²),
p. p. č. 710/41 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 26 m²),
p. p. č. 710/42 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 64 m²),
p. p. č. 710/43 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 24 m²),
p. p. č. 727/14 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 18 m²),
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují
a
p. p. č. 2052/21 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 13 m²),
p. p. č. 2052/22 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m²),
oba 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). ZM zároveň ve smlouvě schvaluje tyto
omezující podmínky dárce: „Královéhradecký kraj si jako dárce vyhrazuje k tíži
obdarovaného zákaz zcizení předmětu daru, které se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k předmětu
daru třetí osobě a o předmět daru bude řádně pečovat, užívat jej výhradně
jako pozemky pod stavbou chodníků (s místy pro přecházení), v souladu

Zodpovědný: Bachura Pavel
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s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný
může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“
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.
Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 16.11.2020

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Darovací smlouva uzavřena 14.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-485/20

Název:

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.

Zadání:

schvaluje
uzavření smlouvy o upsání akcií (uvedené v příloze) mezi městem Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876, a společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, do majetku
města, jejíž obsahem je 321 akcií v emisním kurzu 1.717 Kč, dle ceny
(552.430 Kč) vyplývající z již uvedeného znaleckého posudku Ing. Daniela
Jakwertha, který stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu oceňovaných
pozemků: pozemku p. p. č. 861/3 o výměře 528 m 2, pozemku p. p. č. 861/2
o výměře 575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2, pozemku st. p. č.
748 o výměře 34 m2, pozemku st. p. č. 728 o výměře 561 m 2 vše v k. ú. Nové
Město nad Metují a dále pozemku p. p. č. 222/2 o výměře 1344 m 2 v k. ú.
Spy, které jsou veřejnou technickou infrastrukturou ve vlastnictví města
navazující na stávající stavby Vodojemů s podmínkou, že veškeré
administrativní poplatky budou v režii společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena 17.09.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-484/20

Název:

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.

Zadání:

schvaluje
uzavření prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do základního
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928,

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 12.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel
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Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, mezi městem
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a již zmiňovanou společností, týkající
se těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3 o výměře 528 m 2, pozemku p. p.
č. 861/2 o výměře 575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2,
pozemku st. p. č. 748 o výměře 34 m 2, pozemku st. p. č. 728 o výměře 561
m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a dále pozemku p. p. č. 222/2 o výměře
1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou infrastrukturou
ve vlastnictví města navazující na stávající stavby Vodojemů v hodnotě
nepeněžitého vkladu ve výši ceny obvyklé již uvedených oceňovaných
pozemků v částce 552.430 Kč, stanovené znaleckým posudkem č. 133521/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p. Ing. Danielem Jakwerthem
z Trutnova, s podmínkou, že náklady na vklad práva do KN uhradí společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy
ve znění přílohy k tomuto bodu.
Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 12.10.2020

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Prohlášení uzavřeno dne 17.09.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-483/20

Název:

Darování pozemků KHK - pozemky pod komunikací, silnice Krčín - Spy

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (darování) částí pozemků, dle zatím nezapsaného GP č.
243-141/2019 ze dne 30.08.2019, a to:
- p. p. č. 307/4 (dle GP se jedná o díl „a“ o výměře 57 m²),
- p. p. č. 307/1 (dle GP se jedná o díl „b“ o výměře 15 m²),
- p. p. č. 266/1 (dle GP se jedná o díl „c“ o výměře 72 m²),
vše v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují
a dále, dle zatím nezapsaného GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019, a to:
- p. p. č. 205/13 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 205/14 o výměře 12 m²),
- p. p. č. 245/2 (dle GP se jedná o díl „e“ o výměře 2 m²),
vše v k. ú. Krčín a obci Nové město nad Metují,
z vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (dárce) do majetku KHK
(obdarovaný), o celkové výměře 158 m² a za podmínek uvedených
ve zveřejněných záměrech města Nové Město nad Metují. Správní poplatek
za návrh na vklad práva do KN uhradí KHK. ZM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena 15.10.2020.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 26.10.2020
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Číslo úkolu:

ZM 14-482/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Přijetí daru od KHK - ul. Vrchovinská

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (přijetí daru) z majetku KHK do vlastnictví města Nové
Město nad Metují, a to pozemku p. p. č. 673/4 o výměře 88 m2 v k. ú. Nové
Město nad Metují v ul. Vrchovinská, a to z důvodu, že předmětný pozemek
tvoří veřejné prostranství (stání pro kontejnery + místní asfaltová komunikace)
s omezující podmínkou stanovenou krajem, a to zřízením zákazu zcizení po
dobu 10 let ve prospěch KHK. Správní poplatek za návrh na vklad do KN
uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy
ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 07.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-481/20

Název:

Přijetí daru od KHK - pozemky pod chodníky, podél silnice Krčín - Spy

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (přijetí daru) částí pozemků z majetku KHK, dle zatím
nezapsaného GP č. 243-141/2019 ze dne 30.08.2019, a to:
- p. p. č. 604 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 604/5 o výměře 40 m²),
- p. p. č. 604 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 604/6 o výměře 11 m²),
- p. p. č. 604 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 604/7 o výměře 71 m²),
vše v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují
a dále, dle zatím nezapsaného GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019, a to:
- p. p. č. 692/1 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 692/7 o výměře 13 m²),
- p. p. č. 692/1 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 692/8 o výměře 18 m²),
- p. p. č. 764/1 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 764/6 o výměře 3 m²),
- p. p. č. 764/1 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 764/7 o výměře 22 m²),
- p. p. č. 764/1 (dle GP se jedná o díly „f“ + „h“ o výměře 116 m²),
- p. p. č. 764/2 (dle GP se jedná o díl „g“ o výměře 450 m²),
- p. p. č. 692/1 (dle GP se jedná o díl „c“ o výměře 26 m²),
- p. p. č. 692/1 (dle GP se jedná o díl „d“ o výměře 5 m²),
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují
svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO:
70947996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dárce), do vlastnictví
města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují (obdarovaný), o celkové výměře 775 m². Správní
poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí KHK. ZM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.09.2020

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 16.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 26.10.2020
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Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 15.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-480/20

Název:

Přijetí daru od KHK - pozemky v areálu bývalých kasáren

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (přijetí daru) z majetku KHK do vlastnictví města Nové
Město nad Metují, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují:
st. p. č. 2200 o výměře 182 m2, jehož součástí je budova bez čp/če - způsob
využití jiná stavba,
st. p. č. 2199 o výměře 47 m2, jehož součástí je budova bez čp/če - způsob
využití jiná stavba
a p. p. č. 653/1 o výměře 11756 m2, dle smluvních podmínek stanovených
KHK v čl. V, ve znění přílohy k tomuto bodu: Smluvní strany tímto sjednávají
bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, a to jako právo věcné, kterým
se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 20 let, ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do KN nepřevede vlastnické právo k daru třetí
osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej
výhradně k účelu v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým
účelům neposkytne a dále ve lhůtě 5 let od nabytí účinnosti této smlouvy bude
realizovat na předmětu daru projekt veřejného zájmu, tj. stavbu parkovacích
míst pro veřejnost, sportoviště a zelené plochy. Správní poplatek za návrh
na vklad do KN uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 14.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-479/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
koupi pozemků p. p. č. 435/4 o výměře 20 m², p. p. č. 435/5 o výměře 1 m², p.
p. č. 435/6 o výměře 1 m² a p. p. č. 435/7 o výměře 6 m², vše v k. ú. Spy,
zapsaných na LV č. 3039 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují, vedený
KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, z podílového spoluvlastnictví p.
[osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] , do vlastnictví města
Nové Město nad Metují, za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m², tj.
za celkovou kupní cenu 2.800 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.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 23.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel
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Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 12.10.2020

