Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 9 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 14.11.2019
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Balcarová Jana, Mgr.

zastupitelka

16:00

20:10

Plná

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

20:10

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

zastupitel

16:00

20:10

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

20:10

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

20:10

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

20:10

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

20:10

Plná

8

Jarolímek Miroslav

radní

16:00

20:10

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

20:10

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

17:01

20:10

Částečná

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

20:10

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

20:10

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

20:10

Plná

15

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

20:10

Plná

16

Prouza Radek

zastupitel

16:00

20:10

Plná

17

Roštlapil Tomáš, Ing.

zastupitel

16:00

20:10

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

20:10

Plná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

20:10

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:00

20:10

Plná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

20:10

Plná

Omluvena

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Ing. Jan Němeček

_____________________

Ing. Tomáš Roštlapil

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 9 ze dne 14.11.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 8 dne 19.09.2019)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Jiří Hladík
Radek Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

PhDr. Zdeňka Kulhavá
Mgr. Soňa Paarová
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
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Program:
1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 14.11.2019

1/3

Výzva určenému zastupiteli ve věci výsledku místního referenda

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Prodej části pozemku p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/2

Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/3

Koupě části pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka

3.

Rozvoj

3/1

Protipovodňový varovný a informační systém města

3/2

Aktuální stav projektů ke dni 29.10.2019

3/3

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/4

Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo

3/5

Odpověď na dotaz na RM podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích

3/6

Otevřený dopis zastupitelům města Nové Město nad Metují

3/7

Otevřený dopis ve věci Kina 70 v Novém Městě nad Metují

3/8

Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic

3/9

Pozvánka na veřejné diskuzní fórum

3/10

Veřejné osvětlení v ul. Školní - RO

4.

Finance

4/1

Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují

4/2

Rozpočtová opatření 2019

4/3

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Malecí"

4/4

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ a MŠ Krčín"

4/5

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Komenského"

4/6

Žádost TJ Spartak o poskytnutí zápůjčky
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5.

Různé

5/1

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad Metují

5/2

Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019

5/3

Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2020

6.

Diskuse
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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 - 16:40
ST
16:40 - 17:05 OMM
17:05 - 19:20 OMM
19:20 - 19:45 OF
19:45 - 20:05
20:05 - 20:10

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST přenesl návrhy: programu ZM 9, obsazení návrhové komise, ověřovatele zápisu ze
zasedání ZM 9. Vše schváleno 19 hlasy přítomných. 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 9-246/19
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 9:
1.
1/1
1/3
1/3

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 14.11.2019
Výzva určenému zastupiteli ve věci výsledku místního referenda

2.
2/1
2/2
2/3

Majetkoprávní úkony
Prodej části pozemku p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Koupě části pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka

3.
3/1
3/2

Rozvoj
Protipovodňový varovný a informační systém města
Aktuální stav projektů ke dni 29.10.2019
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3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo
Odpověď na dotaz na RM podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
Otevřený dopis zastupitelům města Nové Město nad Metují
Otevřený dopis ve věci Kina 70 v Novém Městě nad Metují
Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic
Pozvánka na veřejné diskuzní fórum
Veřejné osvětlení v ul. Školní - RO

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

Finance
Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Rozpočtová opatření 2019
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Malecí"
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Komenského"
Žádost TJ Spartak o poskytnutí zápůjčky

5.
5/1
5/2
5/3

Různé
Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad Metují
Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019
Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2020

6.

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

K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 9-247/19
ZM volí návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Kulhavá - předseda, Mgr. Soňa Paarová, Ing.
Jan Čopík, Ph.D. - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 9: Ing. Jana Němečka a
Ing. Tomáše Roštlapila.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 14.11.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 9 viz přílohy k tomuto bodu.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST nechal hlasovat o souvisejícím usnesení, tj. souhlas ZM s plněním usnesení z minulých
zasedání. Do diskuse k tomuto bodu se přihlásila zastupitelka PhDr. Kulhavá s dotazem k
plnění usnesení č. ZM 6-167/19 - směna pozemku města s pí [osobní údaj odstraněn], jak to
tam nyní je? ST - ke směně nedošlo a pozemek nadále využívají obyvatelé domu. PhDr.
Kulhavá - nájemní smlouva je s těmito obyvateli uzavřena? ST - nájemní smlouva uzavřena
není. PhDr. Kulhavá - poděkovala za odpověď. Další dotazy již ke kontrole úkolů nebyly.
Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.

K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 9-248/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

1/3 Výzva určenému zastupiteli ve věci výsledku místního referenda
Identifikace:
Dne 08.10.2019 byl starostovi města, jako určenému zastupiteli pro územní plán, zaslán dopis
zmocněnce Přípravného výboru na konání místního referenda Ing. Václava Zilvara. V tomto
dopise Ing. Václav Zilvar mj. obvinil ST, že nepravdivě informoval zastupitele o způsobu
projednání výsledků referenda v městských dokumentech územního plánování s blokací do
doby projednání u jiných organizací. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu - tento dopis
obdrželi všichni zastupitelé. Na to reagoval ST svým sdělením ze dne 14.10.2019, v němž mj.
vyzval Ing. Václava Zilvara k tomu, aby na nejbližším zasedání ZM vysvětlil, na základě jakých
skutečností ho obvinil z nepravdivého informování zastupitelů a z bránění plnění závazných
povinností vyplývajících z referenda. V případě, že to nebude doloženo, žádá ST veřejnou
omluvu před zastupiteli - podrobnosti opět v příloze k tomuto bodu - i tento dopis obdrželi
všichni zastupitelé na vědomí e-mailem. Dne 11.11.2019 (v termínu již po odeslání pozvánek
na ZM 9) byl na MěÚ doručen dopis od Ing. Václava Zilvara, kterým se obrací na ST se
žádostí o sdělení, kdy, popř. v rámci jakého bodu bude moci vystoupit se svým vysvětlením k
dané věci. Dopis viz příloha k tomuto bodu. Ing. Václavu Zilvarovi bylo obratem sděleno, že
tato záležitost bude zařazena do programu řádného veřejného zasedání ZM 9 jako bod 1/3 v
rámci článku Úvodní informace a vystoupení.
Odůvodnění:
Bod zařazen na základě žádosti zmocněnce Přípravného výboru na konání místního
referenda Ing. Václava Zilvara z důvodu jeho vystoupení k dané věci.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
ST předal slovo TAJ, který přednesl "Identifikaci" tohoto dodatečně zařazeného bodu. ST - se
zeptal přítomného zmocněnce Přípravného výboru na konání místního referenda, Ing. Václava
Zilvara, zda-li má zájem na zasedání ZM vystoupit. Ing. Zilvar - ujal se slova a veřejně přečetl
připravený materiál, který si s sebou přinesl - viz zvukový záznam. ST uvedl, že k uváděným
informacím již reagoval ve svém sdělení - viz příloha k tomuto bodu. V návazné diskusi
vystoupili: PhDr. Kulhavá, ST, Mgr. Balcar (OVRR), Mgr. Balcarová a Ing. Zilvar. Po skončení
diskuse TAJ - přečetl navržené znění usnesení. ST - dotazy / připomínky Hlasováno o 1.
usnesení - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. TAJ - přečetl 2. navržené znění usnesení - hlasováno 15 pro, 0 proti, 4 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. 1/3 USNESENÍ č. ZM 9-249/19
ZM bere na vědomí dopis ze dne 08.10.2019 zmocněnce Přípravného výboru na konání místního
referenda Ing. Václava Zilvara, adresovaný ST, jako určenému zastupiteli pro územní plán a sdělení
ST k podání ze dne 08.10.2019 adresované Ing. Václavu Zilvarovi ze dne 14.10.2019, ve znění
příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 1/3 USNESENÍ č. ZM 9-250/19
ZM bere na vědomí vysvětlení zmocněnce Přípravného výboru na konání místního referenda
Ing. Václava Zilvara na zasedání ZM 9 dne 14.11.2019 k tomu, na základě jakých skutečností obvinil
ST z nepravdivého informování zastupitelů a z bránění plnění závazných povinností vyplývajících z
místního referenda.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

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

2/1 Prodej části pozemku p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Záměr města prodat pozemek p. p. č. 709/9 o výměře 15 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, oddělený GP č. 1718-006/2010 z pozemku p. p. č. 709/1 o celkové
výměře 3296 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Nové
Město nad Metují, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 22-1203/19 v době ode dne 13.09.2019
do dne 01.10.2019. Ke zveřejněnému záměru města byla podána jedna nabídka. RM
doporučila schválit prodej.

