Město Nové Město nad Metují

V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 17 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 18.03.2021, Kino 70 (velký sál),
Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují od 16:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

1

Balcarová Jana, Mgr.

zastupitelka

16:00

21:11

Plná

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

21:11

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

16:00

21:11

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

21:11

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

21:11

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

21:11

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

21:11

Plná

8

Jarolímek Miroslav

zastupitel

16:00

21:11

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

21:11

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

16:00

21:11

Plná

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:00

21:11

Plná

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

21:11

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

21:11

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

21:11

Plná

15

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

21:11

Plná

16

Prouza Radek

zastupitel

16:00

21:11

Plná

17

Roštlapil Tomáš, Ing.

zastupitel

16:00

21:11

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

21:11

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

18:19

21:11

Částečná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

21:11

Plná

Omluven

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Jiří Hladík v.r.
Radek Prouza v.r.

Zapisovatelka

Odchod Účast

Simona Hoffmannová v.r.
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Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 16 dne 10.12.2020)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
PhDr. Zdeňka Kulhavá
Ing. Vilém Maur, MBA
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

Ing. Martin Prouza
Mgr. Jana Balcarová
Miroslav Jarolímek
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ZÁPIS Z PORADY
ZM 17 ze dne 18.03.2021
V

Program:
1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.03.2021

1/3

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2020

1/4

Vystoupení zastupitele ODS

2.

Finance

2/1

Rozpočtová opatření 2020

2/2

Rozpočtová opatření 2021

2/3

Navýšení § 3313 - kino - RO

2/4

Žádost o poskytnutí investiční dotace - "TJ Spartak"

2/5

Navýšení příjmů o přijaté vratky transferů - RO

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská

3/2

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s. - vnesení nemovitých věcí

3/3

Darování pozemků do majetku města vč. zániku předkupního práva v lokalitě Březinky
v ul. Družební a ul. Československé armády

3/4

Žádost o bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského návrší
do majetku města

4.

Rozvoj

4/1

Aktuální stav projektů ke dni 02.02.2021

4/2

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

4/3

Záměr bezbariérové trasy v ul. Nádražní

4/4

VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují

4/5

Nová investiční akce - Rekonstrukce WC v "ZŠ Malecí"

4/6

Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují

4/7

Návrh na pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město
nad Metují

4/8

Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují
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5.

Různé

5/1

Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě

5/2

Prověření VZ Kontrolním výborem ZM

5/3

Pořízení vozidla pro MSSS Oáza - žádost o dotaci

6.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

ZM 16-550/20

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

On-line přenosy ze zasedání ZM

Zadání:

ukládá
ST zajistit zprostředkování přímých přenosů ze zasedání Zastupitelstva města
Nové Město nad Metují, a to od ZM 17, tj. od 18.02.2021.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno - on-line přenosy ze ZM jsou zajištěny, a to jak z Kina 70, tak do
budoucna i ze společenského sálu MKN.

Číslo úkolu:

ZM 16-543/20

Název:

Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem

Zadání:

souhlasí
s přerušením prací na zpracování PD pro provedení stavby na akci "Stavební
úpravy komunikace ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují" a s
vypořádáním závazků, které vyplývají ze smlouvy o dílo, která byla uzavřena
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o.,
Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25956400.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Práce na PD komunikace ul. Pod Výrovem byly přerušeny. Na
vypořádání závazků byl se zhotovitelem uzavřen dodatek č. 4 ke smlouvě o
dílo.

Číslo úkolu:

ZM 16-541/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 spolku Stepík Nové
Město nad Metují, z.s., ve výši 150 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva je podepsaná oběma stranami, finanční prostředky jsou
poslány na účet žadatele.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021
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Číslo úkolu:

ZM 16-540/20

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Žádost SK - čerpání dotace na rok 2021

Zadání:

schvaluje
poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 spolku Sportovní klub
Nové Město nad Metují z.s. ve výši 750 tis. Kč a pověřuje ST podpisem
smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí
dotace.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva je podepsaná oběma stranami, finanční prostředky jsou
poslány na účet žadatele.

Číslo úkolu:

ZM 16-539/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 Centru Najáda s.r.o. ve
výši 400 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované
dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva je podepsaná oběma stranami, finanční prostředky jsou
poslány na účet žadatele.