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena 09.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-478/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
koupi pozemků p. p. č. 417/11 o výměře 68 m² a p. p. č. 417/12 o výměře 2
m², oba v k. ú. Spy, zapsaných na LV č. 1084 pro k. ú. Spy a obec Nové
Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod,
z podílového spoluvlastnictví p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj
odstraněn] , do vlastnictví města Nové Město nad Metují, za sjednanou kupní
cenu ve výši 100 Kč/m², tj. za celkovou kupní cenu 7.000 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.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 12.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-477/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
koupi pozemků p. p. č. 434/2 o výměře 8 m² a p. p. č. 436/2 o výměře 19 m²,
oba v k. ú. Spy, zapsaných na LV č. 400 pro k. ú. Spy a obec Nové Město
nad Metují, vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, z vlastnictví
p. [osobní údaj odstraněn] , do vlastnictví města Nové Město nad Metují,
za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m², tj. za celkovou kupní cenu 2.700
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.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Kupní smlouva uzavřena dne 16.11.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-476/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 12.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 16.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel
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koupi pozemků p. p. č. 430/11 o výměře 433 m² a p. p. č. 430/13 o výměře
1 m², oba v k. ú. Spy, zapsaných na LV č. 383 pro k. ú. Spy a obec Nové
Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod,
z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn] , do vlastnictví města Nové Město
nad Metují, za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m², tj. za celkovou kupní
cenu 43.400 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.
Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 16.11.2020

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Kupní smlouva uzavřena dne 16.11.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-475/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
koupi pozemků p. p. č. 430/8 o výměře 92 m², p. p. č. 430/10 o výměře 154
m², p. p. č. 452/7 o výměře 4 m², p. p. č. 452/8 o výměře 7 m² a p. p. č. 452/9
o výměře 3 m², vše v k. ú. Spy, zapsaných na LV č. 3471 pro k. ú. Spy a obec
Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod,
z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn] , do vlastnictví města Nové Město nad
Metují, za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m², tj. za celkovou kupní cenu
26.000 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.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Kupní smlouva uzavřena dne 19.10.2020.

Číslo úkolu:

ZM 14-474/20

Název:

Koupě pozemku p. p. č. 710/34 v k. ú. Krčín, ul. 1. máje

Zadání:

schvaluje
koupi p. p. č. 710/34 o celkové výměře 4 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, zapsaného na LV č. 3446 pro
k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn] , do vlastnictví
města Nové Město nad Metují, za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m²
pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 400 Kč. Správní poplatek za návrh
na vklad práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 19.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel
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podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Termín plnění: 10.12.2020
Splněno: 02.11.2020

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 08.10.2020.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvodní informace a vystoupení
Finance
Majetkoprávní úkony
Rozvoj
Různé
Diskuse

16:00 - 16:10
16:10 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 19:20
19:20 - 19:45

ST
OF
OMM
OMM

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 - seznámil přítomné s programem ZM 16, navrhl
členy návrhové komise a určil ověřovatele zápisu zasedání ZM 16. Ověřovatelé zápisu
z minulého zasedání ZM 15 neměli k zápisu připomínky. ST vyzval zastupitele, aby hlasovali
o programu ZM 16 - hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Ověřovatelé a návrhová komise
byly schváleny hlasováním - 19 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 16-524/20
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 16:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 10.12.2020

2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14

Finance
Rozpočtová opatření 2020
Zápisy z jednání FV ZM ze dne 11.11.2020 a 18.11.2020
Členské příspěvky, dary a rezervy 2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2021
Oprávnění k provádění RO pro RM na rok 2021
Aktualizace Smluv o výpůjčce příspěvkových organizací
Pravidla pro poskytování investičních dotací
Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "Sokol Krčín"
Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "TJ Spartak"
Žádost o změnu účelu využití dotace - "TJ Spartak"
Žádost Centrum Najáda Nové Město nad Metují s.r.o. - čerpání dotace na rok 2021
Žádost SK - čerpání dotace na rok 2021
Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z.s. - čerpání dotace na rok 2021

3.

Majetkoprávní úkony

4.
4/1
4/2

Rozvoj
Aktuální stav projektů ke dni 24.11.2020
Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem

5.
5/1
5/2

Různé
Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - pověření ST k hlasování
On-line přenosy ze zasedání ZM

6.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 16-525/20
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Čopík - předseda, Ing. Pavel Dostál a Ing. Petr
Neumann - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 16: PhDr. Zdeňku Kulhavou a
Ing. Viléma Maura.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 10.12.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 16 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Hlášení o plnění usnesení.

Stránka 23

ZÁPIS Z PORADY
ZM 16 ze dne

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 16-526/20
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - 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 - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
Hlasováno - 19 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. 2/1 USNESENÍ č. ZM 16-527/20
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO
ve znění přílohy: 1) dotace na projekt Stará ekologická zátěž Elton 258,5 tis. Kč, 2) dotace
pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce (září) 15 tis. Kč, 3) finanční příspěvek na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity 443,83 tis. Kč, 4) dotace na činnost JSDH (odborná příprava,
uskutečněný zásah, vybavení jednotky, opravy) 146 tis. Kč, 5) navýšení akce Řešení havarijního
stavu kamenného mostu ve Vrchovinách 50 tis. Kč, 6) dotace pro MSSS Oáza na financování
sociálních služeb 769,54 tis. Kč, 7) dotace pro MSSS Oáza na financování zvýšených provozních
výdajů a dorovnání výpadku příjmů 1 062,17 tis. Kč, 8) dotace na mimořádné odměny v agendě
sociálně-právní ochrany dětí 114,31 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/2 Zápisy z jednání FV ZM ze dne 11.11.2020 a 18.11.2020
Stránka 24

ZÁPIS Z PORADY
ZM 16 ze dne

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Identifikace:

Informace o jednání FV ZM ze dne 11.11.2020 a 18.11.2020 - viz zápisy v příloze tohoto
bodu. Jednání FV dne 11.11.2020 mělo na programu Aktuální finanční situaci a Návrh
rozpočtu 2021. Nebyla přijata žádná usnesení. O průběhu jednání již ústně informoval
předseda FV na jednání ZM 15 dne 12.11.2020. Členové FV se rovněž zúčastnili pracovního
semináře ZM k rozpočtu dne 18.11.2020 a následně se pak uskutečnilo řádné jednání FV. FV
doporučil schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2021 se změnami diskutovanými
na rozpočtovém semináři, u nichž došlo ke shodě jejich zapracování do konečného návrhu.
FV dále doporučil schválit střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023.
Odůvodnění:
Zápisy jsou předkládány do ZM jako informace o jednání FV ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 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 16-528/20
ZM bere na vědomí zápisy z Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ze dne 11.11.2020 a 18.11.2020 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/3 Členské příspěvky, dary a rezervy 2021
Identifikace:
Členské příspěvky, dary a rezervy – informace o položkách zahrnutých do návrhu rozpočtu
na rok 2021 viz příloha.
Odůvodnění:
Do návrhu rozpočtu 2021 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dar
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují. 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. Rozdělení těchto rezervních položek podléhá
schválení RM (v částkách do 50 tis. Kč) nebo ZM (nad 50 tis. Kč).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 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 16-529/20
ZM bere na vědomí zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy do rozpočtu
města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 57 tis. Kč, Nová Města v Evropě 8 tis. Kč,
Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují 3 597 tis. Kč, Sportovní
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klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region
Novoměstsko 93,98 tis. Kč a MAS Pohoda Venkova, Val 35 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. ZM 16-530/20
ZM schvaluje souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely: Euroregion
Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v Novém Městě
nad Metují - festival komedie 950 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 903 tis.
Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití
sportovišť ve výši 5 986 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz stacionáře
428 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku na dary a
dotace města 523 tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo
sportovních oddílů) 150 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.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/4 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023
Identifikace:
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizací
zákona č. 250/2000 Sb., má město povinnost sestavit, zveřejnit a schválit střednědobý výhled
rozpočtu (dále jen „SVR“). SVR se sestavuje zpravidla na 2-5 let následujících po roce,
na který se sestavuje roční rozpočet. SVR byl zveřejněn na Úřední desce města Nové Město
nad Metují v podobném režimu jako návrh rozpočtu na rok 2021.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že SVR je pouze pomocný materiál při tvorbě rozpočtu a s přihlédnutím
k řadě neznámých faktorů pro přesné stanovení ukazatelů (legislativa, hospodářský vývoj,
priority zastupitelstva…) je materiál v souladu s obvyklou praxí zpracován v základním
rozpočtovém členění dle souhrnných tříd rozpočtu a pouze na 2 roky. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 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. 2/4 USNESENÍ č. ZM 16-531/20
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 - 2023, ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/5 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2021
Identifikace:
ZM je předložen ke schválení návrh rozpočtu na rok 2021. Dne 18.11.2020 se od 17:00 hodin
v sále kina 70 konal seminář zastupitelů k rozpočtu města na rok 2021 za účasti členů
Finančního výboru ZM a předsedů Osadních výborů (Krčín, Spy, Vrchoviny). V návrhu
rozpočtu jsou provedeny změny, o kterých bylo na semináři jednáno a drobné textové úpravy.
Na jednání RM 53 dne 23.11.2020 byly dodatečně do rozpočtu zahrnuty dvě položky - Oprava
ul. Družební – PD ve výši 60 tis. Kč a Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká
ve výši 170 tis. Kč. V souvislosti s touto změnou došlo ke snížení položky Rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409) o 30 tis. Kč a navýšení Financování o 200 tis. Kč.
Odůvodnění:
Rozpočet je předložen tak, jak byl projednán RM a po dobu 15 dnů vyvěšen na Úřední desce
města Nové Město nad Metují - viz příloha tohoto bodu. RM a FV ZM doporučují schválit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu přečetl vedoucí OF. ST otevřel rozpravu k návrhu rozpočtu na rok 2021.
Ing. Maur uvedl, že navržený rozpočet schválí, ale chce se zeptat na to, jak bude reagováno
na aktuální stav - tj. rozhodování parlamentu a senátu o případných kompenzacích propadu
příjmů obcí v důsledku schválených daňových úlev pro občany.
Ing. Kunte reagoval s tím, že v měsíci lednu budeme rekapitulovat rozpočet 2020, jaký bude
konečný výsledek hospodaření, jak budou profinancovány investice, které se převádějí
do roku 2021 a jaké nakonec budou schváleny daňové zákony. V lednu se provede
rekapitulace a v únoru mohou být předloženy návrhy na případnou úpravu rozpočtu.
ST doplnil, že se dá předpokládat, že k rozpočtu roku 2021 a jeho upřesňování se budeme
vracet na každém ZM.
Dále se v rámci diskuse přihlásil zastupitel M. Jarolímek a požádal o možnost vystoupení
s prezentací jeho návrhu na úpravu navrhovaného rozpočtu. Na plátně pak prezentoval
přítomným (tato prezentace byla připojena v elektronické podobě do příloh tohoto bodu) své
návrhy na zařazení některých nových investičních položek (propustek v Krčíně,
protipovodňová opatření LAM - dokončení PD, oprava mostu ve Vrchovinách, obměna
vybavení kuchyně ve ŠJ při ZŠ Krčín a úprava pojištění objektu bývalého hotelu Metuj souhrnné navýšení výdajů rozpočtu 7.320.000 Kč. Dále zároveň prezentoval své návrhy
na zdroje financování tohoto navýšení, tj. úspory - snížení výdajů na IT techniku MěÚ, snížení
provozních výdajů v § 6171 a kontokorentní úvěr. Omluvil se přítomným, že to prezentuje až
takto přímo na ZM, ale pracovali na tom do poslední chvíle před ZM.
Na to navázala obsáhlá diskuse přítomných, ve které i opakovaně vystoupili:
Ing. Maur - poukázal na nekorektní postup, na rozpočtovém semináři nepředložil M. Jarolímek
nic, ani později nijak nereagoval, při tomto postupu není schopen o takovýchto "ad hoc"
návrzích odpovědně hlasovat. Odkázal na další ZM, kdy, jak již uvedl J. Kunte a ST, bude
podstatně více informací o výsledku hospodaření i o podobě daňových zákonů. V této chvíli
odmítá tento návrh akceptovat.
ST - i on toto považuje za nekorektní - pokud se má něco předložit, tak je třeba se např.
seznámit s projektem na propustek v Krčíně, dále most ve Vrchovinách je v této chvíli
ve formě studie, ŠJ Krčín je úplně nové téma asi 14 dní, o kterém se jedná s vedením školy a
odbornými útvary MěÚ. Proto i on není připraven o takovýchto návrzích hlasovat, nechápe
tento postup.
M. Jarolímek reagoval s tím, že toto je balíček změn do návrhu rozpočtu, který předkládají 3
zastupitelé za ODS.
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K návrhům uvedeným v "balíčku" pak dále vystoupili - J. Hladík - považuje to za populistickou
estrádu, bez jakýchkoliv projednání, bez zapojení OV Krčín, bez projednání ve FV atd. Určitě
toto nepodpoří, je připraven se bavit o čemkoliv na dalších zasedáních ZM podle výsledku
rozpočtu za rok 2020 a vývoje příjmů rozpočtu 2021, ale v této chvíli určitě ne.
TAJ - reagoval k návrhu škrtů ve výdajích na IT, informoval o intenzivní e-mailové komunikaci,