Stránka 8

ZÁPIS Z PORADY
ZM 9 ze dne 14.11.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Odůvodnění:
Ocenění pozemku p. p. č. 709/9 vychází z cen dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, kde je cena pozemku do 40 m², pro zahradu u
nemovitosti, která tvoří funkční celek se stavbou (oplocená), stanovena na částku 130 Kč/m²
pozemku. Vyjádření odborných útvarů v příloze č. ZM 9.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - příchod v 16:42
hodin - popřál zastupitelům dobré odpoledne a uvedl první bod v článku "Majetkoprávní
úkony" - přednesl "Identifikaci" bodu a navržené znění usnesení. Bez rozpravy. Hlasováno 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 9-251/19
ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 709/9 o výměře 15 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, oddělený GP č. 1718-006/2010 z pozemku p. p. č. 709/1 o celkové výměře 3296
m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za nabídnutou a tedy
sjednanou kupní cenu ve výši 130 Kč/m² pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 1.950 Kč a dle
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města. Náklady spojené s vyhotovením GP ve výši
2.160 Kč (jen příslušný podíl za celý GP) a poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí kupující.
ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/2 Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Záměr města prodat pozemek p. p. č. 661/1 o výměře 790 m², druh pozemku trvalý travní
porost v k. ú. Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 1.900 Kč/m² pozemku, byl
zveřejněn dle usnesení č. RM 20-1126/19 v době ode dne 16.08.2019 do dne 11.10.2019 s
těmito podmínkami:
1. Prodej nejvhodnější nabídce.
2. Minimální kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši 1.900 Kč za 1 m2
pozemku.
3.
Zájemce v nabídce uvede:
- kupní cenu za 1 m2 pozemku,
- předloží záměr využití pozemku formou jednoduché architektonické studie,
- popis funkční náplně budovy,
- nezbytnou lhůtu k realizaci stavby (počítanou ode dne převodu pozemku do vlastnictví),
- závazný počet parkovacích míst a režim na parkovišti,
- vyřešení obslužných komunikací bez použití komunikace v Březinkách na pozemku p. p. č.
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663/30 v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že podmínkou města je přímý sjezd na pozemek
p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ze silnice I/14 v ul. T. G. Masaryka
4. Město Nové Město nad Metují (dále jen „město“) kupujícímu pozemek předá ihned po
zaplacení kupní ceny a uzavření kupní smlouvy.
5. Platba nabídnuté kupní ceny se požaduje nejpozději do 60 dnů po předložení návrhu kupní
smlouvy straně kupující. Pokud k platbě a uzavření kupní smlouvy v daném termínu nedojde,
bude to považováno za projev nezájmu a uzavření smlouvy bude nabídnuto v pořadí druhé
nejvhodnější nabídce, pokud bude zastupitelstvem města pořadí stanoveno.
6. Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
7.
Město si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek.
Ke zveřejněnému záměru města byla podána jedna nabídka.
Odůvodnění:
Pozemek bude dle OF zatížen odvodem DPH ve výši 21 %. Vyjádření odborů jsou v příloze.
RM doporučuje prodej schválit.
Na základě vyslovených pochybností ohledně DPH požádal OF o upřesnění podmínek pro
vrácení DPH v případě odstoupení města od kupní smlouvy s předkupním právem, která je
předložena ke schválení. Dle doporučení, které OF obdrželo dne 12.11.2019, navrhujeme
nahradit v čl. VI odst. 6.2 větu: V případě odstoupení je kupující povinen převést nemovitost
za cenu 1.501.000 Kč zpět prodávajícímu, větou v novém znění: V případě odstoupení je
kupující povinen vrátit zpět prodávajícímu nemovitost a prodávající je povinen vrátit zpět
kupujícímu kupní cenu ve výši 1.501.000 Kč. Jedná se o úpravu, která by měla městu více
zajistit možnost vrácení DPH pro případ, že by od kupní smlouvy muselo odstoupit. Konečné
slovo bude mít Finanční úřad.
Druhou záležitostí, ve které vzhledem ke stanovisku odborných útvarů, vyvstaly pochybnosti,
je nesoulad mezi situací a vizualizací předloženými jako součást nabídky zájemce ke
zveřejněnému záměru města. V textu nabídky byl zároveň slovní popis záměru zájemce. Dle
zveřejněného záměru měl zájemce předložit jednoduchou architektonickou studii, což
předložená situace a vizualizace zcela nesplňuje. Navrhujeme, aby z bodu 6.1 návrhu kupní
smlouvy byl vypuštěn odkaz na „přiloženou architektonickou studii“ a projektová dokumentace,
kterou má kupující předložit podle bodu 6.2 návrhu kupní smlouvy byla vázána pouze na
slovní popis záměru uvedený v nabídce, který byl do návrhu kupní smlouvy převzat.
Tímto se předejde budoucím řešení nejasností při posuzování naplnění podmínek
předloženého návrhu kupní smlouvy.
Na základě jednání vedení města dne 12.11.2019 se zájemcem o koupi pozemku byly oproti
původnímu návrhu kupní smlouvy, který je přílohou tohoto bodu, v upraveném návrhu kupní
smlouvy navrženy termíny uvedené červeně v bodech 6.1, 6.2 a 6.6.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 16:46 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu a navržené znění usnesení. V
diskusi vystoupili: Bc. Sláma - nesouhlas s prodejem, p. Jarolímek - nesouhlas s prodejem z
důvodů nesplnění podmínky - povolení sjezdu na silnici I/14, p. Limon - zájemce o pozemek vysvětlení, že bez PD ten oficiální souhlas se sjezdem nezíská a bez vlastnictví pozemku
zase nemá logiku objednat nákladnou PD. PhDr. Kulhavá - co vůbec bylo důvodem vyvěšení
záměru prodeje, když předchozí zájemce byl odmítnut? ST - účel zástavby předchozím
zájemcem nebyl pro město přijatelný a k vyvěšení došlo na základě žádosti p. Limona, jehož
záměr se RM i odborným útvarům jevil jako podstatně vhodnější. PhDr. Kulhavá uvedla, že
bude hlasovat "proti" prodeji za těchto podmínek - myslí si, že to nyní město nepotřebuje
prodávat. Pan Limon upřesnil a prezentoval svůj záměr, tzn., co konkrétně by chtěl na
pozemku po jeho získání vystavět. Zároveň vysvětlil, co předcházelo zadání podmínky sjezdu
na I/14. V 17:01 hodin se dostavil na zasedání ZM 9 zastupitel Ing. Maur, MBA. Pan Jarolímek
- reagoval na informace řečené p. Limonem - nepopírá myšlenku podnikatelského záměru, ale
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domnívá se, že dokud nebude splněna podmínka vyřešení sjezdu na I/14, nelze hlasovat v
této věci "pro". Po skončení diskuse vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení.
Připomínky k usnesení nebyly. Hlasováno - 11 pro, 6 proti, 3 zdržel se - usnesení bylo přijato.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 9-252/19
ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 661/1 o výměře 790 m², druh pozemku trvalý travní porost
v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví p. Michala
Limona, IČO 05291887, se sídlem: Kramolna 38, 547 01 Náchod, za nabídnutou a tedy sjednanou
kupní cenu ve výši 1.900 Kč Kč/m² pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 1.501.000 Kč s tím, že na
pozemku do 3 let od vydání stavebního povolení postaví stavbu dle jím předložené nabídky a dle
popisu funkční náplně budovy, vybuduje 9 parkovacích míst ve shodě s navrženým režimem na
parkovišti a přímý sjezd na pozemek p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ze silnice I/14 v ul.
T. G. Masaryka včetně obslužné komunikace bez použití komunikace v Březinkách na pozemku p.
p. č. 663/30 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dále uhradí kupní cenu do 60 dnů po předložení kupní
smlouvy a uhradí poplatek za návrh na vklad práva do KN. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy
v upraveném znění v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 6, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Koupě části pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka
Identifikace:
Po dokončení stavby města „Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka úsek od BD čp.
312 po ul. Družstevní úsek od ul. Družstevní po ul. Malecí, Nové Město nad Metují“, jejím
zaměření a vyhotovení geometrického plánu č. 2181-205/2018 bylo zjištěno, že na části
pozemku p. p. č. 632/5 o celkové výměře 1622 m², druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město
nad Metují, který je dle LV č. 125 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují ve vlastnictví pí
[osobní údaj odstraněn], dále jen „vlastník“, se nachází část chodníku. Vlastník souhlasí
s prodejem pozemku p. p. č. 632/18 o výměře 12 m², odděleného geometrickým plánem č.
2181-205/2018 z pozemku p. p. č. 632/5 o celkové výměře 1611 m², druh pozemku zahrada, v
k. ú. Nové Město nad Metují, do majetku města za cenu 100 Kč/m² pozemku.
Odůvodnění:
Ocenění pozemku p. p. č. 632/18 vychází z cen dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, kde je cena pozemku do 40 m², pro plochy pod
místními komunikacemi a chodníky stanovena na částku 100 Kč/m² pozemku. Dle OMM by
měly být pozemky pod místními komunikacemi ve vlastnictví města. Odbory s koupí pozemku
souhlasí a nemají připomínky. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 17:04 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 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.
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. ZM 9-253/19