Číslo úkolu:

ZM 16-538/20

Název:

Žádost o změnu účelu využití dotace - "TJ Spartak"

Zadání:

schvaluje
rozšíření účelu využití dotace spolku Tělovýchovná jednota Spartak Nové
Město nad Metují, z.s., o možnost splátky zápůjčky a pověřuje ST podpisem
Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se žadatelem
zpracovaného dle platného vzorového dodatku.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek byl podepsán oběma smluvními stranami.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021
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Číslo úkolu:

ZM 16-537/20

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s prodloužením termínu čerpání investiční dotace ve výši 50 tis. Kč,
poskytnuté Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují, z.s., jako
spoluúčast na vybudování mantinelů na hřišti u "ZŠ Krčín" usnesením č. ZM
14-498/20 ze dne 17.09.2020, do dne 31.12.2021, a pověřuje ST podpisem
Dodatku č. 1 k investiční smlouvě o poskytnutí dotace se žadatelem
zpracovaného dle platného vzorového dodatku.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek byl podepsán oběma smluvními stranami.

Číslo úkolu:

ZM 16-536/20

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s prodloužením termínu čerpání investiční dotace ve výši 200 tis. Kč,
poskytnuté Tělocvičné jednotě Sokol Krčín na "Osvětlení hřiště pro národní
házenou" usnesením č. ZM 13-455/20 ze dne 25.06.2020, do 31.12.2021 a
pověřuje ST podpisem Dodatku č. 1 k investiční smlouvě o poskytnutí dotace
se žadatelem zpracovaného dle platného vzorového dodatku.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek byl podepsán oběma smluvními stranami.

Číslo úkolu:

ZM 16-534/20

Název:

Aktualizace Smluv o výpůjčce příspěvkových organizací

Zadání:

schvaluje
smlouvy o výpůjčce, které jsou přílohou ke zřizovací listině těchto
příspěvkových organizací: Základní škola Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod; Základní škola Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a Mateřská škola Krčín; Mateřská
škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600; Mateřská škola, Nové Město
nad Metují, Na Františku 845; Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují; Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad
Metují, Malecí 588; Městská knihovna Nové Město nad Metují; Městské
muzeum Nové Město nad Metují; Městské středisko sociálních služeb Oáza
Nové Město nad Metují, ve znění příloh k tomuto bodu.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021
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Číslo úkolu:

ZM 15-515/20

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

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

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci do dotačního titulu DT 117D8220A - Podpora obnovy
místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na
projekt Stavební úpravy místní komunikace v ul. Kpt. Jaroše.

Založeno:

19.11.2020

Plnění úkolu:

Žádost podána na MMR.

Číslo úkolu:

ZM 15-514/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci "Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa",
která zahrnuje opravu střechy a krovu nejstarší části budovy, do vyhlášeného
dotačního programu Královéhradeckého kraje 21KPGU2 Obnova
památkového fondu a zároveň do Havarijního programu Ministerstva kultury
ČR pro rok 2021.

Založeno:

19.11.2020

Plnění úkolu:

Žádost podána do Krajského dotačního titulu i do Havarijního programu
Ministerstva kultury ČR.

Číslo úkolu:

ZM 15-513/20

Název:

FATO - Březinky - Předkupní právo

Zadání:

souhlasí
se vzdáním se (se zánikem) předkupního práva k dále uvedeným pozemkům
zřízených ve prospěch města Nové Město nad Metují, jejichž výměra byla
změněna dle GP č. 2271-205/2020 ze dne 13.05.2020: p. p. č. 690/3 o výměře
159 m2 a p. p. č. 690/1 o výměře 546 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují v
lokalitě Březinky, ve vlastnictví FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, se
sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové. Poplatek za výmaz
předkupního práva z KN uhradí již zmiňovaná společnost. ZM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

19.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 22.12.2020.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 30.12.2020
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Číslo úkolu:

ZM 15-512/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

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

Zadání:

schvaluje
koupi pozemku p. p. č. 430/12 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují,
z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100
Kč/m², tj. celkovou kupní cenu 600 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad
práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

19.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Kupní smlouva uzavřena dne 03.12.2020.

Číslo úkolu:

ZM 15-511/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
koupi pozemku p. p. č. 430/9 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují,
z vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100
Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 13.200 Kč. Správní poplatek za návrh na vklad
práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

19.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Kupní smlouva uzavřena dne 30.12.2020.