která probíhala mezi M. Jarolímkem a OI, je přesvědčen, že veškeré dotazy byly
zodpovězeny, a proto tento návrh nechápe, uvedené škrty mohou ohrozit fungování SW a HW
MěÚ i například v oblasti výkonu státní správy, na který město od státu dostává
nezanedbatelné finanční příspěvky, do toho mj. patří i nezbytná obměna techniky, úpravy
programů apod. Považuje proto tento návrh za účelový a populistický. Informace TAJ
k potřebné obměně IT techniky doplnil ještě Ing. Benirške z OI - obměňuje se technika
pořízená v letech 2011 - 2013, což znamená, že jde o techniku starší než uváděných 5 let.
Ing. Maur - připomněl, že na rozpočtovém semináři bylo konstatováno, jak velké množství
"neznámých" ve vztahu k rozpočtu na r. 2021 existuje a to, že bude třeba se k němu aktuálně
vracet na každém dalším ZM. Proto navrhuje se návrhem předloženým p. Jarolímkem
nezabývat a vrátit se k projednání původního návrhu rozpočtu na rok 2021 v té podobě, jak byl
vyvěšen a předložen do tohoto ZM.
Ing. Němeček - 2 poznámky - 1/ investiční akce jako je propustek v Krčíně se mají diskutovat
na rozpočtovém semináři, proč tam nic takového nezaznělo? 2/ sám byl 2x u jednání
souvisejících se snižováním provozních výdajů a ví, jak složitý proces to je - viz "procentické"
snižování provozních výdajů v organizacích a na MěÚ, které nakonec bylo i v rámci jednání
ZM sníženo. Je otázkou, co v § 6171 seškrtat, některé položky prostě krátit nejde - kategorii
mezd neovlivníme, nakonec do toho patří i odměny zastupitelů, které ZM schválilo atd. Kdyby
byly předloženy konkrétní položky určené ke krácení, tak je o čem jednat, takto ale ne, to je
čistý populismus předkladatelů.
M. Jarolímek oponoval ve věci obměny HW, že on dostal informaci, že jde o obměny po 5
letech. Jinak předložený "balíček je prostě jejich návrh a je na ZM, zda se tím bude zabývat
nebo ne. Na to reagoval TAJ a citoval z mailu p. Jarolímkovi, kde byla uvedena informace
o obměnách techniky, která vychází po více jak 5 letech.
Další část diskuse se opět vrátila k situaci v kuchyni ŠJ Krčín - diskutovali ST, M. Jarolímek a
Mgr. Paarová - ta žádala o takový postup, aby bylo vaření ve ŠJ Krčín zachováno, jsou s tím
velmi spokojeni. Za tímto účelem by podpořila i nějakou finanční rezervu na řešení.
ST zopakoval, že o tom, jak bude postupováno ve ŠJ Krčín, rozhodne ředitelka a na základě
toho pak bude dále postupováno včetně případného rozhodování ZM. Nelze to ale řešit v této
chvíli tady, když není jasné, jaký další postup bude.
Ing. Maur - upozornil, že rozpočet obsahuje stovky položek, o kterých by bylo možné různě
nesystémově diskutovat a rozhodovat, to ale je nesmyslná cesta, doporučuje tyto věci řešit až
na základě relevantních podkladů, takhle by to bylo naprosto nesystémové a nezodpovědné.
Ing. Kunte informoval, že prezentovaný materiál vidí poprvé až zde, a proto na to nelze
kvalifikovaně reagovat, např. jaké problémy může schvalování takového návrhu jako je např.
kontokorentní úvěr, znamenat. Bez písemného podkladu nedokáže zkontrolovat, jestli je vše
ostatní v pořádku. Nedoporučuje, aby se o podkladu hlasovalo. Je možnost jednat o návrzích
na únorovém zastupitelstvu.
M. Jarolímek uvedl, že materiál předloží a pošlou zastupitelům k zamyšlení, stejně tak i
komunikaci M. Jarolímka s OI.
ST uvedl, že to, co bylo prezentováno, není v tuto chvíli možné brát jako protinávrh, proto
vyzývá Ing. Kunteho k přečtení původního návrhu usnesení a pak bude prostor k vznesení
případného protinávrhu.
Ing. Kunte - přečetl návrh usnesení.
ST vyzval M. Jarolímka k přednesení protinávrhu.
M. Jarolímek - uvedl, že nemá protinávrh. Předkládal návrh na změnu rozpočtu 2021. Pokud
by měl předložit nějaký protinávrh, tak by požádal o zařazení nákladu u § 3419 - projektová
dokumentace LAM 300 tisíc. Pokryto by bylo z rezervy § 6409. ST - na rezervě je pouze 103
tis. Kč. Zbývající částku je třeba vzít z něčeho jiného. Myslí, že kdyby to bylo připraveno, dá se
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o návrhu bavit, ale takto je to problém.
M. Jarolímek - protinávrh nemají. Teď neumí říct, kde dalších 200 tisíc hledat.
PhDr. Kulhavá - předložila protinávrh - změnit návrh rozpočtu v § 3419 - navýšení o 300 tis.
Kč pro LAM, pokryto 100 tis. Kč z § 6409 - rezerva a 200 tis. Kč z Financování - prostředky
na bankovních účtech. Schodek tak bude o 200 tis. Kč vyšší. Uvidíme, jak dopadne
hospodaření letošního roku.
ST nechal hlasovat o takto formulovaném protinávrhu: - pro 7 proti 12 zdržel se 1 - protinávrh
nebyl přijat.
Pak bylo hlasováno o původním usnesení: Pro 13 - proti 3 a zdrželi se 4 - usnesení bylo
přijato a rozpočet na rok 2021 byl schválen.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
Příchod Ing. Jiřího Tymla v 16:32 hodin.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. ZM 16-532/20
ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 ve znění přílohy k tomuto bodu. Součástí schváleného
rozpočtu jsou tyto jmenovité projekty a akce: aktualizace strategického plánu 300 tis. Kč, malá vodní
nádrž Spy 900 tis. Kč, ateliérové okno v ZUŠ 2 000 tis. Kč, projekt Kanalizace Nové Město
nad Metují - udržitelnost 25 tis. Kč, komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace 6 000 tis. Kč, stavební
úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS 350 tis. Kč, stará ekologická zátěž Elton 550 tis. Kč,
oprava opěrné zdi u čp. 361 v ul. Nádražní - realizace 500 tis. Kč, realizace parku Březinky 800 tis.
Kč, chodník v ul. U Zázvorky - PD 270 tis. Kč, MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa
1 000 tis. Kč, cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP 730 tis.
Kč, chodník do Klopotova - PD 250 tis. Kč, rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní - PD 275 tis. Kč,
chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace 235 tis. Kč, chodník v ul. Na Kopci mezi
č. p. 10 a 245 - PD + realizace 235 tis. Kč, ZŠ Malecí – odvětrání tělocvičen s rekuperací 20 tis. Kč,
stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - realizace 5 800 tis. Kč, stavební úpravy ul. Na Zadomí jižní - realizace 300 tis. Kč, urbanisticko-architektonická studie areálu kasáren 750 tis. Kč, kulturní
centrum kino 70 (architektonická soutěž, zpracování architektonické studie 1 500 tis. Kč,
protipovodňový informační systém města (městský rozhlas) 4 800 tis. Kč, stacionární radar 750 tis.
Kč, stavební úpravy staré školy (statika + část krovu) 2 450 tis. Kč, plán programu regenerace MPR
na roky 2022 – 2026 ve výši 120 tis. Kč, rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká – PD + realizace
125 tis. Kč, přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká 170 tis. Kč, Hotel Metuj - studie
využití 100 tis. Kč, orientační značení 50 tis. Kč, značení ulic 30 tis. Kč, městský mobiliář 200 tis. Kč,
technická infrastruktura 300 tis. Kč, dopravní značení 300 tis. Kč, Husovo náměstí - (průzkumy,
posudky apod.) 30 tis. Kč, čištění skal a studny 400 tis. Kč, Program regenerace - příspěvky
na obnovu památek 80 tis. Kč, oprava místních památek 200 tis. Kč, technická pomoc 60 tis. Kč,
rekonstrukce komunikace a VO v ul. Čelakovského – PD 400 tis. Kč, chodník mezi ul. TGM a
parkem Březinky 400 tis. Kč, řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách – PD 300
tis. Kč, vjezd do lokality Dubinky – František PD 250 tis. Kč, stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská
– realizace 3 500 tis. Kč, stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše 6 200 tis. Kč, program
regenerace – městské opevnění západ – PD 100 tis. Kč, program regenerace – ZUŠ 1209 –
sanační opatření PD 80 tis. Kč, revitalizace Jiráskových sadů – PD 120 tis. Kč, stavební úpravy –
Žižkovo náměstí, ul. Černčická 300 tis. Kč, oprava ul. Družební – PD 60 tis. Kč, demolice objektu čp.
142 v ul. Nerudova – příprava 50 tis. Kč, měřič rychlosti Vrchoviny 60 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 13, Proti: 3, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Oprávnění k provádění RO pro RM na rok 2021
Identifikace:
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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. Nyní je navrženo dát
toto zmocnění RM i na rok 2021. 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.
Odůvodnění:
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) může RM provádět rozpočtová opatření
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Tento způsob provádění rozpočtových opatření
se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci schváleného rozpočtu,
bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání ZM. 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: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 17:16 "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Hlasováno 16 pro, 0 proti, 3 zdrželi se a 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. 2/6 USNESENÍ č. ZM 16-533/20
ZM schvaluje zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu
na rok 2021 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.
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/7 Aktualizace Smluv o výpůjčce příspěvkových organizací
Identifikace:
Přílohou ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací jsou smlouvy o výpůjčce, kterými
zřizovatel předává jednotlivým organizacím k bezplatnému užívání stavby a pozemky.
Stávající smlouvy byly uzavřeny na dobu 10 let. OŠKS nyní předkládá aktualizované smlouvy
na dobu neurčitou.
Odůvodnění:
Smlouvy o výpůjčce byly konzultovány s PRAV a připraveny ve spolupráci s OMP a OF. RM
doporučila schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0
proti, 0 - zdrželi se a dva zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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ZM schvaluje smlouvy o výpůjčce, které jsou přílohou ke zřizovací listině těchto příspěvkových
organizací: Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod; Základní škola
Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a Mateřská škola Krčín;
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600; Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Na Františku 845; Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují; Dům dětí a
mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588; Městská knihovna Nové Město nad Metují;
Městské muzeum Nové Město nad Metují; Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město
nad Metují, ve znění příloh k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/8 Pravidla pro poskytování investičních dotací
Identifikace:
PVO 308 dne 23.06.2020 uložila OMM připravit ve spolupráci s OF, PRAV a ÚKIA nová
Pravidla pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují. RM 54
tato "Pravidla" schválila na svém jednání dne 30.11.2020 a nyní o jejich schválení informuje
ZM.
Odůvodnění:
Na přípravě Pravidel pro poskytování investičních dotací se podíleli UKIA, OF, OMM, PRAV,
OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0
proti, 0 - zdrželi se a dva zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. ZM 16-535/20
ZM bere na vědomí Pravidla pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město
nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/9 Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "Sokol Krčín"
Identifikace:
ZM 13 dne 25.06.2020 schválilo usnesením č. ZM 13-455/20 poskytnutí investiční dotace
ve výši 200 tis. Kč "T. J. Sokol Krčín" na investiční akci "Osvětlení hřiště pro národní
házenou". Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nepodařilo akci zrealizovat, žádá "T. J.
Sokol Krčín" o prodloužení termínu čerpání investiční dotace do konce roku 2021.
RM doporučuje souhlasit.
Odůvodnění:
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Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, žádost je v souladu s usnesením č. RM 523009/20 - "V případě, že sportovní klub jako příjemce investiční dotace na rok 2020 z rozpočtu
města Nové Město nad Metují nevyčerpá celou dotaci v letošním roce, může požádat
o schválení prodloužení termínu čerpání investiční dotace do konce roku 2021".
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Hlasováno - 20 pro, 0
proti, 0 - zdrželi se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu
ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. ZM 16-536/20
ZM souhlasí s prodloužením termínu čerpání investiční dotace ve výši 200 tis. Kč, poskytnuté
Tělocvičné jednotě Sokol Krčín na "Osvětlení hřiště pro národní házenou" usnesením č. ZM 13455/20 ze dne 25.06.2020, do 31.12.2021 a pověřuje ST podpisem Dodatku č. 1 k investiční
smlouvě o poskytnutí dotace se žadatelem zpracovaného dle platného vzorového dodatku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "TJ Spartak"
Identifikace:
ZM 14 dne 17.09.2020 schválilo usnesením č. ZM 14-498/20 poskytnutí investiční dotace
ve výši 50 tis. Kč TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., jako spoluúčast na vybudování
mantinelů na hřišti u "ZŠ Krčín". Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nepodařilo akci
zrealizovat, žádá TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., o prodloužení termínu čerpání
investiční dotace do konce roku 2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, žádost je v souladu s usnesením č. RM 523009/20 - "V případě, že sportovní klub jako příjemce investiční dotace na rok 2020 z rozpočtu
města Nové Město nad Metují nevyčerpá celou dotaci v letošním roce, může požádat
o schválení prodloužení termínu čerpání investiční dotace do konce roku 2021".
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" bodu přečetl vedoucí OF. Ing. Dostál - dává k úvaze, že jedna z možností by byla
peníze plánované na mantinely použít na nové vybavení školní jídelny ZŠ a MŠ Krčín. ST byla by to jedna z eventualit, kde peníze najít, ale není nutné to učinit nyní a zde. Doporučuje
schválit v duchu navrženého usnesení. Ing. Maur - neví, jestli je počítáno s vystoupením pana
Vika a dohodnuté prezentace, zda Spartak bude žádat o dotaci na rekonstrukci ZS. ST –
s vystoupením pana Vika počítáme v následujícím bodě. Pak hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdrželi se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. ZM 16-537/20
ZM souhlasí s prodloužením termínu čerpání investiční dotace ve výši 50 tis. Kč, poskytnuté
Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují, z.s., jako spoluúčast na vybudování
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mantinelů na hřišti u "ZŠ Krčín" usnesením č. ZM 14-498/20 ze dne 17.09.2020, do dne 31.12.2021,
a pověřuje ST podpisem Dodatku č. 1 k investiční smlouvě o poskytnutí dotace se žadatelem
zpracovaného dle platného vzorového dodatku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/11 Žádost o změnu účelu využití dotace - "TJ Spartak"
Identifikace:
"TJ Spartak" žádá o změnu účelu použití dotace poskytnuté spolku z rozpočtu města na rok
2020 usnesením č. ZM 13-449/20 ze dne 25.06.2020. Z důvodu současné koronavirové
epidemie došlo k úplnému vypnutí chlazení a tím k úsporám ve výši 90-120 tis. Kč měsíčně.
Za splnění podmínek uvedených v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace by
mohlo dojít k nedočerpání dotace ve výši 50-80 tis. Kč. "TJ Spartak" má s městem uzavřenou
Smlouvu o zápůjčce schválenou usnesením č. ZM 9-274/19 ze dne 14.11.2019, spolek žádá
o souhlas s použitím části nedočerpané dotace na splátku zápůjčky. RM uložila OŠKS pozvat
zástupce Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují, z.s. na řádné veřejné
zasedání ZM 16 k vysvětlení žádosti o změnu účelu využití dotace.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit rozšíření účelu využití dotace o možnost splátky
zápůjčky. RM doporučila schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
17:27 - J. Kunte čte identifikaci bodu. Ke komentáři vyzván zástupce TJ Spartak, Ing. Vik. Ten
vysvětlil důvody jejich žádosti, vědí, že sice nedočerpají dle daných pravidel, ale protože mají
stále nejasno do začátku roku 2021 s ledováním atd., tak z důvodů krytí provozních nákladů
