Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 12 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 14.05.2020, 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

16:00

21:17

Plná

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

21:17

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

zastupitel

16:10

21:17

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

21:17

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

21:17

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

21:17

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

21:17

Plná

8

Jarolímek Miroslav

radní

16:00

21:17

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

21:17

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

16:00

21:17

Plná

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:00

21:17

Plná

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

21:17

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

21:17

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

21:17

Plná

15

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

21:17

Plná

16

Prouza Radek

zastupitel

16:00

21:17

Plná

17

Roštlapil Tomáš, Ing.

zastupitel

16:00

21:17

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

21:17

Plná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

21:17

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

Omluven
16:00

21:17

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Mgr. Josef Hylský

_____________________

Mgr. Jana Balcarová

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________
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Plná

ZÁPIS Z PORADY
ZM 12 ze dne 14.05.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 11 dne 20.02.2020)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Mgr. Irena Kupková
Mgr. Soňa Paarová
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

Miroslav Jarolímek
Mgr. Irena Kupková
Ing. Milan Slavík
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 14.05.2020

1/3

Problematika koronaviru COVID-19 v Novém Městě nad Metují - aktuální informace ST

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Prodej pozemku p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují k zastavění

2/2

Prodloužení pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod stavbou č. p. 69 v ul.
T. G. Masaryka + Otevřený dopis jednatelky fy CIS-cestovní agentura s.r.o. ze dne
21.04.2020

2/3

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

2/4

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

2/5

Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a č. 1791/26 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, Na Popluží

3.

Rozvoj

3/1

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
pro rok 2020 - příspěvky

3/2

Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského

3/3

Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci

3/4

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

3/5

Aktuální stav projektů ke dni 27.04.2020

3/6

Úprava chodníku v ul. Sokolská

3/7

Pozastavení vybraných investičních akcí

3/8

Kino 70 - možnost dotace na zateplení

3/9

Informace o plnění úkolu č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019

3/10

Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020

3/11

Návrh na změnu č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
4.

Finance

4/1

Rozpočtová opatření 2020

4/2

Dopady změny státního rozpočtu - RO

4/3

Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice

4/4

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

4/5

Dotace 2020 - žádosti

4/6

Navýšení § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl

5.

Různé

5/1

Pověření ST ke hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s.

5/2

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

6.

Diskuse
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 12 ze dne 14.05.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

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

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

16:00 - 16:10
16:10 - 17:50
17:50 - 20:50
20:50 - 21:10
21:10 - 21:16
21:16 - 21:17

ST
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Úvodního slova se ujal ST, informoval o programu ZM 12, navrhl členy návrhové komise a
určil ověřovatele zápisu zasedání ZM 12. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZM 11
neměli k zápisu připomínky. Dále ST seznámil přítomné s doplněným bodem programu na tzv.
"žlutém papíru", který je navíc předkládán: 1/3 + k bodům 2/2 a 3/11 upravené / doplněné
texty bodu a přílohy. V diskusi tohoto bodu vznesl dotaz zastupitel p. Jarolímek, a to k
organizaci řádného veřejného zasedání ZM 12 - konkrétně 2 oddělených místností, tj. 1 pro
zastupitele a zaměstnance MěÚ a 2. pro veřejnost - část z veřejnosti by se ještě do kinosálu
vešla - bylo by to možné? Odpověděl TAJ, doplnil ST. Pan Jarolímek - "když to nejde, tak to
nejde". Poté ST vyzval zastupitele, aby hlasovali o programu ZM 12 - hlasováno - 19 pro, 0
proti, 1 zdržel se. Ověřovatelé a návrhová komise byly schváleny hlasováním - 20 pro, 0 proti,
0 zdržel se. ST - závěrem připomněl některé zásady jednání dané platným Jednacím řádem
ZM, mj. upozornil na délku vystoupení každého vystupujícího na zasedání ZM, tj. max. 5
minut. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 12-370/20
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 12:
1.
1/1
1/2
1/3

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 14.05.2020
Problematika koronaviru COVID-19 v Novém Městě nad Metují - aktuální informace ST
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2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Prodej pozemku p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují k zastavění
Prodloužení pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod stavbou č. p. 69 v ul.
T. G. Masaryka + Otevřený dopis jednatelky fy CIS-cestovní agentura s.r.o. ze dne
21.04.2020
Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. 1. máje z vlastnictví KHK do vlastnictví
města
Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a 301/3 oddělených GP z p. p. č. 301/3 a 301/6
za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny
Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a č. 1791/26 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, Na Popluží

3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11

Rozvoj
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
pro rok 2020 - příspěvky
Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského
Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci
ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě
nad Metují
Aktuální stav projektů ke dni 27.04.2020
Úprava chodníku v ul. Sokolská
Pozastavení vybraných investičních akcí
Kino 70 - možnost dotace na zateplení
Informace o plnění úkolu č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019
Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020
Návrh na změnu č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují

4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6

Finance
Rozpočtová opatření 2020
Dopady změny státního rozpočtu - RO
Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice
Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Dotace 2020 - žádosti
Navýšení § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl

5.
5/1
5/2

Různé
Pověření ST ke hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

6.

Diskuse

3/2
3/3
3/4

HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 12-371/20
ZM volí návrhovou komisi ve složení: p. Miroslav Jarolímek - předseda, Mgr. Irena Kupková a
Ing. Milan Slavík - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 12: Mgr. Josefa Hylského a
Mgr. Janu Balcarovou.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 14.05.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 12 viz přílohy k tomuto bodu.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bez dotazů a připomínek ke kontrole úkolů. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 12-372/20
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/3 Problematika koronaviru COVID-19 v Novém Městě nad Metují - aktuální informace
ST
Identifikace:
Aktuální informace ST k řešení problematiky koronaviru COVID-19 v Novém Městě nad Metují
v období ode dne 12.03.2020 do současnosti. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Informace na vědomí.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval přítomné zastupitele a veřejnost s aktuálními informacemi, které se týkaly
řešení problematiky onemocnění COVID-19 v Novém Městě nad Metují za období od
12.03.2020 do současnosti. Hlasováním vzato na vědomí - 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. 1/3 USNESENÍ č. ZM 12-373/20
ZM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu aktuální informace ST k řešení problematiky
koronaviru COVID -19 v Novém Městě nad Metují v období ode dne 12.03.2020 do současnosti.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 Majetkoprávní úkony

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

2/1 Prodej pozemku p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují k zastavění
Identifikace:
Dle usnesení č. RM 35-1985/20 ze dne 09.03.2020 je doporučeno ZM uložit OMM zveřejnit
záměr města prodat pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že součástí
nabídky (potencionálního kupujícího) bude zpracování zastavovací studie vč. vizualizace,
která bude řešit celé území za minimální cenu 1450 Kč/m2 pozemku. Na základě toho je tato
záležitost předložena k rozhodnutí v ZM.
Odůvodnění:
Předkládáno dle usnesení z koncepční RM. Prodej tohoto pozemku k zastavění bude zatížen
odvodem DPH ve výši 21 %, kterou uhradí město jako prodávající jako v obdobných
případech. Z projednání v KVR: K výstavbě samotné myčky je využitelná jen malá plocha
předmětného pozemku. Jde o cenné území, ponechat pozemek jako rezervu např. pro
občanskou vybavenost. Komise doporučuje zpracovat studii využití celého území. Do té doby
neprodávat ani část, to pozemek znehodnotí. Nabídnout na myčku aut jiný městský pozemek,
který je méně hodnotný, příp. odkázat zájemce o výstavbu myčky na soukromé vlastníky
pozemků v Novém Městě nad Metují. Studii pro tento pozemek nechat zpracovat v návaznosti
na okolní území. Spojit se s vlastníky okolních pozemků a jednat o koncepci celého území.
Myšlenka výstavby myčky aut v našem městě je zajímavá, ale tento pozemek je tak hodnotný,
že ho není vhodné dělit. Doporučení pro RM: KVR v tuto chvíli nedoporučuje prodej pozemku
ani jeho části bez znalosti záměru využití tohoto území v návaznosti na širší vztahy.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - příchod v 16:23
hodin - uvedl první bod v článku "Majetkoprávní úkony" - přednesl "Identifikaci" bodu a
navržené znění usnesení. Na to navázala obsáhlá diskuse zastupitelů a některých přítomných
občanů, která se týkala "pro a proti" návrhu vyvěsit záměr prodat městský pozemek. Diskuse
se mj. týkala toho, zda městu nehrozí sankce, když zájemce vynaloží náklady a město pak od
záměru prodeje odstoupí - bylo vysvětleno, že vyvěšení záměru obsahuje ustanovení, podle
kterého může město od záměru odstoupit bez udání důvodů. Další vystoupení obsahovala
kritiku důvodů proč záměr vyvěšovat, zazněly např. návrhy si pozemek ponechat pro veřejně
prospěšné stavby realizované městem. Oponenti k těmto názorům uváděli, že fakticky
vyvěšení záměru provede průzkum zájmu - průzkum trhu včetně získání informací o tom, co
by chtěli zájemci na daném pozemku realizovat, může se objevit záměr či myšlenka, která
bude pro město a jeho občany zajímavá. Jiní uváděli, že to, co tam bude, by mělo stanovit
město, tzn., město by mělo nechat např. zpracovat pro dané území studii se širšími
souvislostmi a ne to nechávat na zájemcích o pozemek. Další názor - vyvěšením testujeme
trh, regulaci záměrů zajišťuje platný ÚP, pokud bude říkat město, co tam má být, a nikdo to
nebude chtít stavět, k čemu pak taková studie je, když samo město tam stavět nechce - tímto
přístupem se tak potírá invence a zájem soukromých investorů. V diskusi i opakovaně
vystoupili: M. Jarolímek, Ing. Brož (z přítomných občanů města), ST, Ing. Dostál, Bc. Sláma,
Mgr. Kupková, Ing. Maur, Ing. Slavík, PhDr. Kulhavá, Mgr. Hylský a pí Balcarová (z
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přítomných občanů). Nakonec diskuse byl formulován protinávrh k navrženému usnesení ve
smyslu: "ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku...". ST dal hlasovat o
protinávrhu usnesení - 10 pro, 9 proti, 1 zdržel se - protinávrh nebyl přijat. Vedoucí OMM
poté přečetl původní znění navrženého usnesení - tj.: "ZM souhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemku...". ST nechal hlasovat o původním znění navrženého usnesení - hlasováno
- 10 pro, 9 proti, 1 zdržel se - usnesení nebylo rovněž přijato. K danému bodu tedy nebylo
přijato žádné usnesení - co bude s pozemkem dále, bude na dalších jednáních RM a ZM.
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
ZM ukládá OMM zveřejnit, minimálně na 90 dní, záměr města prodat pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují nejvyšší nabídce za minimální cenu 1.450 Kč/m2 s tím, že součástí nabídky
bude zpracování zastavovací studie vč. vizualizace, která bude řešit nejen celý nabízený pozemek,
ale i širší vztahy v blízkém okolí nabízeného pozemku, za podmínek uvedených v předloženém
návrhu záměru, viz příloha k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 10, Proti: 9, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
K čl. 2/1
ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 10, Proti: 9, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato

2/2 Prodloužení pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod stavbou č. p.
69 v ul. T. G. Masaryka + Otevřený dopis jednatelky fy CIS-cestovní agentura s.r.o. ze
dne 21.04.2020
Identifikace:
Pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 16 - 850/19 ze
dne 03.06.2019 byla se žadatelkou uzavřena smlouva o nájmu pozemku na dobu určitou do
dne 31.12.2020 s podmínkou podání ohlášení záměru odstranění stavby stavebnímu úřadu do
dne 30.04.2020 a dále vyklizení pozemku, odstranění staveb a zarovnání pozemku (na
náklady nájemce) ke dni ukončení nájmu, tj. ke dni 31.12.2020. Nájemkyně pí Libuše
Matoušová, IČO: 11160837, provozovna: T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují,
požádala dne 17.02.2020 o prodloužení nájmu i po termínu 31.12.2020. RM 35 nedoporučila
ZM schválit prodloužení nájmu.
Dne 21.04.2020 byl vedení města Nové Město nad Metují prostřednictvím e-mailu doručen
dopis jednatelky fy CIS - cestovní agentura, s. r. o., T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město
nad Metují, pí Libuše Matoušové, ve věci projednání posunu termínu odstranění stavby CIS s
požadavkem na vyjádření ZM do dne 30.06.2020 z důvodu harmonogramu na odstranění
stavby. Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu. RM 39 ze dne 04.05.2020 doporučila ZM
nesouhlasit s posunem termínu odstranění stavby CIS.
Dne 13.05.2020 byl doručen ze strany zastupitele Ing. Jana Čopíka, Ph.D, protinávrh
usnesení týkající se prodloužení pronájmu st. p. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod
stavbou čp. 69 v ulici T. G. Masaryka, předložené do ZM 12 dne 14.05.2020, bod č. 2/2.
Protinávrh usnesení pana zastupitele Jana Čopíka, včetně jeho odůvodnění je uveden v
příloze a dále je v příloze uvedeno sdělení právního stanoviska ze dne 22.03.2019 k dané
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problematice, kterou si nechal zpracovat pan Jan Čopík prostřednictvím advokátky JUDr. Ing.
Evy Daniely Cvik, Ph.D. et Ph.D.
Odůvodnění:
Na základě usnesení Rady města č. 35 - 1987/20 ze dne 09.03.2020, kterým RM
nedoporučila ZM schválit prodloužení smlouvy o nájmu, předloženo ZM k rozhodnutí.
Nájemkyně ve své žádosti mj. uvedla, že žádá na základě jednání na Fóru s občany v
sokolovně dne 28.01.2020 a následného zápisu RM ze dne 10.02.2020 ohledně změny
Regulačního plánu Rychta (dále jen "RPR"), že do doby definitivního rozhodnutí o změně a
konečné podobě "trojúhelníku Rychta" lze obchody provozovat. Souhlas s odstraněním
dočasné stavby stavební úřad vydal dne 18.11.2019 s tím, že stavba bude odstraněna do dne
31.12.2020. V současnosti, dle sdělení nájemkyně, jsou v objektech umístěny tyto
provozovny: cestovní agentura, prodejna textilu a drobného zboží a stavební spořitelna.
Nájemné za pozemek činí 130 Kč/m2/rok, tedy 14.820 Kč ročně. Vyjádření odborných útvarů v
příloze (včetně aktualizace k opakované žádosti). Zmíněná revize RPR se netýká staveb ve
vlastnictví žadatelky. V RPR je stále předepsána jejich asanace.
Vzhledem k tomu, že o této záležitosti jednalo v roce 2019 ZM 4, které si tehdy dle § 84, odst.
4) zákona o obcích vyhradilo pravomoc RM a přijalo usnesení: "ZM rozhodlo, že si dle § 84,
odst. 4) zákona o obcích vyhrazuje pravomoc projednat a uložit zveřejnění návrhu o pronájmu
pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 144 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK, KP Náchod. ZM netrvá na vyklizení pozemku stp. č.
307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK, KP Náchod, v lokalitě na
Rychtě, dle ujednání ve smlouvě o nájmu pozemku a ukládá ST zajistit vyvěšení záměru
města pronajmout tento pozemek za účelem umístění dočasné přízemní stavby provozovny
cestovní agentury CIS, včetně přístavby s obchody č. p. 69 v ulici T. G. Masaryka, ve
vlastnictví pí Libuše Matoušové, se sídlem: Johnova 310, Nové Město nad Metují, IČO:
11160837, s tím, že nejpozději ke dni ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu
vyklidit, odstranit stavbu a pozemek zarovnat, kdy vyklizení a likvidaci provede nájemce na
své náklady a v souladu s příslušným povolením stavebního úřadu. Dále se nájemce zavazuje
na svůj náklad odstranit případně způsobené škody na předmětu nájmu a nést odpovědnost
za důsledky těchto škod." V souladu s výše uvedeným usnesením byl záměr ode dne
03.05.2019 do dne 21.05.2019 zveřejněn a v souladu s usnesením č. RM 16 ze dne
03.06.2019 byla dne 26.06.2019 uzavřena smlouva na dobu určitou do dne 31.12.2020. V
téže věci žadatelka e-mailem dne 21.04.2020 opakovaně požádala, aby jí nejpozději do
30.06.2020 bylo sděleno stanovisko ZM k její žádosti o posunutí termínu odstranění stavby (z
důvodu harmonogramu odstranění stavby). V souladu s usnesením č. RM 38-2212/20 ze dne
20.04.2020 se žadatelky týká prominutí nájmu související s nouzovým stavem, a to ve výši
100 % na dobu 2 měsíců.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 16:57 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Informoval o e-mailem zaslaném
protinávrhu zastupitele Ing. Čopíka, Ph.D., viz příloha tohoto bodu, kterou obdrželi zastupitelé
jak elektronicky, tak i na tzv. "žlutých papírech" přímo na zasedání ZM 12. ST - upozornil na
určitou souvislost tohoto bodu s bodem č. ZM 12 - 3/9. Dále vedoucí OMM přečetl celé znění
obsáhlého "Odůvodnění" tohoto bodu. Ve 40 minutové diskusi k tomuto bodu vystoupili: ST,
M. Jarolímek, Ing. Čopík, Ing. Maur, M. Žahourková, Mgr. Balcar (OVRR), PhDr. Kulhavá, Ing.
Němeček, Ing. Brož (z přítomných občanů města), Mgr. Balcarová, MST a Mgr. Hylský. Jejich
vystoupení se opět týkala mnoha témat a úhlů pohledu na tuto záležitost: odůvodnění, proč
nájem prodloužit a naopak proč trvat na naplnění podmínek platné smlouvy; vazba možné
zástavby těchto pozemků na připravovanou změnu č. 1 RP Rychta; vazba sousedních
pozemků a staveb ve vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn] na budoucí zástavbu těchto
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městských pozemků; ukončení nájmu a odstranění dočasných staveb jako začátek cesty pro
komplexní řešení, které naváže na již existující nové stavby v dané lokalitě, existence
dočasných staveb bude omezovat okruh potencionálních zájemců o koupi; je nevhodné, aby
zde byly prázdné pozemky, občané službu cestovní agentury chtějí a využívají; jde o podporu
živnostníků - navíc v době problémů s koronavirem; co nabídka nějakých náhradních prostorů
pro provoz cestovní agentury?; volné jsou městské prostory po galanterii; co stávajícím
nájemcům nabídnout pozemky k odkoupení? - prý zájem nemají - nejsou schopni zajistit
výstavbu dle RP. Po skončení diskuse bylo hlasováno o protinávrhu Ing. Čopíka, Ph.D. - 11
pro, 9 proti, 0 zdržel se - protinávrh usnesení byl schválen a nájem pozemku a odstranění
staveb se posouvá do dne 31.12.2021. 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 12-374/20
ZM si vyhrazuje pravomoc RM v souladu s § 84, odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a ukládá OMM zveřejnění návrhu o pronájmu pozemku st. p. č. 307/2 o
výměře 144 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 v KÚ
pro KHK, KP Náchod na období jednoho roku (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021). ZM netrvá na
vyklizení pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.
ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK, KP Náchod,
v lokalitě na Rychtě, dle ujednání ve smlouvě o nájmu pozemku do 31. 12. 2020 a ukládá ST zajistit
vyvěšení záměru města pronajmout tento pozemek za účelem umístění dočasné přízemní stavby
provozovny cestovní agentury CIS, včetně přístavby s obchody č. p. 69 v ulici T. G. Masaryka, ve
vlastnictví pí Libuše Matoušové, se sídlem: Johnova 310, Nové Město nad Metují, IČO: 11160837,
na období 1 roku (do 31. 12. 2021), s tím, že nejpozději ke dni ukončení nájmu je nájemce povinen
předmět nájmu vyklidit, odstranit stavbu a pozemek zarovnat, kdy vyklizení a likvidaci provede
nájemce na své náklady a v souladu s příslušným povolením stavebního úřadu. Dále se nájemce
zavazuje na svůj náklad odstranit případně způsobené škody na předmětu nájmu a nést
odpovědnost za důsledky těchto škod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 9, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. 1. máje z vlastnictví KHK do
vlastnictví města
Identifikace:
Po dokončení stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“ podél silnice č. II/308
(oboustranně) a zapsání GP č. 887-177/2018, č. 2221-093/2019 a č. 893-094/2019 na
zaměření stavby do katastru nemovitostí je třeba, z důvodu vypořádání dotace poskytnuté ze
SFDI, vypořádat vlastnictví k nově vzniklým pozemkům p. p. č. 710/36, č. 710/37, č. 710/38, č.
710/39, č. 710/40, č. 710/41, č. 710/42, č. 710/43 a č. 727/14, vše k. ú. Krčín a obci Nové
Město nad Metují a pozemkům p. p. č. 2052/21 a č. 2052/22, oba v k. ú. a obci Nové Město
nad Metují. Stavba nového chodníku v rozsahu cca 6 m² zasahuje i do pozemku p. p. č. 764/2
v k. ú. Krčín, který je v současnosti zaměřený potvrzeným GP č. 896-128/2019 vzniklým po
realizaci stavby „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)“. Městu
bude proto převeden nově vzniklý pozemek p. p. č. 764/2 o celkové výměře 566 m² (v rámci
majetkoprávního vypořádání výše uvedené stavby po projednání v orgánech KHK), nikoliv ve
výměře cca 6 m², ale ve výměře celého nově vzniklého pozemku, což je pro město
výhodnější. RM doporučila ZM schválit darování (bezúplatný převod) pozemků.
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Podmínkou přidělení dotace ze SFDI bylo majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení
stavby. Text omezující podmínky je předložen ke schválení dle požadavku KHK. Majetkové
vypořádání se opozdilo o cca 2 měsíce z důvodu nemožnosti zápisu části GP vyhotoveného
pro stavbu „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici Nové Město nad Metují“, která se na
křižovatce u [osobní údaj odstraněn] prolíná se stavbou „Stavební úpravy chodníku v ul. 1.
máje“ a GP tak na sebe v tomto místě navazovaly. Vzniklý problém byl řešen na ČÚZK v
Praze. Jedná se o předběžné schválení záměru pro projednání v orgánech KHK.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 17:36 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Dotazy ani připomínky k tomuto
bodu nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů k
navrženému znění usnesení. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl
přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. ZM 12-375/20
ZM 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,
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.“
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/4 Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a 301/3 oddělených GP z p. p. č. 301/3 a
301/6 za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
Záměr města směnit podíl o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a podíl o
velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené
geometrickým plánem č. 571-608/2016, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], zapsaném na
LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú.
Vrchoviny o výměře 2390 m2, z majetku města, zapsaném na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny
a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod, byl zveřejněn dle
usnesení č. RM 33-1876/20 v době ode dne 18.02.2020 do dne 10.03.2020. Ke zveřejněnému
záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky. Paní [osobní údaj odstraněn] souhlasí se
směnou pozemků.
Odůvodnění:
Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný
pro vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin,
která odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 17:42 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" a "Odůvodnění" bodu. Dotazy ani
připomínky k tomuto bodu nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez
připomínek a dotazů k navrženému znění usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Dva zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. ZM 12-376/20
ZM schvaluje směnu podílu o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a podílu o
velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba dle oddělené GP č.
571-608/2016, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], zapsaném na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a
obec Nové Město nad Metují za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny o výměře 2390 m2, z
majetku města, zapsaném na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba
LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod. Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný
pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný pro vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u
AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované
komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy
z Vrchovin do Krčína a naopak. Z důvodu veřejného zájmu nebude požadován doplatek za rozdíl v
místě a čase obvyklé ceně pozemků.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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2/5 Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a č. 1791/26 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, Na
Popluží
Identifikace:
Záměr města prodat pozemky p. p. č. 1791/25 o výměře 4 m² a p. p. č. 1791/26 o výměře 8
m², oba druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV. Č. 10001 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 130 Kč/m² pozemku, byl
zveřejněn dle usnesení č. RM 33-1877/20 v době ode dne 21.02.2020 do dne 13.03.2020. Ke
zveřejněnému záměru města byla podána 1 nabídka v uzavřené obálce, která byla otevřena
přímo na jednání RM. RM doporučila ZM schválit prodej pozemků.
Odůvodnění:
Nabídnutá cena je v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují, kde je minimální cena stanovena ve výši 130 Kč/m² pozemku.
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 17:46 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" a "Odůvodnění" bodu. Dotazy ani
připomínky k tomuto bodu nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez
připomínek a dotazů k navrženému znění usnesení. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. ZM 12-377/20
ZM schvaluje prodej pozemků p. p. č. 1791/25 o výměře 4 m² a p. p. č. 1791/26 o výměře 8 m², oba
druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují, vedený u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do společného jmění
manželů p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn],
za nabídnutou a tedy sjednanou částku ve výši 130 Kč/m² pozemku, tj. celkovou kupní cenu 1.560
Kč a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že náklady na vklad práva do katastru
nemovitostí uhradí kupující. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3 Rozvoj