Číslo úkolu:

ZM 15-510/20

Název:

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

Zadání:

schvaluje
koupi pozemků p. p. č. 415/2, p. p. č. 416/2 a p. p. č. 416/3 vše v k. ú. Spy a
obci Nové Město nad Metují, z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za
sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.500 Kč.
Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město
nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.

Založeno:

19.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Kupní smlouva uzavřena dne 25.11.2020.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 30.12.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 30.12.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 30.12.2020
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Číslo úkolu:

ZM 12-385/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

20.05.2020

Plnění úkolu:

10.2.2021: Hodnotící komise se nakonec sešla k vyhodnocení - "Urbanisticko
- architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují"
na jednáních 16.12.2020 a 29.1.2021. Do RM 58 byl předložen protokol o
posouzení a hodnocení nabídek a RM 58 doporučila ZM 17 schválit zadání
vybranému uchazeči včetně SOD.
Splněno.

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 10.02.2021
Původní plnění: 17.09.2020

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

ZM 17-574/21

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Název:

Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy k
tomuto bodu.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

ZM 17-571/21

Název:

Nová investiční akce - Rekonstrukce WC v "ZŠ Malecí"

Zadání:

schvaluje
novou investiční položku do rozpočtu města na rok 2021 - Rekonstrukce WC
v ZŠ Malecí, a to ve výši 3,4 mil. Kč.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

ZM 11-313/20

Název:

Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na cizím pozemku st. p.
č. 686 vše v k. ú. Krčín

Zadání:

schvaluje
směnu pozemků p. p. č. 1160 o výměře 4 m2 a p. p. č. 1161 o výměře 1 m2,
oddělené GP č. 887-177/2018 z pozemku st. p. č. 47 v k. ú. Krčín, zapsaného
na LV č. 3612, z vlastnictví společnosti SG PARTNER s.r.o., Vejvodova 445/1,
Staré Město, 110 00 Praha 1, za nepotřebnou a nepřístupnou stavbu ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují (dále jen „město“) bez čp/če
postavenou na pozemku st. p. č. 686, v k. ú. Krčín, zapsanou na LV č. 10001,
všechny LV pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedené KÚ pro
KHK, KP Náchod. Nemovitosti budou směňované bez doplatku z důvodu
veřejného zájmu na získání směňovaných pozemků pod stavbou chodníků do
majetku města. Poplatek za návrh na vklad práva do KN ve výši 2.000 Kč
uhradí město, které směnu vyvolalo. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy k tomuto bodu. Smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního
práva smluvního.

Založeno:

27.02.2020

Plnění úkolu:

30.12.2020 - Splněno. Směnná smlouva uzavřena dne 30.12.2020.

Termín plnění: 18.02.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.02.2021

Zodpovědný: Plšek Petr

Termín plnění: 18.02.2021
Splněno: 30.12.2020
Původní plnění: 17.09.2020

03.11.2020 - žádost o změnu termínu. Fy. SG PARTNER nedisponuje dosud
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potvrzením o zániku zástavního práva. Město NMnM musí vyčkat až bude
vymazáno zástavní právo u směňovaných pozemků, které bude v budoucnu
vlastnit. Město nemůže vstoupit do vztahu ohledně zániku zástavního práva
mezi stávajícím vlastníkem pozemků (SG PARTNER) a zástavním věřitelem
(Česká spořitelna, a.s.).
14.10.2020 - opětovně kontaktována SG PARTNER, zda již obdrželi od
zástavního věřitele potvrzení o zániku zástavního práva, tak aby se mohla
uzavřít s městem směnná smlouva.
07.09.2020 - kontaktována SG PARTNER, zda již obdrželi od zástavního
věřitele potvrzení o zániku zástavního práva, tak aby se mohla uzavřít s
městem směnná smlouva.
Žádost o změnu termínu. OMP od března 2020 kontaktoval 3 x fy.
SG PARTNER s.r.o. s dotazem, zda již zahájili řízení o výmazu zástavního
práva na směňovaných pozemcích, které má město nabýt a dosud jsou
zatíženy zmiňovaným zástavním právem. Do dnešního dne nedošlo ke
vkladovému řízení o výmazu zástavního práva, směnná smlouva nemůže být
zatím uzavřena. OMP bude nadále jednat s uvedenou firmou.
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1 Úvodní informace a vystoupení
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 1
Bez usnesení