by byli rádi, aby mohli zbývajícími financemi z letoška umořit část zápůjčky od města.
Provozní náklady jsou u ZS (když se chladí) okolo 80-100 tisíc Kč měsíčně. Pokud se
rozjedou soutěže, tak v kraji jsou ZS, kde můžou chladit do června. My budeme mrazit
maximálně do konce března. Zvýšení nákladů v příštím roce nepřepokládají. V žádosti mají
uvedenou splátku za předpokladu, že určitá částka dotace bude nedočerpaná, což budou
vědět příští týden. Tzn, pokud by pak zbývala částka k dočerpání, jestli by zápůjčka mohla být
umořena tímto způsobem.
Ing. Maur - předpokládal, že Ing. Vik se ve svém vystoupení vyjádří i k rekonstrukci.
Mgr. Hylský - dal by přednost tomu, aby se uspořená částka z dotace vrátila městu.
Koronavirus a jeho důsledky stály město moc peněz. Pro změnu účelu proto hlasovat nebude.
Ing. Vik - k rekonstrukci ZS - přede dvěma roky k rekonstrukci nedošlo. Spartak neopouští
tento záměr. Dotační tituly byly zveřejněny minulý týden. Lze žádat o dotaci na rekonstrukci
ZS sportovní agenturu - 70 % dotace. Dnes je možné rozložit realizaci do dvou let a tak ji
plánují provést, projekt by se rozdělil do dvou technologických částí - chlazení, betonová
deska, mantinely, a druhá fáze - strojovna. Dnes jsou odhadované náklady okolo 35 - 36
milionů Kč. Dotační titul se otvírá 21.12.2020, alokováno je 600 mil. Kč. Kdo dřív podá žádost,
ten má větší šanci dotaci získat. Co se týká finanční spoluúčasti, tak není v možnostech TJ
Spartak to ufinancovat ze svého. Potřebují pomoc města.
Ing. Maur - jak etapizaci plánují časově - zda by začali na podzim 2021, jaký je harmonogram?
Ing. Vik - naše představa - letos v létě 1. etapa, následující rok další, aby nedošlo k omezení
provozu. Z pohledu absolutních nákladů v roce 2021 - ledová plocha a mantinely 20 mil. Kč a
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strojovna 16 mil. Kč.
MST - předpokládají, že 30 % by uhradilo město nebo mají dalšího donátora?
Ing. Vik - donátora nemají - zkoušeli KÚ, jestli by mohli žádat o spoluúčast, ale je to v oblasti
teoretických úvah. Proto budou žádat město o částku v plné výši 30 % spoluúčasti. Budou se
samozřejmě snažit někde něco sehnat. Dělají vše, aby ulevili svému i městskému rozpočtu.
Snaží se získat jiné zdroje.
Ing. Maur - kdyby byla dotace poskytnuta - zvládli by to během léta, na podzim by byl obnoven
provoz ZS? Je s tím spojena otázka, kdy dostanou finální rozhodnutí, kdy obdrží dotaci? Je
jasné, že pokud nebude příspěvek od státu, tak nemá cenu nic realizovat. Proběhla krátká
debata o předpokladech realizace v čase.
Ing. Vik - zopakoval, že program bude otevřen 21.12.2020 a bude otevřen do června, takže
rozhodnutí by mohli dostat až v červnu 2021. Celý projekt se dá vměstnat mezi sezonu. Pokud
by to bylo dovedeno do těchto krajností, bylo by na diskuzi, zda rozdělovat do dvou etap. ST
děkuje a prosí o přečtení usnesení. Hlasováno - 14 pro; 2 proti; 3 se zdrželi a 1 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. 2/11 USNESENÍ č. ZM 16-538/20
ZM schvaluje rozšíření účelu využití dotace spolku Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město
nad Metují, z.s., o možnost splátky zápůjčky a pověřuje ST podpisem Dodatku č. 2 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace se žadatelem zpracovaného dle platného vzorového dodatku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/12 Žádost Centrum Najáda Nové Město nad Metují s.r.o. - čerpání dotace na rok 2021
Identifikace:
Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši
400 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených
s provozem Domu zdraví v 1. čtvrtletí 2021. RM uložila OŠKS pozvat zástupce Centra Najáda
s.r.o. na řádné veřejné zasedání ZM 15 k vysvětlení žádosti o čerpání dotace na rok 2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech. RM doporučila schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
J. Kunte čte identifikaci bodu. ST - omlouvá paní Novákovou a paní Šmejkalovou z centra
Najáda. Chtěl, aby zde osobně odůvodnili žádost, vzhledem k tomu, že se snaží při všech
omezeních zachovat provoz v DZ, tak daly svou žádost a komentář písemně. ST toto přečetl
přítomným s tím, že jejich odůvodnění bylo vloženo do příloh k tomuto bodu. Bez rozpravy
hlasováno: 20 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu
ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/12 USNESENÍ č. ZM 16-539/20
ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 Centru Najáda s.r.o. ve výši
400 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy
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o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/13 Žádost SK - čerpání dotace na rok 2021
Identifikace:
Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města
na rok 2021 ve výši 750 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v 1. čtvrtletí
2021. RM uložila OŠKS pozvat zástupce Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s.
na řádné veřejné zasedání ZM 15 k vysvětlení žádosti o čerpání dotace na rok 2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech. RM doporučila schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
J. Kunte čte identifikaci bodu. Libor Šnajdr, předseda SK uvedl, že vždy byl jejich rozpočet
předfinancován. Ostatní peníze z dotace od města jinak dostanou až v cca květnu. S covidem
přišli o akce, které jim nesou určitý finanční příjem. O zálohy takto žádají již 10 let. Další
žadatelé - Najády a sportovní kluby nemají žádný fond a potýkají se s nedostatkem peněz
několik let. Činnost a velké sportovní akce se konají až v létě. První čtvrtletí se finance
nedostávají. Příští rok bude ještě horší. Dále informoval zastupitele, že všechny plánované
investice (přírodní i umělá tráva) se podařily letos realizovat a dokončit. Děkuje ZM a městu
za finanční podporu, město se podílelo částkou 4 mil. Kč na financování umělé trávy.
Bez další rozpravy hlasováno: 20 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 2/13 USNESENÍ č. ZM 16-540/20
ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 spolku Sportovní klub Nové
Město nad Metují z.s. ve výši 750 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované
dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/14 Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z.s. - čerpání dotace na rok 2021
Identifikace:
Stepík Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok
2021 ve výši 150 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků 1. čtvrtletí 2021.
RM uložila OŠKS pozvat zástupce Stepík Nové Město nad Metují, z.s. na řádné veřejné
zasedání ZM 15 k vysvětlení žádosti o čerpání dotace na rok 2021.
Odůvodnění:
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Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech. RM doporučila schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
J. Kunte čte identifikaci bodu. K žádosti vystoupila předsedkyně spolku paní Jana Michelová.
Chtěla by představit Stepík. Uvedla, že jsou v nájmu 20 let. Současná doba pro ně není
jednoduchá, protože nemohou sportovat., s rouškami to prostě nejde. V současnosti
nesportují, ale hodiny nahradí stejně jako v létě, kdy cvičili celé prázdniny. Rodiče nepřišli
o žádné hodiny. Na podzim je to složitější, ale najdou myšlenku, jak chybějící hodiny sportem
nahradit. Trenérky jsou v kontaktu s dětmi, dělají plány tréninků. Částečně se snaží sportovat.
O předfinancování žádají z důvodu nájmu, kdy každý měsíc platí 17 tis. Kč a nebudou mít
vlastní prostředky na nájem, proto žádají o toto předfinancování.
Bez další rozpravy hlasováno: 20 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 2/14 USNESENÍ č. ZM 16-541/20
ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 spolku Stepík Nové Město nad
Metují, z.s., ve výši 150 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované
dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 Majetkoprávní úkony
Odůvodnění:
Do článku 3. Majetkoprávní úkony nebyl zařazen žádný bod.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3
Bez usnesení