ZM schvaluje koupi pozemku pozemková parcela č. 632/18 o výměře 12 m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, odděleného geometrickým plánem č. 2181-205/2018
z pozemku p. p. č. 632/5 o celkové výměře 1622 m², druh pozemku zahrada, v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsaného na LV č. 125 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, od pí [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100
Kč za 1 m² pozemku, tj. celkovou kupní cenu 1.200 Kč. Poplatek za návrh na vklad práva do KN
uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

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

3/1 Protipovodňový varovný a informační systém města
Identifikace:
Varovným a informačním systémem města je městský rozhlas. Stávající stav městského
rozhlasu je v některých lokalitách nevyhovující – nedostatek amplionů či jejich úplná absence
(nové zástavby na Františku), šum, obyvatelé si ztěžují na nekvalitní poslech. Stávající 100V
ústředna obsluhující rozhlas, která je umístěna v budově Městského muzea, je již dožilá a
nutně potřebuje vyměnit (informace zazněla i na RM 15). Otázky nad vyřešením problémů
týkajících se stávajícího rozhlasu přetrvávají řadu let, kdy se hledá optimální a finančně
přijatelné řešení.
Jednou z možností je využít nabízených dotačních možností, připravit projekt a zapojit se do
plánované výzvy č. 125 Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí (dále jen „OPŽP“) týkající se prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní, spec. cíle Podpořit preventivní protipovodňová opatření. V rámci této výzvy je možné
podávat žádosti na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné
povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně
naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému. Předpokládaný termín
pro vypsání výzvy a předkládání žádostí 01.10. - 19.12.2019, dotace do výše max. 70 %
způsobilých výdajů projektu. Jedná se zřejmě o poslední výzvu pro tuto oblast. Předpoklad
možné realizace do konce roku 2023. Přesné informace budou známy až vyhlášením
konkrétní výzvy. Prostřednictvím tohoto dotačního programu by bylo možné zkusit získat
dotaci na obnovu a rozšíření městského rozhlasu formou bezdrátového rozhlasu (jediná
dotační možnost). Vedení města za přítomnosti TS hovořilo s projektantem, který má
zkušenosti s projektováním varovných a informačních systémů v návaznosti na podmínky
OPŽP. Po diskusi s TS bylo navrženo ponechat stávající drátový rozhlas v páteřních trasách
města (vedeného již v zemi i nad zemí) a řešit bezdrátovým rozhlasem problematické lokality
(Ve Vilách, Klopotov, Dobrušská, František, Školní, Žižkovo náměstí – Husitská, Pod Vinicemi,
Na Rybníku, u Beranova mostu) včetně kompletní výměny rozhlasu v místních částech
Vrchoviny a Spy. Cílem projektu by měla být modernizace stávajícího varovného a
informačního systému (místního rozhlasu), rozšíření o bezdrátové hlásiče v místech, kde je
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v současné době špatné nebo žádné pokrytí (viz přiložená mapa), výměnu některých
nevyhovujících hlásičů v hlavní trase, a především výměnu dožilé ústředny. Z technického
hlediska by bylo vhodnější ponechat ústřednu v budově MMUZ a prostřednictvím pořízené
techniky hlásit na dálku. Pro naplnění podmínek programu by součástí projektu muselo být
zpracování digitálního povodňového plánu města dle podmínek Ministerstva životního
prostředí a jeho napojení na digitální povodňový plán ČR a Povodňový informační systém
POVIS. Projektový záměr s bližšími informacemi k možnému projektu včetně vyčíslení
předpokládaných nákladů (na zpracování PD k žádosti a PD prováděcí pro výběr zhotovitele,
náklady na případné externí zpracování žádosti o dotaci, administraci projektu, TDI a
samotnou realizaci projektu) je přílohou tohoto bodu. Veškeré náklady, kromě výdajů za TDI
jsou způsobilé.
Druhou možností je zajistit rozšíření a obnovu městského rozhlasu a výměnu stávající
ústředny postupně z rozpočtu města. Z pohledu TS je zcela nezbytné pořídit novou ústřednu a
následně zajistit rozšíření hlásičů do míst, kde nyní nejsou nebo jsou pouze v nevyhovujícím
počtu a vyřešit potíže šumu v koncových částech vedení. Postupné rozšiřování městského
rozhlasu v drátové podobě by bylo možné provádět s případnými rekonstrukcemi sítí nebo
chodníků v daných lokalitách, kde chybí, tedy spojit investici s majiteli sítí, kteří plánují jejich
obnovu. Toto řešení není možné časově ovlivnit, muselo by se včas reagovat na připravované
opravy a do projektů vložit své požadavky. Vybudování městského rozhlasu v rámci rozpočtu
města by přineslo náklady na projektování, výkopové práce, montáže, uvedení chodníku do
původního stavu nebo případná rekonstrukce. Odhad nákladů by byl na jednotlivé lokality
různý a náklady by byly známé až z konkrétních zpracovaných projektů. Samostatný nákup
jednotlivých reproduktorů a montáž by již byla v režii TS. S pořízením bezdrátových hlásičů
nejsou v tuto chvíli žádné zkušenosti. Předpokládaný odhad nákladů na novou ústřednu pro
stávající rozhlas činí cca 150 tis. Kč. Po zvážení všech skutečností TS doporučují komplexní
řešení městského rozhlasu. RM 23 (23.09.2019) doporučila ZM schválit podání žádosti a
zároveň schválila RO na zpracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci. Info k
06.11.2019: V říjnu byla vyhlášena plánovaná výzva č. 125. Začátkem listopadu zaslal
projektant v přípravné fázi zpracování technické dokumentace k varovnému a výstražnému
systému a digitálnímu povodňovému plánu včetně rozpočtů, které uvádí vyšší výdaje, než byly
uvedeny v projektovém záměru předloženém na RM 23. Dle vyjádření projektanta jsou v
položkách jisté "rezervy" pro případné dopřesnění, které se bude řešit a dolaďovat v realizační
dokumentaci, jejíž zpracování by následovalo v případě schválení dotace (05-06/2020).
Předpokládané náklady k žádosti o dotaci jsou v příloze Shrnutí.
Odůvodnění:
Dlouhodobě řešené problémy s městským rozhlasem - nedostatečné pokrytí v některých
lokalitách, přetrvávající šum při hlášení, časté opravy, dožilá stávající ústředna vyžadující
výměnu. Dotační příležitost v rámci Operačního programu Životní prostředí. RM doporučuje
schválit podání žádosti.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:08 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. PhDr. Kulhavá - hodnota záměru v
žádosti je cca 4 mil. Kč? OMM - ano, to je poslední aktuální částka. PhDr. Kulhavá poděkovala za informaci. Poté vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno 16 pro, 0 proti, 4 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
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ZM schvaluje podání žádosti o podporu na projekt „Protipovodňový varovný a informační systém
města Nové Město nad Metují“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 plánované
výzvy č. 125.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Aktuální stav projektů ke dni 29.10.2019
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 29. 10. 2019 viz příloha tohoto bodu.
RM 26 doporučila ZM vzít na vědomí předložené informace.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM - přednesl "Identifikaci" bodu a informoval o změnách u jednotlivých projektů:
1/ Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa - začátkem října byl proveden
monitoring podzemních vod, dne 30.10.2019 byla podána 5. žádost o platbu a ve dnech 12. 14.11.2019 proběhne další aplikace syrovátky - následovat bude kontrolní den.
2/ Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují - smlouva o
poskytnutí podpory byla připravena, podepsána ze strany města a odeslána k podpisu na
SFŽP.
3/ Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují - dokončují se
práce na poslední studii veřejných prostranství (ÚS Bohuslavice), u dalších 4 studií se čeká na
odevzdání geodetického zaměření ze strany zhotovitele.
4/ Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v „ZŠ Krčín“ - dotace byla městu
proplacena v září 2019, projekt byl finančně ukončen. Dne 10.10.2019 začalo období
udržitelnosti, které potrvá 5 let.
5/ Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti „ZŠ
Komenského“ - dne 27.09.2019 byla podána žádost o platbu. Stavební práce pokračují, dle