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

16:00 - 16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 19:15
19:15 - 19:30
19:30 -

MST
OF
OMM
OMM

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Úvodního slova ujal ST - seznámil přítomné s programem ZM 17, navrhl členy návrhové
komise a určil ověřovatele zápisu zasedání ZM 17. Ověřovatelé zápisu z minulého zasedání
ZM 16 neměli k zápisu připomínky. Dále ST navrhl zařazení nového bodu jednání 5/3 (na tzv.
"žlutém papíru"), tj. "Pořízení vozidla pro MSSS Oáza - žádost o dotaci" - hlasováno o
doplnění programu - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Následně pak Ing. Slavík navrhl doplnění
programu jednání v článku "Úvodní informace a vystoupení" o bod s názvem "Vystoupení
zastupitele ODS". Mgr. Hylský - vznesl dotaz, čeho konkrétně se bude bod týkat? Potřebuje to
vědět ještě před tím, než bude o doplnění bodu do programu ZM 17 hlasovat. Slova se ujala
Mgr. Kupková - uvedla, že se bod bude týkat její osoby, resp. její rezignace na členství v ZM
volebního období 2018-2022. Poté zastupitelé odhlasovali doplnění tohoto bodu, tj. bod 1/4,
do programu ZM 17 - hlasováno 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. ST - přečetl obě 2 navržená znění
usnesení. Bez připomínek a dotazů. 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. 1/1 USNESENÍ č. ZM 17-551/21
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 17:
1.
1/1
1/2
1/3
1/4

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.03.2021
Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2020
Vystoupení zastupitele ODS
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2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5

Finance
Rozpočtová opatření 2020
Rozpočtová opatření 2021
Navýšení § 3313 - kino - RO
Žádost o poskytnutí investiční dotace - "TJ Spartak"
Navýšení příjmů o přijaté vratky transferů - RO

3.
3/1
3/2

Majetkoprávní úkony
Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská
Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s. - vnesení nemovitých věcí
Darování pozemků do majetku města vč. zániku předkupního práva v lokalitě Březinky
v ul. Družební a ul. Československé armády
Žádost o bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského návrší
do majetku města

3/3
3/4

4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8

Rozvoj
Aktuální stav projektů ke dni 02.02.2021
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Záměr bezbariérové trasy v ul. Nádražní
VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují
Nová investiční akce - Rekonstrukce WC v "ZŠ Malecí"
Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují
Návrh na pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město
nad Metují
Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují

5.
5/1
5/2
5/3

Různé
Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě
Prověření VZ Kontrolním výborem ZM
Pořízení vozidla pro MSSS Oáza - žádost o dotaci

6.

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

K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 17-552/21
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Prouza - předseda, Mgr. Jana Balcarová a p.
Miroslav Jarolímek - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 17: p. Jiřího Hladíka a p.
Radka Prouzu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 18.03.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 17 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Hlášení o plnění usnesení.

Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Bez dotazů a připomínek ke kontrole úkolů. 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 17-553/21
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

1/3 Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2020
Identifikace:
Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2020, přednesená MST na
zasedání ZM 17 dne 18.03.2021.
Odůvodnění:
Každoroční zpráva ST a MST - text "Zprávy" bude po přednesení vložen jako příloha k tomuto
bodu.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Vedení města Nové Město nad Metují (ST a MST) na řádném veřejném zasedání ZM 17
přečetli Zprávu vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2020. MST - doplnil
krátkou informaci o tom, že plné znění této "Zprávy" je možné si přečíst již dnes na webových
stránkách města. 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. 1/3 USNESENÍ č. ZM 17-554/21
ZM bere na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu Zprávu vedení města o stavu Nového Města nad
Metují v roce 2020, přednesenou MST na zasedání ZM 17, dne 18.03.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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1/4 Vystoupení zastupitele ODS
Identifikace:

Ing. Milan Slavík požádal vedení města a zastupitele o vložení nového bodu do programu ZM
17.
Vysvětlení: Slavík Milan, Ing. - zastupitel
Z podrobnějšího projednání:
V 16:40 hodin - Mgr. Kupková - poděkovala za slovo a uvedla:
"Vážení zastupitelé, vážení občané,
podávám rezignaci na funkci zastupitele našeho města a to k 31.3. tohoto roku.
Vedou mě k tomu ryze osobní důvody, které jsem sdělila a projednala s kolegy z ODS, za
kterou jsem kandidovala a oni je chápou a respektují. Velmi si vážím jejich práce a svědomité
přípravy na každá jednání zastupitelstva města. Velmi dobře se mi s nimi spolupracovalo.
Děkuji svým voličům, že mi dali příležitost pracovat a hájit jejich zájmy a snažit se naplňovat
náš volební program. Vím, že některé věci se zatím nepodařily, přesto věřím, že kolegové
udělají vše pro to, aby se tak v budoucnu stalo.
Moje místo zaujme Ing. Aleš Vrátný, který je dalším v pořadí dle výsledku voleb a kterého si
vážím. Vše jsem s ním projednala a on tuto výzvu přijal. Děkuji.
Na závěr chci poděkovat Vám, zastupitelům, a také úředníkům našeho města, na kterých leží
mravenčí práce všech jednání. Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat. Odcházím bohatší o
zkušenosti.
Ještě jednou díky a přeji všem hezký večer, hodně zdraví a sil.
Věřme, že tato složitá doba brzo skončí a budeme moci žít klidnější dny. Budeme si jich víc
vážit."
ST - poděkoval Mgr. Kupkové - uvedl, že je to pro vedení města překvapení - osobně mu je
líto její rezignace - poděkoval jí za dlouholetou a dobrou spolupráci.
Ing. Němeček - technický dotaz - rezignace bude podána písemně? Mgr. Kupková - ano, k
31.03.2021.
Ing. Slavík - bylo to ST řečeno, ale i za ODS by chtěl paní Mgr. Kupkové poděkovat, také je
mu to líto a bylo nám ctí s ní spolupracovat.
Dále bylo přijato usnesení ve znění: "ZM bere na vědomí rezignaci zastupitelky Mgr. Ireny
Kupkové ke dni 31.03.2021 s tím, že jí ZM děkuje za dlouhodobou práci jak v ZM, tak i pro
Nové Město nad Metují a přeje jí hodně zdraví a spokojenosti do jejího života." 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. 1/4 USNESENÍ č. ZM 17-555/21
ZM bere na vědomí rezignaci zastupitelky Mgr. Ireny Kupkové ke dni 31.03.2021 s tím, že jí
ZM děkuje za dlouhodobou práci jak v ZM, tak i pro Nové Město nad Metují a přeje jí hodně zdraví a
spokojenosti do jejího života.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2 Finance

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

2/1 Rozpočtová opatření 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 10-299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
ZM je předložen souhrn RO provedených v rámci zmocnění RM a dále přehled obdržených
dotací, o které byl rozpočet města na rok 2020 navýšen.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:45 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 17-556/21
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu na rok 2020. Jedná
se o RO ve znění přílohy: 1) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 610,40 tis. Kč, 2) dotace na akci Stavební
úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská 866,65 tis. Kč, 3) dotace na akci Stavební úpravy
chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská 373,01 tis. Kč, 4) dotace pro Technické služby na veřejněprospěšné práce (říjen) 15 tis. Kč, 5) dotace pro Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. oprava čerpadla 20 tis. Kč, 6) navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum –
příspěvek 80 tis. Kč, 7) navýšení § 5311 – městská policie (platy a ostatní výdaje) 150 tis. Kč, 8)
navýšení § 3612 - bytové hospodářství 250 tis. Kč, 9) navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň
(ostatní náklady TS a péče o zeleň) 100 tis. Kč, 10) vratka dotace pro MSSS Oáza na mimořádné
odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí 10,27 tis. Kč, 11) dotace na oplocenky v
městských lesích 205,70 tis. Kč, 12) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce
(listopad) 15 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/2 Rozpočtová opatření 2021
Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 16-533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou 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 na rok 2021 navýšen.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:48 hodin - "Identifikaci" bodu přečetl vedoucí OF. Pan Jarolímek - dotaz - na důvod
navýšení u Parku Březinky. ORM - změnila se trasa jedné cestičky směrem k parkovišti.
Vyvolaná změna z města. ST - stačí tato odpověď? Pan Jarolímek - požádal o bližší údaje.
OF - v příloze je odkaz na usnesení, které bylo přijato v této věci v RM. Poté Ing. Kunte přečetl
návrh usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 17-557/21
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu na rok 2021. Jedná
se o RO ve znění přílohy: 1) dotace na pořízení samochodného navijáku (železného koně) 300 tis.
Kč, 2) dotace na projekt Stará ekologická zátěž Elton 124,59 tis. Kč, 3) dotace pro Technické služby
na veřejně-prospěšné práce (prosinec) 15 tis. Kč, 4) navýšení akce Realizace parku Březinky 300
tis. Kč, 5) státní příspěvek na výkon pěstounské péče 288 tis. Kč, 6) státní příspěvek na výkon
pěstounské péče - vratka 40 tis. Kč, 7) navýšení akce Rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní - PD
100 tis. Kč, 8) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb 9 272,58 tis. Kč, 9) dotace pro
Technické služby na veřejně-prospěšné práce (leden) 15 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/3 Navýšení § 3313 - kino - RO
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 51-2994/20 schválila RO - navýšení § 3313 - kino ve výši 170 tis.
Kč na zajištění výměny vadného audioprocesoru v Kině 70 od fy AV Media Praha.
Z technických důvodů se nepodařilo v roce 2020 opravu zrealizovat a k realizaci dojde v roce
letošním.
Odůvodnění:
Schválený rozpočet na rok 2021 částku na opravu audioprocesoru neobsahuje, je tedy
předložen návrh na RO, kdy příslušná částka bude pokryta přesunem z přebytku roku 2020.
Vzhledem k tomu, že dojde k navýšení výdajů a zvýší se schodek rozpočtu, je schválení RO
v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