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

4/1 Aktuální stav projektů ke dni 24.11.2020
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 24.11.2020. RM 54 doporučila ZM
vzít na vědomí.
Další, pravidelně předkládaný dokument o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
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investiční záměry města, se od poslední verze ze dne 26.10.2020 předložené do RM 51 a
následně ZM 15 nezměnil. Z tohoto důvodu dokument Dotační možnosti pro dlouhodobé
investiční záměry města není nyní předkládán.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Aktuální informace dle prezentace přednesl Ing. Pozděna - vedoucí OMM. Bez rozpravy hlasováno o usnesení: 20 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i
na webu města.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. ZM 16-542/20
ZM bere na vědomí aktuální stav projektů ke dni 24.11.2020 ve znění přílohy tohoto bodu a
zároveň i informaci, že v pravidelně předkládaném dokumentu Dotační možnosti pro dlouhodobé
investiční záměry města nedošlo od minulého ZM 15 k žádné změně a není tedy nyní předkládán.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem
Identifikace:
PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem v Novém
Městě nad Metují“ je v současné době rozpracovaná. PD pro povolení stavby, kterou
zpracovala v roce 2008 firma CONSMIK spol. s r.o., kde je v některých místech komunikace
navrženo snížení nivelety, neřešila, zda dojde snížením nivelety komunikace ke kolizi
s inženýrskými sítěmi. V uvedených místech dojde ke kolizi se sítěmi společnosti ČEZ
Distribuce a.s., CETIN a GasNet s.r.o. S ohledem na potřebnost snížení nivelety bylo svoláno
jednání se zástupci jednotlivých správců sítí, které se uskutečnilo v kanceláři ST dne
19.09.2019. Od jednotlivých správců sítí bylo na uvedeném jednání sděleno, že se danému
problému mohou věnovat až v roce 2020. V roce 2020 bylo se správci sítí postupně jednáno.
Správci sítí se vyjádřili, že pokud dojde ke stavebním úpravám, bude náklady na přeložení
jednotlivých sítí hradit investor stavby, a to je město Nové Město nad Metují. Dále byla
na podnět obyvatel ul. Pod Výrovem řešena změna povrchu komunikace.
RM 52 vzala na vědomí informace ohledně situace, která se týká projektování akce Stavební
úpravy komunikace ul. Pod Výrovem.
RM 52 uložila OMM předložit informace o nákladech na realizaci, které již nyní vyplývají z
připravované "PD - Stavební úpravy komunikace ul Pod Výrovem", do ZM a dále předložit ZM
k rozhodnutí o pokračování a dokončení uvedené PD, nebo o zastavení prací na této PD a
rozhodnutí o dalším postupu, který povede alespoň k opravě povrchu této komunikace v ul.
Pod Výrovem.
Informace o nákladech na realizaci rekonstrukce komunikace v ul. Pod Výrovem, o nákladech
na vypořádání s projektantem při ukončení prací na PD „Stavební úpravy komunikace v ul.
Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ a o nákladech na přípravu a realizaci udržovacích
prací v ul. Pod Výrovem jsou v přílohách tohoto bodu.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Propočet předpokládaných nákladů viz příloha k tomuto bodu.
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Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Pozděna přečetl identifikaci bodu. Jednalo se o komplikovaný bod týkající se budoucího
přístupu k řešení složité investiční akce. Tomu také odpovídala velice obsáhlá diskuse
přítomných.
S věcnými i kritickými připomínkami několikrát vystoupil p. Čížek, který v ulici Pod Výrovem
bydlí. Jeho připomínky se týkaly mj. navrhovaného povrchu komunikace z kostek, který chtějí
"památkáři", problematiky s dešťovou vodou, s uložením sítí.
Další diskutující byli: místostarosta, PhDr. Kulhavá, Ing. Slavík, Ing. Pozděna, starosta,
Ing. Maur, Ing. Roštlapil, Ing. Tymel. Ing. Dostál, Mgr. Paarová, Bc. Sláma, Mgr. Kupková.
Jejich příspěvky se týkaly možných variant řešení a toho, jak by mělo vedení města a odborné
útvary nadále postupovat při projektování, a hlavně při jednání se "síťaři". Z této diskuse pak
vyplynuly 3 návrhy usnesení, o kterých po dalších úpravách formulací a stanovení termínů
jejich realizace zastupitelé hlasovali. Všechna byla schválena 20 hlasy přítomných zastupitelů.
Vzhledem ke složitosti a obsáhlosti diskuse je u tohoto bodu odkázáno na zvukový záznam
z projednání tohoto bodu, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 16-543/20
ZM souhlasí s přerušením prací na zpracování PD pro provedení stavby na akci "Stavební úpravy
komunikace ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují" a s vypořádáním závazků, které vyplývají
ze smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25956400.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 16-544/20
ZM ukládá MST předložit problematiku řešení akce Stavební úpravy komunikace Pod Výrovem
do Komise pro výstavbu a rozvoj včetně rozpracované PD k projednání, revizi a následnému
doporučení dalšího postupu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 16-545/20
ZM ukládá ST a MST dále jednat se "síťaři" o jejich spoluúčasti na přeložení sítí při stavebních
úpravách ulice Pod Výrovem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - pověření ST k
hlasování
Identifikace:
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., svolává řádnou
valnou hromadu na dne 21.12.2020 od 10:00 hodin do Obecního domu Městyse Velké Poříčí,
Náměstí 102, Velké Poříčí. Pozvánka vč. pořadu jednání valné hromady a další bližší
informace viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Valné hromady se za město Nové Město nad Metují zúčastní ST, p. Petr Hable, kterého je
nutné pověřit hlasováním na valné hromadě. RM doporučila schválit.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST přednesl identifikaci bodu. Bc. Jiří Sláma - dotaz, proč je nutnost vždy hlasovat kladně?
Starosta uvedl, že to nutnost není, ale je to doporučení jak ST, který město zastupuje, tak
představenstva VAKu. Jde o odkoupení akcií od minoritních vlastníků. Další dotaz nebyl a ST
nechal hlasovat o navržených usneseních: Pro - 15, proti - 0, zdrželo se - 5.
ST dále informoval zastupitele o zvýšení cen vodného a stočného v roce 2021. Uvedl, že tato
informace bude zveřejněna v pátek 11.12.2020. K navýšení dochází především z důvodu
nákladů na likvidace kalů, obnovy infrastruktury a dále inflace ve výši 3,3 %. Vodné bude
od 01.01.2021 - 41,95 Kč za m3. Stočné pak za 42,87 za m3. Celková cena z m3 je tedy
84,82 Kč. Jedná se o navýšení o 4,2 %. 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 16-546/20
ZM bere na vědomí účast ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, na řádné valné
hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., dne 21. 12. 2020 od 10:00 hodin
do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 16-547/20
ZM pověřuje ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí a kladným hlasováním
ve všech bodech programu řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., která se uskuteční dne 21.12.2020 od 10:00 hodin do Obecního domu Městyse Velké
Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 On-line přenosy ze zasedání ZM
Identifikace:
V průběhu roku 2020 se objevilo několik podnětů od občanů s žádostí o zajištění on-line
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přenosů ze zasedání ZM. O této záležitosti jednala několikrát RM a zadala úkoly TAJ, aby
předložil co nejúspornější návrh případného řešení. Na základě toho byl do RM 54 a nyní je
do ZM 16 předložen návrh zajištění přímých přenosů z jednání ZM konaných
ve společenském sále MKN. Vše bylo projednáno s Oddělením informatiky MěÚ, s ředitelkou
MKN, s externím pracovníkem, který pro MKN zajišťuje IT služby a s pracovníkem Městského
klubu, který zajišťuje ozvučení a pořizování zvukových záznamů. Pro zajištění přímých
přenosů bude nezbytné vylepšení internetového připojení - poskytovatel této služby v MKN