informací zhotovitele by měly být dokončeny dříve, než se předpokládalo, tzn. do konce
listopadu 2019.
6/ Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - vypracování dokumentace vodní nádrž Spy - připravována žádost o společné povolení stavby.
7/ Rekonstrukce odborných učeben „ZŠ Malecí“ - kontrola veřejných zakázek proběhla
v pořádku. Realizace projektu byla ukončena, byla podána žádost o platbu.
8/ Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP projekt beze změny.
9/ Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují - dne
09.10.2019 byla žádost o dotaci pro rok 2020 podána na SFDI.
10/ Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v „ZŠ Malecí“ - dne 14.10.2019 byla uzavřena
SOD s vybraným dodavatelem Zdeněk Krch, za nabídkovou cenu 1.344.385 Kč bez DPH a u
fy PIS-PROJEKTSERVIS, spol. s r.o., byl objednán technický dozor investora. Dne
29.10.2019 proběhlo předání dodavateli a byly zahájeny přípravné práce.
11/ Cykloregion V. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, II. etapa dne 09.09.2019 schválilo Zastupitelstvo KHK městu dotaci ve výši 1.719 tis. Kč, RM 23
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schválila smlouvu o poskytnutí dotace. Je připravováno závěrečné vyhodnocení akce.
12/ Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém
Městě nad Metují - dne 09.09.2019 schválilo Zastupitelstvo KHK městu dotaci ve výši 500 tis.
Kč, RM 23 schválila smlouvu o poskytnutí dotace.
13/ Dopravní bezpečnost v Novém Městě nad Metují - jedná se o nový projekt s termínem
realizace v roce 2020. RM 25 byla informována o výsledcích jednání se zástupcem
společnosti ŠKODA AUTO, které navazovalo na neúspěšná podání žádostí o dotaci do
grantového programu společnosti ŠKODA AUTO Dopravní bezpečnost v obcích v posledních
2 letech (rok 2018 „Místo pro přecházení přes silnici I/14 za čerpací stanicí“ - podání žádosti
schváleno ZM 124 a v roce 2019 „Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách“ podání žádosti schváleno ZM 4). Na základě jednání bylo městu doporučeno podat jednu
žádost zahrnující oba záměry. Žádost byla podána dne 10.10.2019. Obdržena informace ze
ŠKODA AUTO o doporučení projektu k podpoře. Očekává se obdržení darovací smlouvy.
Žádné další dotazy k aktuálnímu stavu projektů nebyly, 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. 3/2 USNESENÍ č. ZM 9-255/19
ZM bere na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 29. 10. 2019 ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM 26 doporučila ZM schválit
navržené usnesení.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:26 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. S dotazem týkajícím se prověření
dotačního titulu MMR na rekreační účely se přihlásil Ing. Maur, MBA - je známa výše možného
finančního příspěvku? MST - tato záležitost byla prověřena - jde o velice nízké částky a pro
záměr koupaliště se to ukázalo jako nevhodné. Ing. Maur, MBA - cca 3 mil. Kč - ale jen pro
objekty, které nebudou mít komerční využití, bylo toto prověřeno? MST - prověřeno to bylo,
tyto peníze jsou určeny spíše na projekty jako je např. koupání na řece u Daškova splavu, ale
prověříme to ještě jednou. Žádné další připomínky ani dotazy nebyly. Vedoucí OMM přečetl
navržené znění usnesení. ST nechal hlasovat - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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ZM bere na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města,
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo
Identifikace:
ZM 8 projednávalo bod týkající se žádosti o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo a
odložilo rozhodnutí přesunem na ZM 9, které se bude konat dne 14.11.2019 s tím, že do
tohoto ZM bude předložen ke schválení návrh smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují
a společností IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, kterou se tato
společnost městu zaváže ke kompenzaci související s prominutím smluvní pokuty ze Smlouvy
o dílo. Tento návrh Smlouvy byl předložen na RM 26 a nyní je předložen ke schválení do ZM
9. RM 26 doporučila navržené usnesení schválit.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM a PRAV v příloze, návrh dohody o prominutí dluhu v příloze.
Identifikace původního bodu ze ZM 8:
Firma IRBOS s.r.o. zpracovala pro město "PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad
Metují, s návrhem etapizace provádění" na základě uzavřené SOD ze dne 28.12.2016. Na
základě Dodatku č. 1 k této SOD byl posunut termín odevzdání, Dodatkem č. 2 byl rozšířen
předmět díla a posunut termín odevzdání a následně Dodatkem č. 3 byl posunut termín
odevzdání na dne 31.01.2018 a zpracování inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební
povolení do dne 02.03.2018. Vzhledem k odevzdání PD a podání žádosti o stavební povolení
po termínu, který byl stanoven dodatkem č. 3, vznikl městu nárok na úhradu sjednané smluvní
pokuty. Dne 04.09.2019 podala firma IRBOS s.r.o. žádost o prominutí smluvní pokuty, která
by vyplynula z SOD za nedodržení termínu odevzdání. V žádosti jsou popsány důvody, které
vedly ke zpoždění odevzdání PD a dále navržena kompenzace ze strany společnosti IRBOS
s.r.o. pro případ, že by smluvní pokuta byla městem prominuta. Jedná se o částku 816.000,00
Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:29 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. PhDr. Kulhavá - upozornění, že v
Dohodě o prominutí dluhu jsou vytečkované pasáže tam, kde mají být datumy a dále v článku
III., odst. 4 je RM a správně má být ZM. PRAV - s sebou má vytištěnou přílohu a má to tam
správně. ST - je třeba provést tuto úpravu přílohy a do textu usnesení vložit "ve znění
upravené přílohy" - poděkoval PhDr. Kulhavé za upozornění. Další dotazy nebyly - vedoucí
OMM přečetl navržená znění usnesení. První usnesení bylo odhlasováno - 15 pro, 0 proti, 5
zdrželi se. Druhé usnesení bylo schváleno 15 pro, 0 proti, 5 zdrželi se. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze
ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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ZM schvaluje na základě žádosti společnosti IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec
nad Orlicí, prominutí smluvní pokuty ve výši 816.000,00 Kč, která by měla být společností IRBOS
s.r.o. uhrazena podle v čl. 7.2 Smlouvy o dílo ze dne 28.12.2016, ve znění dodatků, uzavřené
s touto firmou na zpracování „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad Metují, s návrhem
etapizace provádění". Smluvní pokuta vznikla v důsledku nedodržení sjednaného termínu odevzdání
díla a termínu podání žádosti o stavební povolení. Uvedeným prodlením městu nevznikla žádná
škoda, prodlení bylo částečně ovlivněno i dodatečnými požadavky ze strany města. Odevzdané dílo
je zpracováno kvalitně a odpovídá požadavkům smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 9-258/19
ZM schvaluje uzavření Dohody o prominutí dluhu mezi městem a společností IRBOS s.r.o., se
sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Odpověď na dotaz na RM podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
Identifikace:
Dne 20.09.2019 zaslal na město Nové Město nad Metují Ing. Jan Čopík, Ph.D., dotazy na RM
podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích - viz příloha - v příloze je rovněž předložena
odpověď na vznesené otázky. RM 24 dne 07.10.2019 vzala na vědomí zaslaný dotaz a
schválila návrh odpovědi, který byl tazateli dne 08.10.2019 odeslán e-mailem. Jelikož dotazy
směřovaly do problematiky, se kterou se setkávají i zastupitelé (viz bod 3/6), je tato záležitost
dána do ZM na vědomí.
Odůvodnění:
Odeslaná odpověď na zaslaný dotaz - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu a pak i navržené znění usnesení. Bez rozpravy.
Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Dva zastupitelé nebyli přítomní při hlasování v
jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 9-259/19
ZM bere na vědomí odeslanou odpověď na dotazy od pana Ing. Jana Čopíka, Ph.D., zaslané na
RM podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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3/6 Otevřený dopis zastupitelům města Nové Město nad Metují
Identifikace:

Dne 27.09.2019 obdrželi členové ZM e-mail od p. Jiřího Šitiny, jednatele společnosti
GOLDWARE s.r.o. a člena zastupitelstva obce Bohuslavice nad Metují. Dopis se zabývá
pokládáním optické sítě ve městě v konkurenčním prostředí, údajného klientelismu a
nerovnému postupu při schvalování akcí ve městě v návaznosti na stavební zákon.
Zastupitelé jsou v dopise vyzývání k přispění k okamžitému narovnání obchodního prostředí,
do nějž svým jednáním vstupuje MěÚ Nové Město nad Metují a přehodnocení nakládání s
veřejnými finančními prostředky. Dopis dále obsahuje kritiku vůči ST a postupu města v
záležitostech, které se týkají realizace záměru umístění rychlostního radaru v Bohuslavicích.
Část dopisu se pak týká záležitostí spojených s vyhrazeným místem pro parkování vozidla
firmy GOLDWARE s.r.o. v ulici T. G. Masaryka.
RM 24 (07.10.2019) byl předložen k projednání návrh vyjádření města - tj. dopisu s odpovědí
p. Šitinovi, ve kterém je reagováno na záležitosti týkající se optických kabeláží ve městě a
realizace radaru na měření rychlosti - viz příloha. Na ostatní části dopisu ST reagoval ve své
mailové odpovědi p. Šitinovi - viz příloha.
RM 24 vzala na vědomí otevřený dopis zastupitelům Nového Města nad Metují od p. Jiřího
Šitiny, odsouhlasila vyjádření města k otevřenému dopisu (viz příloha) a uložila OMM odeslat
vyjádření města zastupitelům Nového Města nad Metují a p. Jiřímu Šitinovi. Vyjádření města
bylo odesláno dle uvedeného usnesení dne 08.10.2019. ZM je tato záležitost předkládána na
vědomí.
Odůvodnění:
Vyjádření města v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. V diskusi vystoupili: Ing. Neumann - s kritikou
postupu úřadu, dále reagovali: Ing. Pozděna (OMM), ST, p. Jarolímek, TAJ, Mgr. Balcarová,
PhDr. Kulhavá a Ing. Maur, MBA. Po skončení diskuse bylo 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. 3/6 USNESENÍ č. ZM 9-260/19
ZM bere na vědomí otevřený dopis zastupitelům Nového Města nad Metují od p. Jiřího Šitiny,
jednatele společnosti GOLDWARE s.r.o. a člena zastupitelstva obce Bohuslavice nad Metují a
odeslané vyjádření města k tomuto otevřenému dopisu ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Otevřený dopis ve věci Kina 70 v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Na město byl dne 25.10.2019 doručen otevřený dopis Ing. arch. Radka Novotného, který se
týká Kina 70 v Novém Městě nad Metují. Tento dopis byl adresován i zastupitelům. Tímto
podáním se zabývala RM 26 na svém zasedání dne 04.11.2019.
RM přijala tato dvě usnesení:
1/ RM vzala na vědomí a projednala otevřený dopis Ing. arch. Radka Novotného adresovaný
zastupitelům, který se týká Kina 70 v Novém Městě nad Metují.
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2/ RM uložila OMM zpracovat návrh odpovědi na otevřený dopis Ing. arch. Novotného, tento
dopis předložit do ZM 9 jako přílohu k danému bodu a po schválení této odpovědi v ZM
odeslat tuto odpověď Ing. arch. Novotnému.
Na základě těchto usnesení je do ZM 9 v příloze předkládán jak text otevřeného dopisu, tak
další související podklady prokazující standardní postup při zadání zpracování studie a
následně výběru dodavatele PD, vše podloženo mj. usneseními RM a ZM. Součástí příloh je i
návrh odpovědi na tento dopis, který vychází ze skutečností uvedených v ostatních přílohách.
Po projednání a schválení obsahu odpovědi, bude odeslána odpověď Ing. arch. Novotnému.
Odůvodnění:
Projednání otevřeného dopisu zastupitelům a schválení odpovědi na něj - viz vyjádření OMM
a návrh odpovědi v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. ST doplnil o informace o tom, že zastupitelé
obdrželi několik vyjádření architektů a následně nám Ing. arch. Novotný předložil další
vyjádření architektů. Tento proces, včetně snahy o prohlášení objektu za památku, bude
zřejmě zásadně měnit celou situaci kina a úvah o jeho rekonstrukci. S obsáhlou reakcí na
podněty Ing. arch. Novotného vystoupil zastupitel p. Hladík. Na to navázala obsáhlá diskuse,
ve které vystoupili: ST, Ing. arch. Novotný, Bc. Sláma, Ing. Maur, MBA, Ing. Slavík, p.
Jarolímek, Mgr. Balcarová, MST, PhDr. Kulhavá, Ing. et Ing. Dostál, Ing. Němeček, p. Myška
(z přítomné veřejnosti). Po ukončení diskuse vedoucí OMM přečetl navržená znění usnesení.
ST - doporučil hlasovat zvlášť o každém usnesení. K prvnímu usnesení - hlasováno - 19 pro,
0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Ke
druhému usnesení bylo hlasováno - 12 pro, 0 proti, 8 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 9-261/19
ZM bere na vědomí otevřený dopis Ing. arch. Radka Novotného adresovaný zastupitelům, který se
týká Kina 70 v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 9-262/19
ZM souhlasí ve znění přílohy k tomuto bodu se zněním odpovědi města Nové Město nad Metují na
otevřený dopis Ing. arch. Radka Novotného adresovaný zastupitelům, který se týká Kina 70 v
Novém Městě nad Metují a ukládá ST zaslat tuto odpověď autorovi dopisu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 8, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/8 Podněty a návrhy Komise názvoslovné - nové názvy ulic
Identifikace:

RM č. 26 dne 4. listopadu 2019 projednala podněty a návrhy z pátého jednání Komise
názvoslovné, které se týkají názvů ulic tam, kde fakticky ulice existuje, ale není nijak
pojmenovaná + návrh na dílčí úpravu délky ulice Na Táboře (nyní končí uprostřed kopce).
Jedná se o tři ulice v těchto lokalitách: na Františku u vodojemu, parkoviště u smuteční síně a
ulici na Žďárech vedoucí ze Spů přes křižovatku na Zákraví.
RM 26 doporučila ZM schválit tyto navržené nové názvy ulic: U Františka, Farská zahrada a
dále doporučila ZM projednat návrh pojmenovat ulici vedoucí ze Spů přes křižovatku směrem
na Zákraví názvem Žďárská, vše dle příloh k tomuto bodu.
V navržených ulicích Farská zahrada a Žďárská nejsou objekty. V lokalitě u vodojemu, na
okraji města směrem na Přibyslav, se nacházejí 2 RD, které již nyní nesou název ulice, která s
objekty nesouvisí, avšak pro absenci názvu ulice nebylo možné přiřadit vhodný název. ZM 8
nepřijalo ohledně názvu této nepojmenované ulice žádné usnesení, proto Komise
názvoslovná iniciovala předložení 5 návrhů na pojmenování této ulice, RM doporučila ZM
schválit název U Františka.
Odůvodnění:
Kompetence ZM rozhodovat o nových názvech ulic ve městě. Veškeré nové názvy ulic jsou
předložené ke schválení v jednom souhrnném usnesení s tím, že bude možné hlasovat o
jednotlivých názvech samostatně a pak schválit souhrnné usnesení.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:38 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. V návazné diskusi vystoupili: Mgr.
Paarová - místo názvu U Františka navrhuje pojmenovat ulici Ke Koníčku. Pan Hladík - jako
člen Komise názvoslovné - souhlasí s paní Mgr. Paarovou, prodloužil by ul. Československé
armády. Ing. Prouza - předseda Komise názvoslovné - názor p. Hladíka byl v komisi
menšinový. Mgr. Hylský - nesouhlasí s návrhem Ke Koníčku - je pro návrh U Františka.
Hlasováno o protinávrhu - prodloužit ul. Československé armády - 1 pro, 10 proti, 9 zdržel se tento návrh nebyl přijat. Protinávrh - název Ke Koníčku - hlasováno - 9 pro, 7 proti, 4 zdržel se
- i tento návrh nebyl přijat. Hlasováno o původním návrhu ul. U Františka - 8 pro, 3 proti, 9
zdržel se - ani tento návrh nebyl přijat, tzn., že ulice zůstává nadále bez názvu. K ostatním
návrhům: 2. návrh - Farská zahrada - 16 pro, 0 proti, 4 zdržel se - schváleno; 3. návrh Žďárská - 15 pro, 0 proti, 5 zdržel se - schváleno. 4. návrh - Na Táboře - 16 pro, 0 proti, 4
zdržel se - schváleno. Bylo ujednáno, že původní návrh souhrnného usnesení bude rozepsán
do 4 samostatných usnesení. 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
ZM schvaluje nový název ulice U Františka - ulice bez názvu, vedoucí od křižovatky ulic
Československé armády a U Lesa směrem ven z města k Přibyslavi (na konec katastru), ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 8, Proti: 3, Zdržel se: 9, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
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ZM schvaluje nový název ulice Farská zahrada - ulice bez názvu - parkoviště u smuteční síně, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. ZM 9-264/19
ZM schvaluje nový název ulice Žďárská - ulice bez názvu, vedoucí ze Spů (napojení na ul. Vl.
Moravce) přes křižovatku směrem ven z města směr Zákraví (na konec katastru), ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. ZM 9-265/19
ZM schvaluje upřesnění konce ulice Na Táboře - dílčí upřesnění konce ul. Na Táboře, tj.
prodloužení do křižovatky, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/9 Pozvánka na veřejné diskuzní fórum
Identifikace:
Na město byla dne 30.10.2019 doručena pozvánka a žádost účasti zástupců města na
diskuzní fóru, které je svoláno občanskou iniciativou občanů Nového Města nad Metují na
úterý dne 19.11.2019 od 18:00 hodin do Sokolovny v Novém Městě nad Metují. Na tomto fóru
zástupci občanské iniciativy požadují od vedení města představit připravované investice: Kino
70, LAM (Letní areál Metuj), zástavba v ul. T. G. Masaryka. Dále pak chtějí diskutovat a
prezentovat řešení areálu bývalých kasáren, autobusového nádraží a záměr a potřeby financí
pro zimní stadion. Podrobnosti viz dopis v příloze.
RM 26 na svém zasedání dne 04.11.2019 pozvánku projednala a přijala tato dvě usnesení:
1/ RM ukládá ST a MST zajistit v souvislosti s žádostí občanské iniciativy provedení
prezentace k popsaným tématům na jimi svolaném diskuzním fóru, které se uskuteční dne
19.11.2019 od 18:00 hodin v Sokolovně v Novém Městě nad Metují.
2/ RM ukládá OMM připravit prezentace a materiály k tématům - Kino 70, LAM (Letní areál
Metuj), zástavba v ul. T. G. Masaryka, řešení areálu bývalých kasáren, řešení autobusového
nádraží, záměr a potřeby financí pro zimní stadion, které budou prezentovány a projednávány
na diskuzním fóru, které je svoláno občanskou iniciativou občanů Nového Města nad Metují
na úterý dne 19.11.2019 od 18:00 hodin do Sokolovny v Novém Městě nad Metují.
ZM je tato pozvánka předložena na vědomí a zastupitelé jsou zváni k účasti.
Odůvodnění:
Doručená pozvánka a žádost v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:

V 18:52 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. ST - doplnil o informaci ze
včerejšího setkání s organizátory akce, které bylo dle jeho názoru velice vstřícné. V další
diskusi vystoupili: Bc. Sláma, ST, Ing. Maur, MBA, Mgr. Balcarová, MST, Ing. et Ing. Dostál,
TAJ, Ing. Němeček a Ing. Tymel. Po skončení rozpravy 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. 3/9 USNESENÍ č. ZM 9-266/19
ZM bere na vědomí pozvánku a žádost o účast vedení města na diskuzním fóru, které je svoláno
občanskou iniciativou občanů Nového Města nad Metují na úterý dne 19.11.2019 od 18:00 hodin do
Sokolovny v Novém Městě nad Metují a úkoly zadané RM 26 v souvislosti s přípravou podkladů a
prezentace na diskusním fóru.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/10 Veřejné osvětlení v ul. Školní - RO
Identifikace:
Na základě žádosti ředitelky školy Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola
Nové Město nad Metují byla v ZM 6 usnesením č. ZM 6-178/19 dne 27.06.2019 schválena
nová investiční položka pro doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní v Novém Městě nad
Metují. Pro tuto položku byla schválena částka ve výši 70 tis. Kč. Žádost o rozšíření veřejného
osvětlení byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti v místě, kde je nedostatečné venkovní
osvětlení na konci ul. Školní, v místě kde se nachází budova školy.
Pro realizaci prodloužení veřejného osvětlení bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace. Po provedeném místním šetření a na základě projednání se zástupcem školy
bylo navrženo kabelové vedení veřejného osvětlení v celkové délce 60 m s doplněním 2 ks
stožárů veřejného osvětlení – nutná výměna stožáru před budovou školy, který je
v nevyhovujícím stavu (nevyhovující stožár včetně svítidla). Vzhledem k rozsahu prací dle PD
bude nutné schválit rozpočtové opatření - navýšení položky § 3631 Doplnění VO v ul. Školní o
81 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z § 3744 Čištění skal vč. studny. RM doporučila navržené
usnesení schválit.
Odůvodnění:
Rozsah nákladů na kompletní provedení díla je uveden v příloze k tomuto bodu. Z uvedené
položky bude nutné uhradit zpracování projektové dokumentace, vlastní realizaci, geodetické
zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán pro zřízení věcného břemene,
autorský dozor a náklady na zřízení věcného břemene. Prodloužení veřejného osvětlení musí
být umístěno na p. p. č. 624/10 a 624/9 v k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou v majetku
Královéhradeckého kraje. Na těchto parcelách se jedná o délku uložení cca 42 m.
V odhadu nákladů na realizaci prodloužení veřejného osvětlení v ul. Školní bylo uvažováno s
prodloužením kabelizace a umístění 1 kusu stožáru veřejného osvětlení s tím, že by bylo
vhodné v rámci činnosti TS města vyměnit i svítidlo na stávajícím stožáru osvětlení před
budovou školy. Uvedený návrh rozsahu prací byl projednán s technikem Střední průmyslové
školy, Odborné školy a Základní školy Nové Město nad Metují. Při projednání bylo zjištěno, že
stávající stožár veřejného osvětlení před budovou školy byl realizován jako součást stavby
školy a z důvodu chybějícího veřejného osvětlení v této lokalitě je i technicky napojen na tuto
budovou. Tzn., že režim osvětlení je řízen mimo režim veřejného osvětlení ul. Školní.
Současný stav tohoto stožáru je celkově nevyhovující a svítidlo má špatnou intenzitu
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osvětlení. Na základě uvedených skutečností navrhuje zástupce školy, aby uvedený stožár byl
zařazen do majetku města a zařazen do pasportu veřejného osvětlení. Z těchto důvodů bylo
do zpracování projektové dokumentace zahrnuto prodloužení veřejného osvětlení až k tomuto
stožáru včetně jeho celkové výměny. Stožár tak bude v budoucnu zahrnut do pasportu
veřejného osvětlení města a osvětlení před budovou školy nebude mimo režim veřejného
osvětlení v ul. Školní. Celkové náklady uvedené k tomuto projektu jsou propočítány na
prodloužení veřejného osvětlení v celkové délce cca 58 m a na osazení 2 ks stožárů. Jeden
stožár z důvodu umístění ve větší vzdálenosti od komunikace musí být opatřen výložníkem
(větší vzdálenost od komunikace je z důvodu dodržení minimálního odstupu od stávajících
podzemních sítí - elektro a kanalizace). Náklady na realizaci stavebních prací na celou stavbu
činí dle nabídky 111.895,20 Kč vč. DPH. V případě rozdělení na 2 etapy by dle propočtu
náklady na realizaci těchto etap byly v tomto rozsahu: 1. etapa (kabelizace v délce cca 35 m,
podvrt pod komunikací, stožár s výložníkem) cca 82 tis. Kč vč. DPH. 2. etapa (pokračování
kabelizace v délce cca 23 m od ukončení první etapy) cca 61 tis. Kč vč. DPH. Součet těchto
nákladů neodpovídá hodnotě za provedení realizace celé akce najednou, protože pro každou
etapu, která bude provedena v jiném časovém období, musí být samostatně počítány náklady
na revize, odvoz vytěženého materiálu na skládku, koordinační činnosti, vytyčení podzemních
zařízení, geodetické vytyčení před zahájením stavby apod. V případě realizace obou etap
odděleně bude muset být pro každou etapu počítáno dále samostatně s náklady na
geodetické zaměření skutečného povedení stavby a na geometrický plán. Geometrický plán
musí být zpracován z důvodu uložení zařízení do pozemku jiného vlastníka, v tomto případě
Královéhradeckého kraje. Z výše uvedených důvodů doporučujeme realizaci veřejného
osvětlení v ul. Školní najednou.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:16 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu a pak i navržené znění usnesení.
Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Dva zastupitelé nebyli přítomni při
hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. ZM 9-267/19
ZM schvaluje RO navýšení investiční položky § 3631 - Doplnění VO v ul. Školní o 81 tis. Kč a s tím
související RO - navýšení bude pokryto přesunem z položky § 3744 - Čištění skal včetně studny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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4 Finance

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

4/1 Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen SK) ve výši 500 tis. Kč se splatností
nejpozději do dne 30.06.2018. Usnesením ZM 127 - 7759/18 ze dne 20.09.2018 byl schválen
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce, kterým se prodloužil termín vrácení zápůjčky do dne
30.06.2019. Na základě žádosti ředitele SK byla usnesením ZM 6-206/19 schválena
mimořádná dotace ve výši 250 tis. Kč na úhradu 1/2 zápůjčky a usnesením ZM 6-208/19
dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce, kterým se prodloužil termín vrácení části zápůjčky ve
výši 250 tis. Kč do dne 31.12.2019. K dané problematice byl pozván do jednání RM 25 ředitel
SK a účetní. RM přijala tato 2 usnesení:
1/ RM doporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace Sportovnímu klubu Nové Město
nad Metují, z. s., ve výši 250 tis. Kč, která bude použita k úhradě zápůjčky poskytnuté městem
a pověřit ST podpisem dodatku smlouvy se žadatelem zpracované dle platného vzorového
dodatku ke smlouvě č. 55/2019.
2/ RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení položky Dotace Sportovnímu klubu NM úhrada zápůjčky o částku 250 tis. Kč (§ 3419). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 položka Zápůjčka TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu.
Další podklady a podrobnosti viz přílohy k tomuto bodu. Zástupce SK přizván do jednání ZM
9.
Odůvodnění:
V předložené žádosti ředitel SK žádá o prominutí zbývající splátky zápůjčky ve výši 250 tis. Kč
- viz příloha tohoto bodu. V přiloženém přehledu je pak uváděn soupis stávajících aktivit SK.
Jako řešení byly navrhovány tři možnosti: 1. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 tis. Kč,
která by byla použita ke splacení zápůjčky, 2. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100 tis. Kč
na úhradu části dluhu a prodloužení zápůjčky zbývající částky do dne 30.06.2020, 3)
prodloužení zápůjčky do dne 30.06.2020.
Vyjádření OF: Rozpočet města v příjmech předpokládá vrácení zápůjčky v roce 2019. V
případě poskytnutí dotace na úhradu zápůjčky by bylo nutné schválit rozpočtové opatření a
schválit dodatek smlouvy o poskytnutí dotace. Prodloužení splatnosti lze řešit schválením
dodatku ke stávající smlouvě.
RM doporučila schválení dotace ve výši 250 tis. Kč - viz usnesení v Identifikaci tohoto bodu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 19:19 hodin - Ing. Jiří Kunte, vedoucí Odboru finančního (dále jen "OF") přečetl "Identifikaci"
projednávaného bodu. Bez rozpravy. ST - doporučil hlasovat o obou navržených usnesení
dohromady, protože by jinak pozbývala smysl. Po přečtení navrženého znění usnesení nechal
ST hlasovat. Hlasováno - 13 pro, 0 proti, 6 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.
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ZM schvaluje poskytnutí mimořádné dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z. s., ve
výši 250 tis. Kč, která bude použita k úhradě zápůjčky poskytnuté městem a pověřuje ST podpisem
dodatku smlouvy se žadatelem zpracované dle platného vzorového dodatku ke smlouvě č. 55/2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. ZM 9-269/19
ZM schvaluje RO - navýšení položky Dotace Sportovnímu klubu NM - úhrada zápůjčky o částku
250 tis. Kč (§ 3419). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 - položka Zápůjčka TJ Spartak rekonstrukce zimního stadionu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/2 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2-33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
ZM je předložen souhrn RO provedených v rámci zmocnění RM a dále přehled obdržených
dotací, o které byl rozpočet města navýšen.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 1 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. 4/2 USNESENÍ č. ZM 9-270/19
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve
znění přílohy: 1) dotace pro MŠ Rašínova na projekt Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém
kraji III - obědy do škol 18,17 tis. Kč, 2) navýšení položky Technická infrastruktura 4 tis. Kč, 3)
realizace akce "Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují" zpracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci 50 tis. Kč, 4) navýšení akce Stavební úpravy
chodníků v ul. Sokolská - PD 20 tis. Kč, 5) navýšení akce Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní 8,5 tis.
Kč, 6) Navýšení akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních
prostor 3 200 tis. Kč 7) navýšení rozpočtu § 3399 - kultura, církve, sdělovací prostředky v položce
Osadní výbory 25 tis. Kč, 8) Navýšení rozpočtu § 2321 - kanalizace - údržba 80 tis. Kč, 9) dotace od
KHK pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb (centrum denních služeb, odlehčovací služba)
118,8 tis. Kč, 10) dotace na projekt Cykloregion V. Moravce - stavební úpravy komunikace ul.
Chlístovská II. Etapa 1 719 tis. Kč., 11) realizace akce Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje před
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č. p. 56 částka 29 tis. Kč, 12) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb (centrum
denních služeb, odlehčovací služba, pečovatelská služba, domov pro seniory) 2 658,78 tis. Kč, 13)
dotace na činnost Centra prevence Mandl 300 tis. Kč, 14) dotace na projekt Stavební úpravy rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny 500 tis. Kč, 15) vratka části dotace na
Podporu prevence kriminality - projekt Už vím, že peníze nerostou na stromě - 22,80 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/3 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení změnu zřizovací listiny školy, navýšení Smlouvy o výpůjčce
z důvodu vybudování odborných učeben. OŠKS předkládá ke schválení Dodatek č. 3 Smlouvy
o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, který je přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace "ZŠ Malecí" a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve
výpůjčce.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 9-271/19
ZM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která je Přílohou č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení změnu zřizovací listiny školy, navýšení Smlouvy o výpůjčce
z důvodu vybudování odborných učeben. OŠKS předkládá ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy
o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, který je přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace "ZŠ a MŠ Krčín" a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve
výpůjčce.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:

Bez rozpravy. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při
hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 9-272/19
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která je Přílohou č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krčín, ve znění přílohy
k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení změnu zřizovací listiny školy, navýšení Smlouvy o výpůjčce
z důvodu výstavby nové tělocvičny. OŠKS předkládá ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o
výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, který je přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace "ZŠ Komenského" a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve
výpůjčce.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy. 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. 4/5 USNESENÍ č. ZM 9-273/19
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která je Přílohou č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15,
okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4/6 Žádost TJ Spartak o poskytnutí zápůjčky
Identifikace:

TJ Spartak Nové Město nad Metují předkládá žádost o půjčku finančních prostředků na provoz
a fungování zimního stadionu ve výši 600 tis. Kč se splatností v období následujících 4 let. Na
základě doporučujících usnesení RM 26 byli zástupci TJ Spartak přizváni na zasedání ZM 9.
Odůvodnění:
Finanční prostředky budou určeny k úhradě provozních nákladů spojených s chodem zimního
stadionu. Zápůjčka bude splácena po dobu 4 let z úhrady vzniklého dluhu nebo z provozního
zisku ubytovacího zařízení Z-SPORT. RM doporučuje schválit - viz přijatá usnesení v RM 26.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. ST - doplnil o informaci, že jsou na
zasedání ZM přítomni zástupci TJ Spartak, aby podali vysvětlení o současné situaci v
TJ Spartak - s tím vystoupil Ing. Vladimír Vik (prozatímní předseda Výboru TJ Spartak). Ing.
Vik - informoval o současné situaci, o financích, které nezbytně potřebují na zajištění provozu
zimního stadionu a o výhledu do blízkého budoucna. S dotazy, připomínkami a doporučeními
následně vystoupili: Ing. Maur, MBA, PhDr. Kulhavá a p. Jarolímek. Ing. Kunte přečetl
navržená znění usnesení - bez dotazů k usnesením. ST - doporučil opět hlasovat o obou
usneseních dohromady, protože spolu souvisí. 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. 4/6 USNESENÍ č. ZM 9-274/19
ZM schvaluje Smlouvu o zápůjčce č. 57/2019, na jejímž základě bude poskytnuta zápůjčka TJ
Spartak Nové Město nad Metují na úhradu provozních nákladů spojených s chodem zimního
stadionu ve výši 600.000 Kč, se splatností do roku 2023 ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 9-275/19
ZM schvaluje RO - zařazení položky zápůjčka TJ Spartak - provoz zimního stadionu (§ 3419) ve
výši 600 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 - položka zápůjčka TJ Spartak rekonstrukce zimního stadionu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Různé

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

5/1 Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Vrchní strážník MP vypracoval opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci
ORP Nové Město nad Metují. Toto opatření dává ZM možnost rozhodnout ve 3 variantách,
které jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto bodu:
1. Ponechání stávajícího stavu.
2. Personálním posílením MP o 1 či 2 strážníky, aby mohlo dojít v některých dnech k vytvoření
ryze dopravní hlídky.
3. Rozmístěním statických radarů, poskytujících důkazní materiál, který usvědčuje řidiče
vozidel ze spáchání přestupků na území města a v některých obcích správního obvodu ORP
Nové Město nad Metují.
RM doporučila ZM schválit opatření dle varianty 3.
Odůvodnění:
Doporučující usnesení č. RM 24-1387/19 ze dne 07.10.2019 ve znění: "RM doporučuje ZM
schválit opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad
Metují, a to dle varianty 3, rozmístění statických radarů poskytujících důkazní materiál, který
usvědčuje řidiče vozidel ze spáchání přestupků na území města a v některých obcích
správního obvodu ORP Nové Město nad Metují."
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
Z podrobnějšího projednání:
"Identifikaci" projednávaného bodu přečetl v 19:44 hodin ST a doplnil, že veškeré souvislosti
jsou popsány v přílohách tohoto bodu. V následující rozpravě s dotazy a stanovisky k
navrženým variantám řešení vystoupili: Mgr. Hylský, ST, Ing. Tymel, p. Kratěna (vrchní
strážník MP), Bc. Sláma, MST, Ing. Maur, MBA, Ing. et Ing. Dostál a Ing. Čopík, Ph.D.
Následně pak hlasováno dle návrhu usnesení o variantě č. 3 - hlasováno - 19 pro, 1 proti,
zdržel se 0 - bylo přijato. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 9-276/19
ZM schvaluje variantu 3. Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, tj. rozmístění
statických radarů, poskytujících důkazní materiál, který usvědčuje řidiče vozidel ze spáchání
přestupků na území města a v některých obcích správního obvodu ORP Nové Město nad Metují. ZM
ukládá ST zajistit výběrové řízení na dodavatele statických radarů a zajistit jejich provoz vč. vložení
potřebných finančních nákladů do návrhu rozpočtu roku 2020. ZM ukládá TAJ vyhlásit výběrové
řízení na pozici úředníka se zvláštní odbornou způsobilostí.
Odpovídá: MP, Provede: MP, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019
Identifikace:
ZM je předložen Zápis č. 3 z jednání KV ZM ze dne 07.10.2019 (viz příloha tohoto bodu).
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:08 hodin přečetl TAJ "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 19
pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 9-277/19
ZM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání KV ZM ze dne 07.10.2019 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/3 Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2020
Identifikace:
ZM je na vědomí předkládán kalendář termínů zasedání RM a ZM města Nové Město nad
Metují na rok 2020 vč. koncepčních zasedání RM - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:09 hodin přečetl ST "Identifikaci" projednávaného bodu a následně také navržené znění
usnesení. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl
přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. ZM 9-278/19
ZM bere na vědomí kalendář termínů zasedání RM a ZM města Nové Město nad Metují na rok
2020 vč. koncepčních zasedání RM ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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6 Diskuse
Odůvodnění:

Informace ST o konání veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu Nového Města nad
Metují.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Nového Města nad Metují se uskuteční
ve středu, dne 18.12.2019, v zasedací místnosti č. I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují).
Do "Diskuse" se nikdo další nepřihlásil, ST poděkoval všem přítomným za účast na zasedání
ZM č. 9, které ukončil ve 20:10 hodin. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Čas ukončení jednání ZM 9 v 20:10 hodin.
Příští ZM 10 se bude konat dne 12.12.2019 v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město
nad Metují od 16:00 hodin.

Zápis ze ZM 9 vyhotoveno dne: 21. listopadu 2019
Zápis ze ZM 9 vypraveno dne:

21. listopadu 2019
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