Stránka 18

ZÁPIS Z PORADY
ZM 17 ze dne 18.03.2021
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Z podrobnějšího projednání:

V 16:52 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. ZM 17-558/21
ZM schvaluje RO - navýšení § 3313 - kino ve výši 170 tis. Kč na zajištění výměny vadného
audioprocesoru v Kině 70. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/4 Žádost o poskytnutí investiční dotace - "TJ Spartak"
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá RM a ZM o souhlas s poskytnutím investiční dotace
ve výši 10.506.109,79 Kč jako spoluúčast na financování investiční akce "Rekonstrukce
ledové plochy zimního stadionu včetně technologie chlazení a vybavení strojovny". Na
rekonstrukci bude TJ Spartak žádat o investiční dotaci od Národní sportovní agentury,
program č. 162 52 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024. Z této dotace lze
financovat 70 % z uznatelných nákladů akce. Plánované náklady na rekonstrukci jsou
35.020.365,96 Kč, požadovaná investiční dotace od města je 30 % celkových nákladů, což je
10.506.109,79 Kč. Požadovanými přílohami k žádosti o investiční dotaci od Národní sportovní
agentury jsou čestné prohlášení, že realizace akce má podporu obce a čestné prohlášení, že
realizace akce je v souladu s koncepčním směřováním rozvoje sportu v obci. RM doporučuje
schválit poskytnutí investiční dotace.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: V rámci rozpočtu na rok 2020 byla schválena následující textová část: „Z akcí
ORM nezařazených do návrhu rozpočtu města jsou prioritní tyto položky - chodník v ul. U
Zázvorky - realizace, program Regenerace - ZUŠ 1209 - sanační opatření (realizace),
demolice objektu čp. 142 v ul. Nerudova - realizace a cyklostezka Ammann - Vrchoviny. V
případě jejich realizace budou na jejich pokrytí využity volné finanční zdroje nebo budou
financovány úvěrem. Obdobně bude postupováno i v případě poskytnutí příspěvku TJ Spartak
na rekonstrukci Zimního stadionu.“
Vzhledem ke konečnému výsledku hospodaření za rok 2020 a schválenému rozpočtu na rok
2021 má město v případě schválení dotace pro TJ Spartak v současnosti volné finanční zdroje
i na pokrytí dotace v celém rozsahu. Schválení dotace samozřejmě odčerpá významné volné
prostředky, které by mohly být využity na jiné velké investiční akce města (kino, hotel Metuj,
autobusový terminál, kasárna, ...). V případě rozdělení akce na 2 etapy v roce 2021 by bylo
schváleno RO a zároveň uloženo zařadit druhou etapu do návrhu rozpočtu na rok 2022.
Vyjádření OMM: V případě podpoření tohoto investičního záměru města doporučujeme
stavebně akci řešit pouze na 1 etapu. Objekt a jeho provoz je součástí vybavenosti města,
proto je vhodné podporovat tuto činnost. Na druhou stranu se jedná o vysoké finanční
požadavky, které je potřeba dobře rozmyslet z důvodů finančních možností města a
budoucích velkých investičních akcí v majetku města v nejbližších letech (více viz OF).
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k významu zimního stadion pro sport, školy i širokou veřejnost
doporučujeme souhlasit s poskytnutím investiční dotace.
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Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 16:54 hodin - "Identifikaci" bodu přečetl vedoucí OF. ST - poděkoval za přečtení a přivítal
Ing. Vika, předsedu TJ Spartak, který je na zasedání ZM přítomen. Ing. Vik - má připravenu
krátkou prezentaci k investiční akci - o co by se mělo jednat - o projektu se hovoří již cca 2