nabízí dostatečnou garantovanou linku za cca 1.200 Kč/měsíc. Z hardwaru bude potřeba
koupit kartu pro video vstup (cca do 4.000 Kč). Vše ostatní bude řešeno z vlastních zdrojů
v MKN. Pro pořízení streamu bude použita buď kamera, nebo fotoaparát a stream se pomocí
karty převede na obrazový záznam, který bude skrze notebook možné dál odeslat na internet.
K videu se připojí stávající zvukový záznam, který se již nyní pořizuje. Pro zveřejnění streamu
se využije Youtube, twitch nebo jiná služba. Video bude vysíláno pouze online a následně
skryto a smazáno. Odkaz na video bude možné na stránky umístit předem. Celkové náklady,
které by měla MKN s přípravou a realizací pro rok 2021, jsou cca 20 tis. Kč. Pokud
zprostředkování přímých přenosů ZM schválí, budou potřebné finance do MKN převedeny
rozpočtovým opatřením z rozpočtu roku 2021. Se schválením zajišťování přímých přenosů
ze ZM ještě souvisí provedení příslušné změny v Jednacím řádu ZM. Konkrétně by se jednalo
o vložení nového odstavce 7. do článku XIV - Organizačně technické záležitosti zasedání ZM
v tomto znění: Z průběhu zasedání ZM je zprostředkován přímý přenos, který je v době konání
zasedání ZM možno on-line sledovat a je dostupný pomocí webových služeb. Původní
odstavec 7., který se týká pořizování zvukových záznamů, se posouvá pod číslo 8. Upravený
JŘ je předložen v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na základě podnětu občanů a návazných jednání RM je předkládán návrh řešení zajištění
přímých přenosů z jednání ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Identifikaci bodu přednesl TAJ. Diskutující: Ing. Tymel, Ing.Maur, Bc. Sláma, Ing. Němeček,
starosta, PhDr. Kulhavá, Ing. Dostál a Z. Krákora. Dotazy a připomínky byly zaměřeny:
na důvody tohoto řešení, na právní aspekty zveřejňování i z pohledu ochrany osobních údajů,
na stávající zvukové záznamy, na odpovědnost toho, kdo si přímý přenos stáhne a zveřejní
ho, tzn. na zneužití záznamu z jednání, na možnosti přenosu i odjinud než z MKN, na veřejný
charakter zasedání ZM a na aktivitu občanů se zasedání v případě zájmu zúčastňovat a
nedělat prostřednictvím přímých přenosů ze zasedání ZM "televizní zábavu" a na to, že
v době koronaviru se občané bojí někam chodit a takto by to měli možnost vidět. TAJ přečetl
v 19:16 návrh všech tří usnesení, Ing. Čopík doplnil dle návrhu doplněk do nového ustanovení
Jednacího řádu ZM, konkrétně do druhého usnesení. Následně bylo hlasováno o všech 3
usneseních najednou.
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 16-548/20
ZM schvaluje zprostředkování přímých přenosů ze zasedání Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 5, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 16-549/20
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ZM schvaluje s účinností od 01.01.2021 nový Jednací řád ZM ve znění přílohy k tomuto bodu, kdy
do článku XIV - Organizačně technické záležitosti zasedání ZM se vkládá nový odstavec 7. v tomto
znění: "Z průběhu zasedání ZM je zprostředkován přímý přenos, který je v době konání zasedání
ZM možno on-line sledovat a je dostupný pomocí webových služeb. Za případné zneužití záznamu
nenese odpovědnost město."
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 5, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 16-550/20
ZM ukládá ST zajistit zprostředkování přímých přenosů ze zasedání Zastupitelstva města Nové
Město nad Metují, a to od ZM 17, tj. od 18.02.2021.
Odpovídá: ST, Provede: TAJ, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 5, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 Diskuse
Odůvodnění:
Prostor pro podněty a dotazy přítomných mimo body schváleného programu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupková vystoupila s několika dotazy, se kterými se na ni obrací občané. Dotazy občanů
k chystaným instalacím stanovišť radarů na měření rychlosti - má být 8 stanovišť a jeden
radar, který se bude přesouvat? A co značky, které na ně mají upozorňovat? Odpověděl
vrchní strážník MP, p. Miloš Kratěna (dále jen MP) - potvrdil uvedené počty a vysvětlil, že
dnes již žádné značky být nemusí. Mgr. Kupková - a když tam radar není, není to něco jako
"klamavá reklama"? MP - to opravdu není, má to právě tu pozitivní preventivní roli.
Mgr. Kupková - opravená hlavní silnice v ul. Náchodská - od té doby je zde zvýšená doprava
nákladních automobilů, občané mají problém s praskáním domů, jestli o tom víte a jestli se na
to nějak reaguje? Starosta - je to pro něj nová informace - nikdo se na město neobrátil –
za případné problémy zodpovídal Královéhradecký kraj jako investor opravy a zároveň
vlastník komunikace. Mgr. Kupková - konkrétně jde o dům [osobní údaj odstraněn]
na křižovatce. Starosta - tam to řešila Správa silnic KHK již při rekonstrukci a žádná nová
informace o dalších problémech na město nedorazila.
Mgr. Kupková - ve městě mizí přechody pro chodce - konkrétně právě u křižovatky ulic
Náchodské a Havlíčkovy je jen jeden přechod. Starosta informoval o tom, že rekonstrukce
komunikace zde proběhla dle schváleného projektu. Na základě požadavku ze ZŠ Krčín je
nyní realizováno místo pro přecházení v ul. Havlíčkova u prodejny Verner. Povolování
přechodů je věcí a kompetencí DI PČR. K tomuto tématu dále diskutovali J. Hladík, Ing.
Vojnarová (OMM) - DI PČR nyní preferuje místa pro přecházení. Někteří zastupitelé vyjádřili
s těmito trendy zásadní nesouhlas.
Mgr. Kupková - nové schody z jižního Zadomí - problém se sklonem, žádná bezbariérovost,
proč tam ta rekonstrukce dopadla takto? Místostarosta - schody ještě nejsou dokončeny,
zbývá k realizaci ještě částka ve výši 300 tisíc Kč, podle původního projektu měla být rampa
pro kočárky - ukázalo se, že ten výškový rozdíl to neumožní. Pokud by se prostor snížil
vybagrováním tak, aby nebyl tak prudký, tak by do některých nemovitostí zde museli lézt
po žebříčku. Další připomínky se týkaly zábradlí zde - místostarosta k tomu uvedl, že byly
protesty a zábradlí sem DI PČR nepovolil. Mezi schodišti bude středové zábradlí. Problém
strmosti zde mj. ovlivňuje i mělké umístění sítí, které tudy vedou. Další diskuse o tom, co lze
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požadovat v takových situacích od "síťařů".
PhDr. Kulhavá - lávka přes řeku v ul. Pod Výrovem - začínají tam hnít prkna, je to ještě
v nějaké záruce? Místostarosta - prověříme to a dáme vědět.
Ing. Maur -neměl původně příspěvek, ale když slyšel informace o stanoviscích DI PČR a
trendech budování míst pro přecházení, tak musí reagovat. Je evidentní, že takto DI PČR
preferuje auta před bezpečností lidí a to považuje za neakceptovatelné. Bude na RM iniciovat
diskusi na toto téma.
Další diskuse se ještě týkal přechodu pro chodce na náměstí Republiky u semaforů, poku zde
bude jen místo pro přecházení, tak to je past na chodce. Někteří zastupitelé by požadovali,
aby i pro chodce byl zřízen semafor. Místostarosta upozornil, že normy a stanoviska
památkářů tato řešení zřejmě neumožní. K těmto záležitostem se vyjadřovali Mgr. Kupková,
Bc. Sláma, Ing. Maur, ST, MST a Ing. Dostál. Starosta přislíbil přizvat k těmto tématům
zástupce DI PČR do jednání RM. Je třeba, aby si radní zmapovali konkrétní místa, kde vidí
problémy a pak to bude vloženo jako bod do jednání RM.
Diskuse skončila v 19:44. ST v závěru posledního zasedání ZM v roce 2020 popřál všem
přítomným příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2021.
K čl. 6
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka
místostarosta

Petr Hable
starosta

Čas ukončení jednání ZM 16 v 19:44 hodin
Příští ZM 17 se bude konat dne 18.02.2021 v přednáškovém sále Městské knihovny Nové
Město nad Metují od 16:00 hodin.
Zápis ze ZM 16 vyhotoven dne:
Zápis ze ZM 16 vypraven dne:
Zápis ze ZM 16 zveřejněn dne:

17. prosince 2020
17. prosince 2020
17. prosince 2020
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