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

3/1 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2020 - příspěvky
Identifikace:
Město se každoročně účastní dotačního Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón (dále jen Program regenerace), který vyhlašuje
Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“) na obnovu kulturních památek. Na základě
předloženého Anketního dotazníku (listopad 2019) a po jednání Ústřední komise MK obdrželo
město dne 31.01.2020 Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace pro rok 2020,
kde byla městu stanovena kvóta 400 tis. Kč. Podmínky Programu regenerace určují povinné
podíly na financování obnovy kulturní památky a to: podíl MK (max. 50 %), vlastník kulturní
památky (min. 40 %) a město (min. 10 %, od roku 2016 je schválen příspěvek města 15 %).
Dle zásad MK musí být podíly z rozpočtu města schváleny ZM. Pro rok 2020 mají zažádáno
soukromí vlastníci 3 kulturních památek, pro které jsou navrženy v souladu s podmínkami MK
ke schválení příspěvky z rozpočtu města a z Programu regenerace MK (přidělené kvóty) dle
přílohy tohoto bodu. Návrh na rozdělení finančních prostředků byl projednán a navržen dne
02.03.2020 KREG. V rozpočtu města pro rok 2020 je na příspěvky vyhrazena částka 200 tis.
Kč. Potřeba prostředků z MK pro rok 2020 z přidělené kvóty 400 tis. Kč činí 310 tis. Kč, o což
město požádalo MK. Žádost o dotaci z Programu regenerace město společně se všemi
podklady od vlastníků kulturních památek, na kterých bude obnova v letošním roce probíhat,
tak zaslalo na MK ČR dne 06.04.2020. Po obdržení Rozhodnutí MK o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu městu v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón pro rok 2020 bude s jednotlivými žadateli uzavřena
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM
120-7576/17. V případě, že Rozhodnutí MK bude obsahovat nová odůvodnění, která by měla
být ve smlouvách zanesena, bude vzorová smlouva předložena ZM nově ke schválení. RM 36
doporučila ZM: vyhradit si pravomoc RM města rozhodovat o poskytování dotace do 50 tis. Kč
v rámci Programu regenerace, schválit povinnou spoluúčast města z rozpočtu města v
Programu regenerace na obnovu památek soukromých vlastníků, schválit rozdělení přidělené
kvóty z MK ČR městu, schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s
jednotlivými žadateli po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle ZM schválené vzorové
smlouvy (ZM 120-7576/17).
Odůvodnění:
Dle Zásad MK musí být v rámci Programu regenerace dodrženy předepsané minimální podíly
na obnově KP. Zároveň výše příspěvku z rozpočtu města jmenovitě na každou akci obnovy
KP musí být schválena ZM (na MK se dokládá kopie usnesení ZM). Schvalování příspěvků do
50 tis. Kč je v kompetenci RM. Vzhledem k podmínkám MK je nutné, aby si ZM vyhradilo
pravomoc RM rozhodovat o schvalování příspěvků do 50 tis. Kč v případě Programu
regenerace v roce 2020.
Schválit rozdělení přidělené kvóty z MK na jednotlivé akce obnovy KP. Podíly projednány a
doporučeny KREG.
Schválit uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými vlastníky KP po obdržení Rozhodnutí o
poskytnutí účelové dotace z MK pro rok 2020 dle schválené vzorové smlouvy č. ZM 1207576/17 a pověřit ST k podpisu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:

V 17:49 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. PhDr. Kulhavá vznesla technickou
připomínku a dotaz - bylo vysvětleno, že neaktuální údaj zůstal v podkladech tím, že to bylo
připraveno na ZM v dubnu 2020 a po přesunu jednání ZM v květnu to tam zůstalo - bude
opraveno. Další dotazy a připomínky nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení.
MST se na vlastní žádost nechal vyloučit z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou
podjatost. Žádné další připomínky ani dotazy nebyly. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 12-378/20
ZM si vyhrazuje pravomoc RM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, rozhodovat v případě Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do
50 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytování dotace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 12-379/20
ZM schvaluje povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 na obnovu kulturních památek
soukromých vlastníků: 1) městský dům č. p. 1234, rejstř. č. 45209/6-2922 - obnova poškozených
omítek a související práce ve výši 32.837 Kč - žadatel p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj
odstraněn], 2) městský dům č. p. 1048, rejstř. č. ÚSKP 102252 - obnova oken II. etapa a související
práce ve výši 44.892 Kč - žadatel p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], 3)
měšťanský dům č. p. 1235, rejstř. č. 17824/6-2923 - obnova komínu a související práce ve výši
26.066 Kč - žadatel pí [osobní údaj odstraněn].
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 12-380/20
ZM schvaluje rozdělení přidělené kvóty státní finanční podpory Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 na obnovu kulturních památek
soukromých vlastníků dle přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

Stránka 16

ZÁPIS Z PORADY
ZM 12 ze dne 14.05.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 12-381/20

ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 120-7576/17 s jednotlivými žadateli (vlastníky kulturních památek) po obdržení
Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu v Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 a
pověřuje ST podpisem těchto smluv.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/2 Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského
Identifikace:
Město obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o uvedení komunikace v ul. Čelakovského
do řádného technického stavu. RM tuto žádost projednala a přijala usnesení RM 36 - 2096/20:
RM ukládá OMM vložit položku na zpracování PD pro stavební povolení na rekonstrukce
komunikace, chodníků a přeložení VO v ul. Čelakovského do návrhu rozpočtu města na rok
2021 a informaci o tomto usnesení předat do jednání ZM 12.
Odůvodnění:
Odůvodnění - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:59 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Pan Hladík - připomínka se váže i
na projednání bodu 3/7 - pozastavení investičních akcí - ul. Čelakovského zná, je v
dezolátním stavu, ale neví, jestli žádost přichází v nejvhodnější dobu - viz návrhy na vyřazení
či pozastavení dalších investic schválených v ZM na tento rok. ST - jedná se o zařazení
položky na pořízení PD do návrhu rozpočtu na rok 2021, z návrhu se pak vybírá a nikde není
psáno, že to bude schváleno. Pan Jarolímek - upozornil na další žádosti - např. ul. Družební,
kterou vidí osobně jako páteřní a důležitější. Také to asi dnes nebudeme rozhodovat, že
bychom ji chtěli vkládat jako položku rozpočtu. Myslí sí, že je předčasné o tom nyní
rozhodovat. ST - vysvětlil, že každou žádost, adresovanou ZM, musíme zařadit do nejbližšího
programu ZM a projednat. OMM - doplnil, že v zásobníku investičních akcí ul. Čelakovského
je zařazena již z minulosti. Ing. Čopík, Ph.D. - máme informaci o vypsání nového dotačního
titulu na rekonstrukci komunikace - viz ul. Kpt. Jaroše, kde jsme kvůli chybě neuspěli - znova
by měl být dotační titul vypsán - bylo by vhodné mít zpracovanou PD. ST - neví, o čem Ing.
Čopík mluví - myslí si, že nebyl vypsán zatím žádný dotační titul. MST - potvrzuje, že nebyl
vypsán dotační titul na letošní rok. Co se šancí týče, tak v případě ul. Kpt. Jaroše bylo možné
požádat - viz napojení podniků a vyššího významu pro město, než ul. Čelakovského, která
vede pouze k nemovitostem v ul. Čelakovského. Pan Jarolímek - vznesl protinávrh - aby tento
bod byl přesunut do ZM, kdy budeme vědět víc o možnostech financování - nyní mu to přijde
trošku zbytečné a předčasné - navrhuje zařadit do ZM až se bude řešit rozpočet města na rok
2021. PhDr. Kulhavá - dotaz - kolik může stát PD? OMM - cca 300 tis. Kč. Pan Jarolímek reagoval - zmínil, že jiné ulice máme v horším stavu - znovu zopakoval, že ul. Družební vidí
jako páteřní pro František a z toho také vychází. PhDr. Kulhavá - máme PD na ul.
Družební? OMM - ne, nemáme. Jednalo by se o přípravné práce (průzkumy, sondy), bylo by
provedeno odstranění stávajícího asfaltového krytu a byla by provedena případná sanace
podloží a nový živičný povrch. PhDr. Kulhavá - ul. Čelakovského je ostudná ulice uprostřed
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města, i když je zastáncem, že nejhorší ulice je Pod Výrovem, takže je tak trochu sama proti
sobě. Pan Jarolímek - z důvodu přebytku rozpočtu se komunikovalo o tom, zda by se
souhlasilo s opravou a rekonstrukcí ul. Družební a ul. Malecí - obává se, že místo ní umístíme
komunikaci jinou, kterou on osobně nevnímá jako zásadní ve městě. ST - znovu zopakoval, že
nyní zde nerozhodujeme o rekonstrukci ul. Čelakovského, ale pouze o zařazení položky na
PD pro rekonstrukci ulice do návrhu rozpočtu na rok 2021. Vidí to pořád stejně,
nerozhodujeme o investici. OMM - ul. Družební i ul. Čelakovského je zařazena do výjezdu
RM. Pan Jarolímek - dobře, když to bude v programu výjezdní RM 40 - bere svůj protinávrh
(připomínku) zpět. Poté vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a
dotazů k navrženému znění usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Jeden
zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 12-382/20
ZM bere na vědomí a souhlasí s tím, aby v duchu usnesení RM vložil OMM položku na zpracování
PD pro stavební povolení na rekonstrukce komunikace, chodníků a přeložení VO v ul.
Čelakovského do návrhu rozpočtu města na rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/3 Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci
Identifikace:
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále
jen "MV-GŘ HZS ČR") vyhlásilo dne 01.04.2020 pro rok 2021 v rámci dotačního programu
Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V2_2021
- Pořízení nového dopravního automobilu. Žadatelem může být obec zřizující JSDH, která
není vybavena dopravním automobilem (dále jen "DA") nebo osobním automobilem s kabinou
osádky se sedadly pro 8 a více osob vyrobeným v roce 2005 a později. Dotace je poskytována
na DA vyrobený na podvozku kat. 1 pro městský provoz nebo kat. 2 pro smíšený provoz,
s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se
sedadly nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo pro
hašení. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, max. 450 tis. Kč. Žádosti se
předkládají do dne 14.05.2020, oznámení o vyhodnocení žádostí by mělo být oznámeno na
webových stránkách MV-GŘ HZS ČR do dne 30.09.2020. Realizace pořízení v roce 2021.
V případě schválení dotace z tohoto programu je možné využít navazující program KHK, který
je pravidelně od roku 2016 vypisován (obvykle na začátku roku realizace akce, kdy jsou
známy výsledky programu MV-GŘ HZS ČR) a požádat tak o další spolufinancování projektu.
Dotace činí max. 2/3 poskytnuté dotace ze státního rozpočtu (MV-GŘ HZS ČR), max. 33,33
%. Předpokládané náklady na pořízení DA 1,5 mil. Kč. Nový DA by měl nahradit stávající DA
8 Mercedes Sprinter z roku 2002. RM 38 schválila podání žádosti o dotaci, doporučila ZM vzít
na vědomí, podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci dotačního programu
Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí JSDH_V2_2021 Pořízení nového dopravního automobilu na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového
dopravního automobilu. RM 38 doporučila ZM v případě schválení dotace z dotačního
programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Ministerstva
vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na akci Nové
Město nad Metují - Pořízení nového dopravního automobilu zahrnout pro tuto investiční akci
položku do rozpočtu města pro rok 2021.
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Odůvodnění:

Pořízení nového dopravního automobilu je zahrnuto v Plánu obnovy techniky a věcného
vybavení JSDH na roky 2019 - 2024, projednaného RM usnesením č. 403-17328/18. Nový DA
by měl nahradit stávající DA 8 Mercedes Sprinter z roku 2002. Žádost na pořízení dopravního
automobilu byla poprvé podána v roce 2019 pro realizaci v roce 2020. Žádost města obdržela
na základě předem známých hodnotících kritérií, která jsou pro rok 2021 stejná, nízký počet
bodů (6) a nedosáhla tak na alokaci pro daný rok. Dle uveřejněného seznamu se dostalo na
žádosti s počtem bodů 11 a více. Hodnotící kritéria, která jsou přílohou tohoto bodu, jsou
přívětivá pro menší obce, pro ty, kteří nemají DA nebo mají DA starší 21 let, žádají bez
přerušení již poněkolikáté. Tím, že žádost bude podána nepřerušeně opakovaně, získá město
oproti minulému roku o 1 bod v hodnocení navíc. Zcela určitě je vhodné i přes případný další
neúspěch podávat žádost každoročně a tím získávat další body. V případě schválení žádosti
je nezbytné zahrnout položku na tuto investiční akci do rozpočtu města pro rok 2021.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:13 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Pan Jarolímek - vznesl dotaz, zda
město uvažuje o dalším využití vozidla (sdílení s dalšími subjekty), zároveň nezná vytížení
současného vozidla. Reagoval ST s informací o jedné služební cestě vedení města do
partnerského města Hilden právě s hasičským autem. Prioritně ale jde o vozidlo pro potřeby
JSDH. Určitě nezůstane někde navíc nějaké vozidlo stát, tzn., že i pro to dosavadní je využití.
Další dotazy a připomínky k tomuto bodu nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění
usnesení. Bez připomínek a dotazů k navrženému znění usnesení. Hlasováno - 19 pro, 0
proti, 1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM
je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. ZM 12-383/20
ZM bere na vědomí podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci dotačního programu Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí JSDH_V2_2021 - Pořízení nového
dopravního automobilu na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního automobilu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. ZM 12-384/20
ZM ukládá OMM v případě schválení dotace z dotačního programu Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního
automobilu zahrnout pro tuto investiční akci položku do rozpočtu města pro rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/4 ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém
Městě nad Metují
Identifikace:
OMM předložilo RM 39 ke schválení zadávací dokumentaci na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují vč. SOD, do které byl
zapracován požadavek ze semináře ZM ze dne 12.12.2019 na to, aby o výběru vítězného
uchazeče rozhodovalo ZM.
RM 39 přijala tato usnesení:
RM souhlasí s tím, že pro vyhlášení veřejné zakázky zpracování urbanisticko-architektonické
studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují nebudou použity Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Nového Města nad Metují.
RM schvaluje zadávací dokumentaci na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu
býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a smlouvu o dílo ve znění přílohy tohoto bodu.
RM schvaluje seznam architektonických kanceláří pro oslovení na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují ve znění přílohy tohoto
bodu.
RM schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku zpracování urbanisticko-architektonické
studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují v tomto složení: Ing. Libor Hovorka,
Mgr. A. Vít Lukas, Ing. Pavel Kašpar, Ing. Milan Slavík, doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Ing. arch.
Michaela Matoušová a MgA. Viktor Vlach.
RM doporučuje ZM schválit vyhrazení si, v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích,
pravomoci rozhodnout o vítězi veřejné zakázky na zpracování urbanisticko-architektonické
studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a pravomoci schválit smlouvu o dílo,
která bude s tímto vítězným uchazečem uzavřena.
Na základě posledního přijatého usnesení RM 39 u tohoto bodu, je ZM 12 předloženo ke
schválení vyhrazení si pravomoci, viz celé znění v navrženém usnesení.
Odůvodnění:
RM 39 schválila ZD na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují vč. SOD, seznam architektonických kanceláří k oslovení a
složení hodnotící komise. Dále RM 39 doporučila ZM schválit vyhrazení si, v souladu s § 102
odst. 3 zákona o obcích, pravomoci rozhodnout o vítězi veřejné zakázky na zpracování
urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a
pravomoci schválit smlouvu o dílo, která bude s tímto vítězným uchazečem uzavřena.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:19 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Mgr. Hylský - omluvil se, ale při
prostudování materiálů před RM zjistil, že není mezi členy hodnotící komise Ing. et Ing. Dostál,
navrhl ho na RM a nyní v textu bodu Ing. et Ing. Dostál není. MST - omluvil se s tím, že si není
vědom toho, že jméno zastupitele zaznělo - samozřejmě ho můžeme doplnit, ale upozornil na
to, že bude mít komise sudý počet členů. Pan Jarolímek - aby nebyl sudý počet, navrhl doplnit
Ing. Brože. Mgr. Hylský - aby tam nebyl problém s tím, že Ing. Brož je jedním z předkladatelů
záměru využití části areálu - viz stávající budova kasáren. Ing. Brož informoval, že s areálem
již nic společného v rámci svého podnikání nemá. Ostatní zastupitelé se vyjadřovali tak, že s
doplněním Ing. Brože nesouhlasí. Bc. Sláma - místo Ing. Brože, aby nebyl střet zájmu, navrhl
doplnit do komise Ing. Krásného. Po další diskusi bylo hlasováno postupně o 3 usneseních.
Nominaci Ing. Brože p. Jarolímek stáhl. ST - přečetl jednotlivá usnesení - hlasováno k:
1. usnesení - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v
jednacím sále.
2. usnesení - ST - o tomto nebudeme nyní hlasovat - až po doplnění komise.
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3. usnesení znělo: "ZM schvaluje doplnění Komise hodnotící o Ing. et Ing. Pavla Dostála a
Ing. Otakara Krásného. Bez připomínek. Hlasováno - 17 pro, 1 proti, 1 zdržel se. Jeden
zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
Ing. Maur - vysvětlil, proč byl při hlasování "proti". Komise byla sestavována za určitých kritérií,
najednou jsme komisi, která vznikala podle klíče dost dlouho, začali doplňovat - proto byl
"proti". MST - komise tak bude 9 členná - vidí v tom přínos.
Dále bylo hlasováno ke 2. usnesení ve znění: "ZM bere na vědomí zadávací dokumentaci na
zpracování urbanisticko-architektonické studie." Technická připomínka - PhDr. Kulhavá - ve
znění upravených příloh (množné číslo). ST - souhlasí, usnesení bude upraveno.
Ing. Kašpar - ještě k přijatému usnesení č. 3 - když byli vybíráni členové komise - byli osloveni
dopisem, zda souhlasí s nominací - nyní zde byli navržení lidé, kteří se nevyjádřili. MST jeden nominant je zde přítomen - domnívá se, že kdyby nesouhlasil s nominací, tak pozvedne
ruku. Ing. et Ing. Dostál - jako jeden z nominantů reagoval - netrvá na svém jménu v komisi,
ale postrádá profesi týkající se veřejné zeleně - se svou nominací proto souhlasí. ST - v
případě, že by Ing. Krásný nesouhlasil, bude to možné řešit ještě na RM, která původně
obsazení komise schvalovala. Nakonec zastupitelé ještě hlasovali o usnesení č. 2 - 20 pro, 0
proti, 0 zdržel se - usnesení bylo schváleno. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 12-385/20
ZM schvaluje vyhrazení si, v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, pravomoci rozhodnout o
vítězi veřejné zakázky na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren
v Novém Městě nad Metují a pravomoci schválit smlouvu o dílo, která bude s tímto vítězným
uchazečem uzavřena.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 12-386/20
ZM bere na vědomí zadávací dokumentaci na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu
býv. kasáren v Novém Městě nad Metují, smlouvu o dílo, seznam architektonických kanceláří k
oslovení a složení hodnotící komise ve znění upravených příloh tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 12-387/20
ZM schvaluje doplnění hodnotící komise pro veřejnou zakázku zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují o Ing. et Ing. Pavla Dostála a
Ing. Otakara Krásného.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/5 Aktuální stav projektů ke dni 27.04.2020
Identifikace:

OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 27.04.2020 ve znění přílohy tohoto
bodu. RM 39 doporučila RM vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:37 hodin přednesl vedoucí OMM "Identifikaci" bodu a informoval o změnách u
jednotlivých projektů:
1/ Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa - připravuje se 6. Žádost o platbu
+ žádost o změnu projektu spočívající v navýšení aplikovaného množství syrovátky.
2/ Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují - závěrečná
žádost o platbu byla městu proplacena v plné výši, projekt byl ukončen, ode dne 02.04.2020
započalo pětileté období udržitelnosti. Obcím zúčastněným na projektu byly rozeslány žádosti
o úhradu 10 % spoluúčasti na financování projektu.
3/ Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti „ZŠ
Komenského“ - realizace projektu byla ukončena, proběhla montáž nábytku, dodávka
konektivity i pomůcek. Byla podána 2. Žádost o platbu.
4/ Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP projekt beze změn.
5/ Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují
- na RM 36 byla předložena žádost zhotovitele o posun termínu zahájení prací o 1
měsíc (dle SOD realizace 04-09/2020) z důvodu projednávání záboru silnice, po které nyní
vede objízdná trasa pro uzavírku silnice II/308 (Bohuslavice - Černčice). Žádost o dotaci byla
schválena Výborem SFDI.
6/ Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí - byla předložena a schválena
žádost o platbu, město obdrželo dotaci ve výši 1,233 tis. Kč.
7/ Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě
nad Metují - v březnu bylo předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce (odebrání
vzorku sedimentu, odtokové potrubí, šachty), na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny.
8/ Dopravní bezpečnost v Novém Městě nad Metují - RM 34 rozhodla o zadání zakázky firmě
STAVIBET s.r.o., byla uzavřena SOD, cena místa pro přecházení 236.153,80 Kč. Měřiče
rychlosti - zažádáno na Policii ČR o jejich požadavky.
9/ Obnova budovy bývalé školy v Krčíně, I. etapa - ZM 8 schválilo podání žádosti na I. etapu
Obnovy bývalé školy v Krčíně (statické zajištění, obnova krovu a střechy na hospodářské části
a školní přístavbě). V listopadu 2019 podána žádost o dotaci do programu KHK Obnova
památkového fondu. Dne 24.02.2020 schválilo Zastupitelstvo KHK poskytnutí dotaci ve výši
345 tis. Kč, podepsána smlouva o poskytnutí dotace. V lednu 2020 podána žádost o dotaci do
programu MK ČR Havarijní program prostřednictvím NPÚ Josefov, který pro akci doporučil
přidělení státní finanční podpory vy výši 200 tis. Kč. V dubnu proběhlo VŘ na zhotovitele prací
- na celou akci dle zpracované PD, kromě I. etapy i II. etapa zahrnující obnovu krovu a střechy
na nejstarší části budovy (předpoklad podání žádostí o dotaci na tuto etapu v příštím roce).
RM 38 schválila uzavření SOD s fy Stavix s.r.o., za nabídkovou cenu 4,148 tis. Kč (I. etapa 2,238 tis. Kč, II. etapa 1,910 Kč vč. DPH).
10/ Park Březinky, Nové Město nad Metují, I. etapa - dne 08.04.2020 schválila výběrová
komise OPŽP projekt k podpoře.
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Diskutující k bodu 5/ - p. Hladík - dotazy na termíny - informace podal vedoucí OMM + ST předpoklad od června nejdéle do konce roku.
Dotazy k aktuálnímu stavu projektů žádné nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění
usnesení. ST nechal hlasovat k přečtenému navrženému znění usnesení - hlasováno - 20 pro,
0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu
ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 12-388/20
ZM bere na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 27.04.2020 ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Úprava chodníku v ul. Sokolská
Identifikace:
V roce 2019 byla dokončena PD pro stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolské. PD
řeší rekonstrukci stávajícího levostranného chodníku od křižovatky s ul. Komenského (Baru
Kalič) směrem do ulice Československé armády, kde bude vybudováno nasvětlené místo pro
přecházení přes silnici do této ulice. Je navržena úprava a sanace křižovatky do ul. Na
Bořetíně. Dále projekt řeší prostranství před hřbitovem - úprava dlážděného vjezdu a
přilehlého chodníku, součástí jsou navrženy sadové úpravy a propojovací chodník do ul. Na
Bořetíně. Řešena je i kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v této ulici, kdy
stávající VO podél chodníku vpravo bude zrušeno a kompletně bude uloženo s novými svítidly
v trase rekonstruovaného chodníku. V trase novostavby propojovacího chodníku bude
navrženo nové veřejné osvětlení (VO). Celkové náklady dle PD jsou 3 321 tis. Kč. Naskýtá se
možnost zkusit požádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
prostřednictvím Místní akční skupiny MAS POHODA venkova, z.s. (dále jen MAS) v rámci
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). V harmonogramu výzev pro rok 2020 plánuje
MAS vyhlásit 14. výzvu MAS POHODA - IROP - Bezpečnost dopravy a cyklodopravy, pro
kterou je alokováno 9 930 tis. Kč. Podporovanou aktivitou v rámci bezpečnosti dopravy je
rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II., III. třídy a místních
komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Výzva by
měla být dle aktuálních informací ze dne 22.4.2020 vyhlášena v červenci 2020 s příjmem
žádostí do konce srpna 2020. Podíl financování EU na způsobilých výdajích 95 %. Projekt
může být realizován do dne 30.09.2022. Výsledky dotačního řízení cca do 6 měsíců po
ukončení lhůty pro podání žádostí. Pro čerpání prostředků by MAS kvitovala realizaci projektu
během příštího roku. V žádosti o dotaci by mohly být způsobilými výdaji pouze rekonstrukce a
výstavba nového chodníku podél komunikace a nové veřejné osvětlení v této trase. Dle
hrubého odhadu projektanta by způsobilé náklady činily 1,5 mil. Kč. Do způsobilých výdajů
projektu mohou být dále zahrnuty výdaje na projektovou dokumentaci (v rámci tohoto projektu
poměrově dle způsobilých výdajů stavby), autorský dozor projektanta, technický dozor
investora, koordinátora bezpečnosti práce.
RM 35 schválila zařazení nové položky "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská“
ve výši 18 tis. Kč (§ 2219), ze které bude hrazeno rozdělení rozpočtu na způsobilé a
nezpůsobilé výdaje. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - položka "Místo pro
přecházení u Benziny + chodník na Kaštánky". RM 35 souhlasila s realizací projektu Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská jako celku, dle zpracované projektové
dokumentace a doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Bezpečnost dopravy
ve městě - stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská do plánované 14. výzvy MAS
POHODA - IROP - Bezpečnost dopravy a cyklodopravy v rámci výzvy č. 53 Udržitelná
doprava - integrované projekty CLLD.
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Odůvodnění:

Možnost získání dotačních finančních prostředků ve výši 95 % na realizaci rekonstrukce a
výstavbu levostranného chodníku v ul. Sokolská vč. VO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:48 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy a dotazů. Vedoucí
OMM přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu
ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. ZM 12-389/20
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Bezpečnost dopravy ve městě - stavební úpravy a
doplnění chodníků v ul. Sokolská do plánované 14. výzvy MAS POHODA - IROP - Bezpečnost
dopravy a cyklodopravy v rámci výzvy č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Pozastavení vybraných investičních akcí
Identifikace:
Na základě úkolu z RM vedení města společně s OMM předložilo do RM 39 návrh na možné
úspory v rozpočtu ORM na rok 2020 s ohledem na předpokládanou ekonomickou situaci
města způsobenou pandemií koronaviru COVID -19 v ČR. Je navrženo pozastavení realizací
u několika investičních akcí označených v příloze tohoto bodu.
RM 39 přijala toto usnesení: "RM doporučuje ZM schválit pozastavení těchto investičních akcí
z rozpočtu ORM: Letní areál Metuje (§ 3419) 100 tis. Kč + 1 600 tis. Kč, Komunikace v areálu
bývalých kasáren - PD (doplatek) (§ 2212) 70 tis. Kč, Chodník v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a
245 - PD + realizace (§ 2219) 400 tis. Kč, Parkovací místa v ul. Klosova (§ 2219) 300 tis. Kč,
Komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212) 5 325 tis. Kč, Opěrná zeď v ul. Českých bratří - PD (§
2219) 250 tis. Kč, Zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612) 200
tis. Kč, Geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky (§ 3744) 110 tis. Kč, část
akce přístřešky pro autobusové zastávky v NMnM - v ul. Nádražní a ve Vrchovinách (§ 2221)
300 tis. Kč. Další úspory vyplývají z ukončené akce PD - rekonstrukce živičného krytu silnice
v ul. Rezecká (§ 2212) 160 tis. Kč a z akce Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká (§
2212) 1 000 tis. Kč."
Odůvodnění:
S ohledem na očekávaný propad příjmů města způsobeného pandemií koronaviru v ČR (viz
bod 4/2) je ZM předložen návrh úspor, spočívající v pozastavení realizací v roce 2020 u
některých investičních akcí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:53 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bc. Sláma - dotaz na rekonstrukci
ul. Rezecká - to se nebude dělat povrch komunikace? ST - ne, zde jde o částku, která byla z
celkové schválené položky v rámci vysoutěžení uspořena, povrch se samozřejmě dělat bude.
Pan Jarolímek - dnes nevím, jak např. stát podpoří města a druhá věc, jestli tuto problematiku
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vývoje rozpočtu by neměl projednat a doporučit nám Finanční výbor (dále jen "FV")? Navrhuje
ponechat 1,6 mil. na LAM. Reagoval ST - projednání ve FV určitě možné bude, ale je třeba si
uvědomit, že v této chvíli nic nerušíme, jen na nějaký nezbytný čas preventivně
pozastavujeme realizaci. Dá se očekávat, že bude propad v příjmech a tímto na to reagujeme.
Ing. Brož - rozumí tomu, že když nebudou příjmy, tak se nemůže investovat, ale v případě
LAM jde o přípravu akce, a to by se zastavit nemělo - rovněž očekává projednání ve FV.
Doporučuje proto rozhodnutí o pozastavení realizace navrhovaných investic odložit do dalšího
ZM, až bude jasné, co senát, poslanecká sněmovna, p. prezident a p. Babiš pro města zajistí
na sanaci propadu příjmů a pak teprve rozhodovat. Na tento podnět navázala diskuse, ve
které vystoupili: ST, Ing. Brož, PhDr. Kulhavá, Mgr. Hylský, Ing. Maur a p. Jarolímek. Dále pak
reagoval Ing. Němeček - jako předseda FV - ZM musí FV úkolovat, a to napřímo, pokud
takový úkol, o kterém mluví p. Jarolímek, dostanou, budou se tím zabývat. TAJ - FV se určitě
v úvodu června musí sejít, už z důvodů tradičního projednání výsledku hospodaření města za
rok 2019. Ing. Němeček - ano, závěrku budeme (FV) schvalovat. ST - požádal návrhovou
komisi o přečtení 3 navrhovaných případně upravených usnesení.
Pan Jarolímek - původní usnesení - s formulací pomohla p. Jarolímkovi PhDr. Kulhavá:
"ZM schvaluje pozastavení těchto investičních akcí z rozpočtu ORM na rok 2020: Letní areál
Metuje (§ 3419) 100 tis. Kč + 1 600 tis. Kč, Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD
(doplatek) (§ 2212) 70 tis. Kč, Chodník v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a 245 - PD + realizace (§
2219) 400 tis. Kč, Parkovací místa v ul. Klosova (§ 2219) 300 tis. Kč, Komunikace v ul. Kpt.
Jaroše (§ 2212) 5 325 tis. Kč, Opěrná zeď v ul. Českých bratří - PD (§ 2219) 250 tis. Kč,
Zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612) 200 tis. Kč, Geologické
posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky (§ 3744) 110 tis. Kč, část akce přístřešky pro
autobusové zastávky v NMnM - v ul. Nádražní a ve Vrchovinách (§ 2221) 300 tis. Kč. Další
úspory vyplývají z ukončené akce PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká (§
2212) 160 tis. Kč a z akce Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká (§ 2212) 1 000 tis. Kč
do dne 30.06.2020." Hlasováno - 15 pro, 2 proti, 3 zdržel se.
Formulace 2. usnesení: "ZM ukládá ST předložit plnění financování investičních akcí roku
2020 do ZM 13." Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Formulace 3. usnesení: "ZM ukládá Finančnímu výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují projednat plnění rozpočtu 2020." Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 12-390/20
ZM schvaluje pozastavení těchto investičních akcí z rozpočtu ORM na rok 2020: Letní areál Metuje
(§ 3419) 100 tis. Kč + 1 600 tis. Kč, Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD (doplatek) (§ 2212)
70 tis. Kč, Chodník v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a 245 - PD + realizace (§ 2219) 400 tis. Kč, Parkovací
místa v ul. Klosova (§ 2219) 300 tis. Kč, Komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212) 5 325 tis. Kč, Opěrná
zeď v ul. Českých bratří - PD (§ 2219) 250 tis. Kč, Zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul.
Zborovská - PD (§ 3612) 200 tis. Kč, Geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky (§
3744) 110 tis. Kč, část akce přístřešky pro autobusové zastávky v NMnM - v ul. Nádražní a ve
Vrchovinách (§ 2221) 300 tis. Kč. Další úspory vyplývají z ukončené akce PD - rekonstrukce
živičného krytu silnice v ul. Rezecká (§ 2212) 160 tis. Kč a z akce Rekonstrukce živičného krytu v ul.
Rezecká (§ 2212) 1 000 tis. Kč do dne 30.06.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 12-391/20