roky - je to zejména pro Ty, kteří nemají možnost se na zimní stadion podívat. Zimní stadion
není ve vlastnictví města, ale v rukou samotného spolku, je to dáno historicky. Úvodem samotná rekonstrukce - 35 mil. Kč, vlastní podíl a kolik přispívá sportovní agentura, kvůli
Covidu a nemocnosti pracovníků se vše odloží cca na konec května 2021. Rekonstrukci
odhaduje na letní měsíce 2021. Stav hrací plochy byl realizován cca v 80. letech, nyní ledová
plocha dožívá, mluví ze své vlastní zkušenosti, dovolil si konstatovat, že je to nejhorší ledová
plocha a mantinely v okolí - kvalita je velmi žalostná. Dnešní vybavení hrazení a plexiskel souvisí to mj. také s bezpečností hráčů. Dále uvažují o využití pro hokejbal, míčové hry apod.,
jednají se školou o možnosti sportovní třídy. Prezentace - stávajícího stavu zimního stadionu,
shnilé sloupky, mantinely jsou opravdu dožité, stav je opravdu havarijní, co se týče ledové
plochy. Samotná rekonstrukce se týká - nic se nebourá, odpadávají rizikové záležitosti jako je
např. vrtání do země - z jeho pohledu jako stavaře je vše, co se týká plánovaných stavebních
prací, bezpečné. Kooperace s ubytovnou - pro hokejisty i parahokejisty. Velmi málo zimních
stadionů je v ČR bezbariérově uzpůsobeno. Takový prostor, jako je zimní stadion vč. tribuny,
ve městě není. Řadí se mezi ty větší spolky, mají jen tu nevýhodu, že vlastní zimní stadion.
Bavíme se cca o 4-5 měsících prací. Chápe, že 10 mil. Kč je strašně moc peněz. Na
prezentaci je také "Jak tomu bylo jinde?", tj. srovnání s jinými městy. Celá rekonstrukce je
podmíněna získáním dotace ze sportovní agentury. Pokud by dotace nedopadla, hrozí, že v
horizontu několika let by zimní stadion stejně spadl. Slouží nejen TJ Spartak, ale i řadě
školiček. Spoluprací s Mgr. Vitverovou, ředitelkou "ZŠ a MŠ Krčín". Vizí má TJ Spartak celou
řadu a k tomu novou plochu prostě potřebuje. ST vyzval přítomné k dotazům. Ing. Maur - na
začátku chce deklarovat, že podporuje rekonstrukci zimního stadionu. První dotaz se týká
čpavkového zařízení - v horizontu cca 30-40 let nebude nic hrozit? Ing. Vik - množství čpavku
je cca 1,5 t. Za něho se týká o bezpečný chod zimního stadionu. Celý systém má několik
kontrol. Ke druhému dotazu týkajícímu se žádosti o dotaci - podle čísla na žádosti jsou 84. v
pořadí - alokovaná částka byla 600 mil. Kč a byla následně navýšena na 1,2 mld. Kč a mluví
se o další možném navýšení. Program se otevíral v polovině prosince. Ze strany spolků a
sportovišť je o dotaci velký zájem. Další dotaz Ing. Maura se týkal spolupráce s Mgr.
Vitverovou a projektu venkovního hřiště. Ing. Vik - ano, projekt registruje, ví, že se tam byly
nějaké komplikace ohledně kuchyně ve ŠJ. ST - spolufinancování ze strany města je v částce
300 tis. Kč. Další spoluúčast TJ Spartak, sdružení rodičů a možná podpora i do Sportovní
komise. Celková částka by měla být pokryta ze stávajících prostředků města a těch které nyní
vyjmenoval. Projekt ještě není zpracován. Ing. Vík - k projektu by se mohly připojit i firmy slíbil pomoc při vyjednávání. Pan Hladík - bydlí v sousedství zimního stadionu, jeho stav zná,
ale jsou tam určitě i další nutné náklady - objekt ubytovny je také v neutěšeném stavu, další
investice bude potřeba na jižní straně stadionu, zejména bednění - jak budete řešit
ubytovnu? Ing. Vik - už jsme začali úvodní realizaci výměny oken - byla vyzkoušena jedna
buňka, bude se pokračovat 1. patrem a dále by rádi 2. patro atd. - vše záleží na vývoji, kdy
tam budeme moci někoho ubytovat (nejen dělníky). Opláštění - otázku již také diskutujeme - s