ZM ukládá ST předložit plnění financování investičních akcí roku 2020 do ZM 13.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 12-392/20
ZM ukládá Finančnímu výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují projednat plnění
rozpočtu 2020 a předložit informaci do ZM 13.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 Kino 70 - možnost dotace na zateplení
Identifikace:
Město má zpracovánu „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují“ s návrhem
etapizace provádění a dne 11.01.2020 nabylo právní moci vydané rozhodnutí schvalující
stavební záměr Rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují zahrnující rekonstrukci objektu
Kina 70, jeho zateplení, rozšíření užitných prostor, úpravu dispozic, rekonstrukci technického
zařízení objektu, retenční nádrže na dešťovou vodu včetně nové dešťové kanalizace a nové
napojení na splaškovou kanalizaci. PD obsahuje i úpravu veřejného prostoru vč. závlahového
systému kolem Kina 70. Na tyto stavební objekty prozatím stavební povolení vydáno nebylo.
Úprava veřejného prostoru v okolí Kina 70 bude předmětem Aktualizace regulačního plánu
Rychta. Začátkem března 2020 obdrželo město z Ministerstva kultury (dále „MK“) na vědomí
oznámení zn. MK 16757/2020 OPP o nezahájení řízení v procesu prohlášení souboru Kina 70
za kulturní památku, jehož podnět podala v říjnu 2019 na MK fyzická osoba. MK konstatuje, že
si k obdrženému podnětu vyžádalo vyjádření od Národního památkového ústavu, územního
pracoviště v Josefově, příslušné obce s rozšířenou působností, tedy MěÚ Nové Město nad
Metují a KÚ KHK. Po prostudování všech vyjádření MK neshledalo důvody k zahájení řízení
z moci úřední. Oznámení je přílohou tohoto bodu. Vzhledem ke zpracované PD a vydanému
stavebnímu povolení je vhodné navrhnout a schválit další kroky k realizaci rekonstrukce Kina
70. RM byla již dříve informována o zpracované PD, předpokládaných nákladech na
rekonstrukci kina a dotačních možnostech. V příloze tohoto bodu jsou uvedeny předpokládané
náklady na rekonstrukci Kina 70 vč. aktualizovaných dotačních možností z Operačního
programu Životní prostředí (dále „OPŽP“) na aktivity - zateplení obvodového pláště budovy,
vzduchotechnika pro výměnu vzduchu a chlazení (mimo kinosálu a promítací kabiny, kde již
bylo realizováno) a navržená retenční nádrž na dešťovou vodu. U obou výzev je možné
fyzicky realizovat projekty do konce roku 2023. ORM doporučuje kompletní realizaci
rekonstrukce kina (mimo veřejného prostoru v okolí Kina 70). Je možné připravit a podat
žádost o dotaci v roce 2020, v roce 2021 vybrat zhotovitele a zahájit realizaci a v roce 2022
rekonstrukci Kina 70 a přilehlých prostor dokončit. Zpracování žádosti o dotaci vč. zajištění
souvisejících povinných příloh by pro město zajistila zdarma firma IRBOS s.r.o. se sídlem
Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zpracovatel PD, na základě uzavřené Dohody o
promítnutí dluhu ze dne 27.11.2019, schválené usnesením č. ZM 9-258/19 ze dne
14.11.2019. Součástí uvedené dohody je dále zajištění administrace projektů až
k závěrečnému vyhodnocení a zajištění autorského dozoru na probíhající stavbě.
RM 36 doporučila ZM vzít na vědomí oznámení Ministerstva kultury ČR, zn. MK 16757/2020
OPP, ze dne 05.03.2020 o nezahájení řízení k prohlášení souboru „Kino 70“ za kulturní
památku ve znění přílohy tohoto bodu.
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RM 36 doporučila ZM schválit přípravu, zpracování a podání žádostí na projekty související
s rekonstrukcí Kina 70 v Novém Městě nad Metují do otevřených výzev Operačního programu
Životní prostředí, výzvy č. 144 (retenční nádrž) a výzvy č. 146 (zateplení, rekonstrukce topení,
měření a regulace a vzduchotechnika).
Odůvodnění:
Město má zpracovánu projektovou dokumentaci na „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město
nad Metují s návrhem etapizace provádění", na rekonstrukci objektu Kina 70 je vydáno
stavební povolení s nabytím právní moci. Nabídka dotačních možností z Operačního
programu Životní prostředí - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:18 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Na to navázala velice obsáhlá
diskuse přítomných, ve které i opakovaně vystoupili: Ing. Roštlapil, ST, Mgr. Kupková, Mgr.
Hylský, Mgr. A. Vít Lukas (městský ARCH), Bc. Sláma, Mgr. Balcarová, J. Hladík, Ing. Maur,
Ing. Brož, M. Jarolímek, Ing. Dostál, Mgr. Myška, Ing. Skalský, Ing. Vojnarová a PhDr.
Kulhavá. Jednotliví vystupující se např. vyjadřovali proti k již dříve schválenému řešení
rekonstrukce a proti podání žádosti o dotaci, protože je třeba vše začít znovu, nejlépe vyhlásit
novou architektonickou soutěž. Jiní naopak navrhovali pokračovat v realizaci dle PD a
stavebního povolení, které je na akci vydáno. Diskutován byl návrh Ing. arch. Novotného,
který rozeslal všem zastupitelům. Byl uváděn příklad řešení kina v Dobrušce, které je
zrekonstruováno v obdobném duchu, jako řeší stávající projekt, na který je stavební povolení.
Navrhován byl i odsun žádosti o dotaci apod. Zazněly výzvy k nové, komplexní diskusi o
dalším postupu. Zazněla i kritika přístupu některých zastupitelů, kteří pro projekt dle studie
ARCH hlasovali, za celé 4 roky nevznesli žádné připomínky a nyní jsou proti realizaci.
ST - navrhl hlasovat o prodloužení jednání o 1 hodinu - hlasováno - 20 pro - ve 20:01 hodin
bylo zasedání ZM prodlouženo do 21:00 hodin.
Na pravou míru bylo uvedeno i tvrzení o tom, že objekt kina má narušenou statiku, protože
stojí na bývalém rybníku. Bylo vysvětleno, že rybník byl v místě dnešního autobusového
nádraží a ne zde. Ke statice zazněly informace o tom, že problémy se týkají pouze stávající
terasy, která je na navážce, která zřejmě byla nedostatečně zhutněna, ale to platný projekt
řeší. Přes velice obsáhlou diskusi a různé návrhy vystupujících, nebyl předložen žádný
protinávrh k předloženým usnesením, takže o nich bylo hlasováno.
1. usnesení - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se - bylo přijato.
2. usnesení - 5 pro, 11 proti a 4 zdržel se - usnesení nebylo schváleno a nebude podána
žádost o dotaci na projekty související s rekonstrukcí Kina 70 v Novém Městě nad Metují do
otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 144 (retenční nádrž) a
výzvy č. 146 (zateplení, rekonstrukce topení, měření a regulace a vzduchotechnika).
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. ZM 12-393/20
ZM bere na vědomí oznámení Ministerstva kultury ČR, zn. MK 16757/2020 OPP, ze dne
05.03.2020 o nezahájení řízení k prohlášení souboru „Kino 70“ za kulturní památku ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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ZM schvaluje přípravu, zpracování a podání žádostí na projekty související s rekonstrukcí Kina 70
v Novém Městě nad Metují do otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí, výzvy č.
144 (retenční nádrž) a výzvy č. 146 (zateplení, rekonstrukce topení, měření a regulace a
vzduchotechnika).
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 11, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato

3/9 Informace o plnění úkolu č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019
Identifikace:
ZM přijalo usnesením č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019 tento úkol: „ZM ukládá ST jednat s p.
[osobní údaj odstraněn] ohledně jeho právního vztahu k části pozemku města, který využívá.“
Součástí tohoto bodu jsou přílohy o plnění úkolu vč. Zápisu z jednání. RM doporučuje ZM vzít
na vědomí závěry z jednání.
Odůvodnění: K seznámení a projednání - RM doporučila vzít na vědomí.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V 20:08 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy a dotazů. Některé
informace v této věci zazněly při projednávání bodu 2/2. Vedoucí OMM přečetl navržené znění
usnesení. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Tři zastupitelé nebyli přítomni při hlasování
v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM
je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. ZM 12-394/20
ZM bere na vědomí závěry z jednání mezi ST, MST a p. [osobní údaj odstraněn] st. a p. [osobní
údaj odstraněn] ml. týkající se budoucnosti pozemků st. p. č. 306 a p. p. č. 383 vše v k. ú. Nové
Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/10 Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne
20.02.2020
Identifikace:
V rámci jednání RM 39 podal radní Ing. Vilém Maur, MBA, návrh na revokaci usnesení č. ZM
11-354/20 ze dne 20.02.2020. Znění usnesení, které schválilo ZM 11, zní: „ZM nesouhlasí s
návrhem na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují č. 30 (viz příloha 30)." RM 39
doporučila ZM souhlasit s revokací usnesení a vydat souhlas s návrhem na změnu ÚP, aby
mohla být připojena do zadání pro změnu č. 2.
Odůvodnění:
V současné době je připraven návrh zadání změny č. 2 ÚP, u kterého doposud nebylo
zahájeno projednávání podle stavebního zákona. Jedním z návrhu na změnu ÚP byl i návrh pí
[osobní údaj odstraněn] na změnu způsobu využití domu č. p. 1102 v ul. Českých bratří. ZM
11 svým usnesením vyslovilo s tímto návrhem nesouhlas. Na základě podnětu radního je
navržena revokace nesouhlasného usnesení na souhlasné.
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Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V 20:09 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Ing. Maur - pro doplnění - proč
návrh přednesl - každý den jezdí kolem tohoto objektu - je v chátrajícím stavu cca 20 let - řekl
si, jestli tam bude dalších 20 let v lokalitě Českého Betléma - dává proto ke zvážení, zda se k
tomuto objektu v MPR postavit velkoryseji - je součástí velmi cenného území a obává se, že
takto nedůstojné tu bude dalších 20 let. ARCH - ÚP by se neměl "ohýbat" podle záměru
vlastníků jednotlivých domů. Navíc by považoval za vhodné, aby takovouto změnu projednala
Komise regenerační, vzhledem k tomu, že se objekt nachází v MPR. Krátce byly diskutovány
možné dopady časového posunu projednávané změny č. 2 ÚP. Ing. Maur požádal o přesunutí
rozhodnutí až do dalšího ZM, z důvodu projednání v Komisi regenerační (k tomu vystoupili
Mgr. Balcar, Ing. Maur, ST a M. Jarolímek). ST - požádal p. Jarolímka, jako předsedu
návrhové komise o formulaci protinávrhu. Pan Jarolímek - "ZM ukládá ST předložit bod týkající
se revokace usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020 do ZM 13, z důvodu projednání v
Komisi regenerační." Hlasováno - 11 pro, 7 proti, 2 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam
z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně
se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. ZM 12-395/20
ZM ukládá ST předložit bod týkající se revokace usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020 do
ZM 13, z důvodu projednání v Komisi regenerační.
Odpovídá: OVRR, Provede: OSÚ, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 7, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/11 Návrh na změnu č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. U Špýcharu
v místě zaniklého č. p. 101 (p. p. č. 2378 a 1/2 v k. ú. Nové Město nad Metují). RM 39
doporučuje ZM souhlasit s pořízením změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují
v místě zaniklého domu č. p. 101 v ul. U Špýcharu na základě návrhu na tuto změnu ve znění
přílohy č. 1, tato změna bude pořizována zkráceným postupem dle stavebního zákona.
Po odeslání pozvánky na ZM 12 kontaktoval všechny zastupitele prostřednictvím e-mailu
právní zástupce manželů [osobní údaj odstraněn] se žádostí o vystoupení v rámci tohoto
bodu. Mgr. Fendrych společně se žádostí zaslal i přílohy, které byly k tomuto bodu připojeny.
Mgr. Fendrych obratem obdržel organizační informace související s jeho případným
vystoupením na zasedání ZM. Žádost Mgr. Fendrycha včetně 4 připojených příloh byla
vložena k tomuto bodu do programu Konsiliář. V souvislosti s tímto podnětem byl ze strany
OVRR a PRAV v přílohách připojen komentář k podnětu Mgr. Fendrycha a fotodokumentace
vývoje objektu č. p. 101 za období 2015 - 2020.
Odůvodnění:
Na předmětných pozemcích stála do roku 2019 stavba nemovité kulturní památky č. p. 101.
Tato byla ve 2. polovině roku 2019 nejprve vyjmuta z evidence nemovitých kulturních památek
a následně byla bez povolení stavebního úřadu dokončena její demolice. Pozemek je i nadále
součástí národní kulturní památky - zámku a jeho areálu, současně je pozemek součástí
městské památkové rezervace. V současné době ÚP umožňuje na daném pozemku výstavu
objektu bydlení, což je v příkrém rozporu s veřejným zájmem památkové ochrany. Z tohoto
důvodu je nutné v územně plánovací dokumentaci (tj. jak v ÚP, tak následně i v RP) nastavit
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takové podmínky, aby byl tento veřejný zájem zajištěn a památkové hodnoty daného prostředí
byly chráněny proti nové výstavbě. Vzhledem k charakteru navrhované změny je pro její
urychlení a snížení administrativní zátěže vhodné použít zkrácený postup dle stavebního
zákona).
Objektem se zabývala na svém jednání Komise regenerační, a to dne 02.03.2020 na str. č. 3
zápisu, nadpis bodu: Informace o vývoji ohledně čp. 101 v ulici U Špýcharu. Přijala toto
usnesení KREG č. 8/2020: Komise regenerační doporučuje Radě města aktualizaci
Regulačního plánu Městské památkové rezervace s ohledem na zaniklou stavbu č. p. 101.
Komise regenerační doporučuje městu zastávat názor dotčený pozemek nezastavovat novou
stavbou.
Následně projednala tento bod RM a přijala tato usnesení:
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2108/20;
RM bere na vědomí usnesení KREG č. 8/2020 ze dne 02.03.2020 ohledně doporučení zadání
aktualizace Regulačního plánu MPR mimo jiné s ohledem na stav objektů č. p. 101, 1002
1081 s tím, že další postup bude stanoven po doručení předběžného stanoviska MK ČR.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2109/20;
RM pověřuje OMM ve všech jednáních ohledně st. p. č. 38 zastávat stanovisko, že nebude
pozemek po zaniklém objektu č. p. 101 zastavěn žádnou novou stavbou.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2110/20;
RM ukládá OMM podat podnět na OVRR ve věci odstranění černé stavby na st. p. č. 38 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
V 20:23 hodin referent OVRR Mgr. Balcar přednesl "Identifikaci" bodu, "Odůvodnění" a doplnil
novými informacemi viz "žlutý papír" za doprovodu prezentované fotodokumentace
projednávané záležitosti. Z přítomné veřejnosti se přihlásil o slovo právní zástupce [osobní
údaj odstraněn] p. Mgr. Fendrych - představil se a informoval přítomné o žádosti, kterou zaslal
všem zastupitelům. Zmínil i přílohy, které byly k žádosti připojeny. Ve svém vystoupení
apeloval na zastupitele, aby návrh na změnu č. 3 ÚP nyní neschvalovali. Odkazoval na
neukončená odvolací řízení, která běží na KÚ apod. Mj. vyzval zastupitele, aby k
projednávané záležitosti přistupovali stejně jako ke kinu - viz dnešní diskuse na ZM. Dále
upozornil na možnost placení náhrad dle stavebního zákona za způsobené škody v důsledku
rozhodnutí ZM a upozornil na jednání s ministrem kultury. Ke kritizovanému vyhrnutí
vybourané stavební suti uvedl, že je to v pořádku - je na pozemku majitelů. Má zde kolegu,
který může odpovědět na dotazy týkající se stavebních činností na objektu. Dále k dané věci
vystoupil zastupitel a člen Komise regenerační J. Hladík - reagoval na úvodní informace Mgr.
Balcara a požádal Ing. Vojnarovou (ORM), aby spustila jeho připravenou prezentaci k tomuto
bodu (pozn.: celý text slovní prezentace p. Hladíka je doplněn k ostatním přílohám tohoto
bodu). Ve své historizující prezentaci a v komentáři prokázal faktické kompletní zbourání
domku a vyhrnutí stavební sutě do stráně k řece, tzn., že stavba neexistuje. Na dotaz ST, zda
tedy jde nyní o novou stavbu, reagoval Mgr. Fendrych s tím, že nikoliv, jde o rekonstrukci
původní stavby (smích v sále). V místě, kde se nachází suť, nejde podle něj o les. ARCH - dle
jeho názoru se o rekonstrukci objektu nejedná, když objekt celý zanikl, mj. je také vymazán z
KN. Mgr. Balcar - upozornil právního zástupce i ZM na skutečnost, že předmětem jednání ZM
není řešení správní věci a probíhajících řízení stavebního úřadu ve vazbě na tuto bývalou
stavbu, ale jde o změnu ÚP, která nastaví podmínky zamezující výstavbě nových objektů, a to
bez retrospektivního vlivu na ona probíhající řízení. Mgr. Fendrych - upozornil zastupitelé na §
102 stavebního zákona a povinnost uhradit náhrady. Mgr. Balcar - je přesvědčen, že § 102
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týkající se náhrad za změny v území je zde irelevantní citovat - jednak tyto jsou primárně
určeny k zastavitelným plochám (pozemkům určeným k zastavění) a dále se neuplatňují,
pokud dané pozemky jsou určeny k zastavění déle než 5 let. Ing. Němeček - také si
prostudoval materiály - nerad by slyšel výhružky právního zástupce na sankce - pokud
KÚ KHK či soud potvrdí, že se jedná stále o rekonstrukci, změna ÚP se jí nijak nedotkne.
V opačném případě by se ale jednalo o novou výstavbu a taková tam opravdu nemá co dělat.
Mgr. Balcar přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. ZM 12-396/20
ZM souhlasí s pořízením změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují v místě zaniklého
domu č. p. 101 (p. p. č. 2378 a 1/2 v k. ú. Nové Město nad Metují) v ul. U Špýcharu na základě
návrhu na tuto změnu ve znění přílohy č. 1, tato změna bude pořizována zkráceným postupem dle
stavebního zákona.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

4/1 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:
Ve 20:48 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
Hlasováno - 16 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Tři zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím
sále. Ve 20:53 hodin nechal ST hlasovat o prodloužení jednání o 30 minut, tj. do 21:30 hodin hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v
jednací místnosti. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu
ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. ZM 12-397/20

ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve
znění přílohy: 1) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb (pečovatelská služba, domov
pro seniory) 6 981,59 tis. Kč, 2) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb (centrum
denních služeb, odlehčovací služba) 1 327,28 tis. Kč, 3) navýšení položky ZŠ Komenského odborné učebny bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor 35 tis. Kč, 4) dotace na volby do
zastupitelstev obcí 10 tis. Kč, 5) zařazení nové investiční položky Stavební úpravy a doplnění
chodníků v ul. Sokolská 18 tis. Kč, 6) navýšení akce Multifunkční objekt Kina 70 – příprava 90 tis.
Kč, 7) navýšení § 3314 - Městská knihovna – příspěvek 100 tis. Kč, 8) navýšení § 3728 – monitoring
skládek 5 tis. Kč, 9) dotace na projekt Územní studie veřejných prostranství 377,28 tis. Kč, 10)
navýšení § 5213 - krizová opatření 500 tis. Kč, 11) proúčtování daně z příjmů právnických osob za
město 3 470,16 tis. Kč, 12) dotace na projekt ZŠ Malecí – odvětrání tělocvičen s rekuperací
1 233,50 tis. Kč, 13) navýšení § 6409 – položka údržba (investice, revize…) objektů města 500 tis.
Kč, 14) dotace na výdaje sociálně-právní ochrany dětí 1 250 tis. Kč, 15) dotace na výdaje JSDH 270
tis. Kč, 16) dotace na výkon sociální práce 723,57 tis. Kč, 17) zahrnutí položky Dotace Spolku za
záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého na zakoupení mobiliáře 50 tis. Kč, 18) příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 266,80 tis. Kč, 19) navýšení akce dopravní značení 70 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

4/2 Dopady změny státního rozpočtu - RO
Identifikace:
V důsledku opatření zavedených v souvislosti s koronavirem COVID-19 dojde k výraznému
poklesu daňových i některých dalších příjmů po celý zbytek letošního roku i v letech
následujících. OF předkládá informaci o předpokládaném dopadu do rozpočtu města a návrh
RO. Na tyto trendy je reagováno i v oblasti realizace městských investic v roce 2020 - viz bod
3/7.
Odůvodnění:
MF ČR navrhlo dosud 2 změny státního rozpočtu. První novela zákona předpokládá snížení
daňových příjmů v úhrnu ve výši 55,7 mld. Kč a druhá novela pak další snížení o 55,1 mld. Kč.
Celkový předpokládaný dopad do sdílených daňových příjmů, které jsou i příjmem obcí, je
91,1 mld. Kč. V oblasti sdílených daní bude mít nejvýraznější finanční dopady na rozpočet
města snížení daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob placenou plátci a
daně z přidané hodnoty. Hrubým přepočtem představuje výše uvedený odhadovaný pokles
daňových příjmů negativní dopad do rozpočtu města částku cca 24,6 mil. Kč. Vzhledem
k tomu, že schválený rozpočet počítal s nižším odhadem některých daňových příjmů, byl by
skutečný dopad v částce cca 18,5 mil. Kč. To samozřejmě platí v případě, že skutečné plnění
se bude blížit stávajícím odhadům výnosu daní. Vzhledem k aktuálním volným zdrojům je
v první etapě navrženo RO, které sníží daňové příjmy o částku 12 mil. Kč. Další volné
prostředky bude město mít až po poskytnutí dotací za realizované investiční akce (ZŠ
Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor a Stavební
úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská). Následující RO bude s ohledem na vývoj
daňových příjmů a ostatní nové skutečnosti předloženo na jednání ZM 13.
RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:

Po přečtení "Identifikace" bodu, "Odůvodnění" a návrhu usnesení vedoucím OF, nechal ST
hlasovat k přednesenému usnesení. Žádné dotazy ani připomínky nebyly. Hlasováno - 19 pro,
0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 12-398/20
ZM schvaluje RO - snížení daňových příjmů o částku 12 mil. Kč (položka 1111 - daň z příjmů
fyzických osob placená plátci 5 mil. Kč a položka 1121 - daň z příjmů právnických osob 7 mil. Kč).
Pokles daní bude pokryt zvýšením příjmů § 3639 - prodej pozemků ve výši 1,1 mil. Kč, snížením
výdajů § 3113 - akce ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací ve výši 1,2 mil. Kč a § 3635 územní studie veřejných prostranství ve výši 0,3 mil. Kč a zapojením přebytků minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech ve výši 9,4 mil. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/3 Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice
Identifikace:
Jana Lemfeldová, Psí domov, Lukavice 222 požádala RM o mimořádný finanční příspěvek
z důvodu umístění 21 psů od chovatele p. [osobní údaj odstraněn] z Provodova-Šonova v roce
2019. Psi byli chováni v nevyhovujících podmínkách, neměli ani základní veterinární péči,
kterou musel zajistit na své náklady psí útulek (vakcinace a revakcinace, čipování, kastrace).
Zároveň prosila o dořešení případu s chovatelem p. [osobní údaj odstraněn], který si ponechal
několik mladých psů a chová je opět v nevhodných podmínkách, takže je předpoklad, že
v brzké době bude situace obdobná jako v roce 2019. Doplňující informace k žádosti o pomoc
ve věci chovu psů v majetku p. [osobní údaj odstraněn] vypracoval referent OŽP a jsou
uvedeny v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění: Vyjádření OŽP: Viz příloha tohoto bodu.
Vyjádření MP: MP spolupracuje již více jak dvacet let se Psím domovem Lukavice na základě
smlouvy, která je mezi tímto útulkem a městem Nové Město nad Metují. Každoročně je do
tohoto útulku umístěno v rámci ORP Nové Město nad Metují kolem šesti psů, pokud
nebudeme počítat mimořádný případ p. [osobní údaj odstraněn]. Spolupráci s pracovníky
útulku hodnotím jako naprosto bezproblémovou. Přesto, že za všechny psy město Nové
Město nad Metují a obce v rámci ORP Nové Město nad Metují platí jednorázový poplatek ve
výši 5 tis. Kč, doporučuji kvůli mimořádnému případu nezodpovědného chovatele a vstřícného
přístupu útulku mimořádný příspěvek poskytnout.
Vyjádření OF: Z rozpočtu města je hrazena na základě smlouvy roční paušální částka ve výši
20 tis. Kč.
RM doporučuje schválit poskytnutí daru.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:57 hodin - textaci bodu přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Dále přečetl navržené znění
usnesení k tomuto bodu. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti. 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 poskytnutí finančního daru ve výši 40.000 Kč soukromému zařízení Jana Lemfeldová,
Psí domov, Lukavice 222, 516 03, IČO: 72789590, na náklady spojené s umístěním psů
nezodpovědného chovatele.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 12-400/20
ZM schvaluje RO - zahrnutí položky Psí domov Lukavice - dar ve výši 40 tis. Kč (§ 1014). Částka
bude pokryta navýšením příjmů rozpočtu v § 3639 - prodej pozemků.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/4 Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Identifikace:
Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují předložila žádost o finanční
příspěvek města ve výši 300 tis. Kč na pokračování statického zajištění krovu a obnovu krytiny
hlavní lodi a presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice.
Odůvodnění:
Celkové náklady na opravu jsou předpokládány ve výši 5 700 tis. Kč. V roce 2020 by bylo
profinancováno 1 850,45 tis. Kč s tím, že akce by byla financována z několika zdrojů (MK ČR,
KHK, Biskupství KH, vlastní zdroje). Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu. V roce 2018
město poskytlo dotaci ve výši 150 tis. Kč a v roce 2019 částku 200 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:59 hodin - textaci bodu přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. Po přečtení navrženého
znění usnesení k tomuto bodu bylo hlasováno - 17 pro, 0 proti, 3 zdržel se. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze
ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 12-401/20
ZM schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují ve výši 300 tis. Kč na pokračování statického
zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice, a pověřuje
ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 34

ZÁPIS Z PORADY
ZM 12 ze dne 14.05.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 12-402/20

ZM schvaluje RO - zařazení položky Dotace na opravu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve výši
300 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta navýšením příjmů rozpočtu v § 3639 - prodej pozemků.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/5 Dotace 2020 - žádosti
Identifikace:
Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky
se souhrnem žadatelů s tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory
jednotlivým žadatelům. Návrhy radních byly zpracovány do souhrnné tabulky a předloženy na
jednání RM 38. Vybrané dlouhodobé činnosti spolků nemusí být řešeny formou dotací, ale
mohou být oceněny formou neúčelového daru.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak
RM následně informuje ZM. Byly doručeny žádosti ve znění přílohy. Celková částka schválená
v rozpočtu činí 550 tis. Kč a dále částky, které jsou do rozpočtu zahrnuty jmenovitě
(cyklobusy, festival komedie, stacionář Nona, bazén - příspěvek na plavání). Částka 160 tis.
Kč je dále v rozpočtu vyčleněna na dobrovolnickou činnost s mládeží. Konečná částka
poskytnutých příspěvků byla stanovena s využitím hodnotící tabulky stanovenou RM jako
hodnotící komisí. Celá tabulka je předložena jako informace pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis.
Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč musí být ZM také schváleny. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ve 21:01 hodin - textaci bodu přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. K jednotlivým návrhům
usnesení bylo hlasováno:
1. usnesení - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
2. usnesení - Ing. Prouza se na vlastní žádost nechal vyloučit z hlasování k tomuto návrhu
usnesení tohoto bodu, a to pro možnou podjatost. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
3. usnesení - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4. usnesení - 18 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 12-403/20
ZM bere na vědomí poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za
dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových
činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy takto: Český svaz
bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 4 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 6
tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis.
Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český
červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis. Kč, Český svaz
chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Spolek Nezávislá
společnost Luštinec, NM 15 tis. Kč, SK Krčínský prak z.s., NM 5 tis. Kč, Myslivecké sdružení NM -
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Krčín NM 4 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis.
Kč, Polyfonní sdružení NM 10 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 5 tis. Kč,
AKADEMICKÉ TÝDNY, o.p.s., NM 3 tis. Kč, Spolek Krčín NM 15 tis. Kč, Česká křesťanská
akademie z.s. NM 5 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 12-404/20
ZM bere na vědomí poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy takto: Mateřské centrum Na
zámečku NM 10 tis. Kč, Spolek za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého (údržba) 10 tis. Kč, Sbor
dobrovolných hasičů - Vrchoviny (údržba techniky) 3 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (hudební
doprovod) 10 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (interaktivní okruh) 5 tis.
Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava Lepidlo – nůžky – papír) 10 tis.
Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 25 tis. Kč, Sbor církve bratrské NM 10 tis.
Kč, Spolek Podskaláků, NM 10 tis. Kč, David Novotný Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč, DLNK
s.r.o. NM 5 tis. Kč, [osobní údaj odstraněn] NM, 8 tis. Kč, Helena Rezková, Vlkov, Jaroměř, IČO
74900803, 10 tis. Kč, [osobní údaj odstraněn], Fukanec NM 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s.
Pardubice 20 tis. Kč, Salinger z.s. Hradec Králové 10 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM (služba sociální
rehabilitace) 10 tis. Kč, Oblastní charita Hradec Králové 27 tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy
a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 12-405/20
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti práce s mládeží, kultury a sociálních služeb ve prospěch občanů
města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy
takto: Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa
Dvůr Králové 50 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec
50 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů NM 45 tis. Kč, Junák - český skaut, středisko „ÚTA“ NM 60 tis.
Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM 55 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 12-406/20
ZM schvaluje dotace dle konečné verze přílohy takto: Život Hradec Králové o. p. s. 70 tis. Kč,
Centrum Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 1 000 tis. Kč,
NONA 92, o. p. s. NM 450 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli
zpracovaných dle vzorových smluv.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/6 Navýšení § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 25-1469/19 schválila podání nabídky do Veřejné zakázky: Dílčí
část č. 18 - Sociální rehabilitace - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy - Novoměstsko. Město na základě Smlouvy o poskytování
sociálních služeb na služby sociální rehabilitace zajišťované Centrem sociálních služeb Mandl
obdrží v letech 2020-2022 celkovou částku 3.073.625 Kč. Na rok 2020 pak připadá částka
1.229.450 Kč. OF navrhuje RO - navýšení § 4344.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že částka pro Centrum sociálních služeb Mandl bude proplacena na
základě fakturace a ne formou dotace, je navýšení rozpočtu města v kompetenci ZM.
Schválený rozpočet uvažoval s odhadem dotace (tedy s navýšením rozpočtu) ve výši cca 300
tis. Kč. Část uvolněných vlastních prostředků v rozpočtu § 4344 již byla použita RM
k provedení RO. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Po přečtení textace bodu a návrhu usnesení vedoucím OF bylo hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0
zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 12-407/20
ZM schvaluje RO - navýšení § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl v příjmech i
výdajích rozpočtu o celkovou částku 1.229,45 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Pověření ST ke hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.
Identifikace:
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., svolává řádnou
valnou hromadu na dne 19.06.2020 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.
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Valné hromady se za město Nové Město nad Metují zúčastní ST, p. Petr Hable, kterého je
nutné pověřit hlasováním na valné hromadě.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno k 1. návrhu znění usnesení - 19 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Dále
hlasováno ke 2. návrhu znění usnesení - 14 pro, 0 proti, 6 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 12-408/20
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 19.06.2020 od 10:00 hodin
do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 12-409/20
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 19.06.2020 od 10:00 hodin do Obecního domu Městyse Velké Poříčí,
Náměstí 102, Velké Poříčí.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Identifikace:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
V čl. 7 odst. 2 písm. f) Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 je stanoveno, že od poplatku za
užívání veřejného prostranství se osvobozují politické strany a hnutí při konání volební
kampaně. Toto osvobození nelze obecně závaznou vyhláškou upravit, neboť podle § 18 odst.
1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
v platném znění, strany a hnutí nesmějí od obce přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění. Je
tedy nutno písm. f) z čl. 7 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 vypustit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 21:15 hodin přečetl "Identifikaci" bodu ST. Bez rozpravy. Po přečtení navrženého znění
usnesení k tomuto bodu bylo hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden ze zastupitelů
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.

Stránka 38

ZÁPIS Z PORADY
ZM 12 ze dne 14.05.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 12-410/20

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 Diskuse
Odůvodnění:
Do závěrečné diskuse se nikdo nepřihlásil.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST poděkoval všem přítomným za účast na řádném veřejném zasedání ZM č. 12, které
ukončil ve 21:17 hodin. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K čl. 6
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Čas ukončení jednání ZM 12 v 21:17 hodin.
Příští ZM 13 se bude konat dne 25.06.2020 v Kině 70 (velký sál), Boženy Němcové 720, Nové Město
nad Metují od 16:00 hodin.

Zápis ze ZM 12 vyhotoven dne: 22. května 2020
Zápis ze ZM 12 vypraven dne:

22. května 2020

Zápis ze ZM 12 zveřejněn dne:

22. května 2020
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