horolezci jednání o rekonstrukci dřevěného bednění - jsou to věcí, na které se dlouho
nesahalo, teď to na nás vše padá, ale věří, že se s tím zdárně poperou. Ing. Dostál - také bydlí
v Krčíně, pamatuje sportovní ročník školy - vznesl dotaz, jak reálně vidí vize využití haly pro
parahokejisty, kulturní akce apod. Ing. Vik - osobně věří, že to reálné je. Dále má vizi centra s
dětským hřištěm. Opravdu věří tomu, že může vzniknout kulturně společenská zóna nejen pro
Krčín, ale celé město.
Ing. Čopík - určitě ty projekty skýtají poměrně velké naděje a projekt určitě podpoří. Zvažovali
se také dotace ze strany KHK? Chápe, že je situace složitá, včera konzultoval se zástupcem
pro sport v KHK. ST - v letošním roce je částka na individuální dotace kvůli Covidu nízká.
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Určitě je to dobrá připomínka, s Ing. Vikem se domluvíme a budeme jednat na KHK. I kdyby to
nedopadlo letos, tak se to může podařit získat v příštím roce. ST - dodal, že Ing. Vik je nejlépe
komunikující předseda TJ Spartak s městem za dlouhou dobu.
OF - přečetl obě 2 navržená znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 19 pro, 0
proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM
je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. ZM 17-559/21
ZM schvaluje poskytnutí investiční dotace Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují,
z.s., ve výši 10.506.109,79 Kč vč. DPH jako spoluúčast na financování investiční akce
"Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu vč. technologie chlazení a vybavení strojovny", na
kterou bude Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s., žádat Národní sportovní
agenturu o investiční dotaci z programu č. 162 52 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 a
pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí
investiční dotace a čestného prohlášení, že realizace akce má podporu obce a že realizace akce je
v souladu s koncepčním směřováním rozvoje sportu v obci.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. ZM 17-560/21
ZM schvaluje RO - zařazení položky Dotace TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu ve výši
10.506,11 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/5 Navýšení příjmů o přijaté vratky transferů - RO
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují v lednu a březnu obdrželo v rámci finančního vypořádání za rok
2020 na svůj účet transfery (vratky dotací) od "ZŠ Komenského" (16.701 Kč), "ZŠ a MŠ Krčín"
(5.424 Kč a 5.736 Kč) a "MSSS Oáza" (2.982,86 Kč), tedy v celkové výši 30.843,86 Kč. Tyto
platby byly následně vráceny poskytovatelům dotací.
Odůvodnění:
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se změna
rozpočtu provádí, jde-li o změnu ve finančních vztazích k jinému rozpočtu. V případě
poskytnutých dotací městu nebo příspěvkovým organizacím jsou změny pravidelně
prováděny. Přestože není jednoznačný výklad, zda je nutné rozpočtovat i tyto průtokové
vratky dotací, je na základě doporučení auditorky navrženo RO. Navýšení tohoto druhu příjmů
je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 17:30 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" bodu a návrh usnesení. Bez rozpravy.
Hlasováno - 18 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
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nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. ZM 17-561/21
ZM schvaluje RO - navýšení příjmů u § 3113 - základní školy o částku 27,86 tis. Kč a § 435x MSSS Oáza o celkovou částku 2,98 tis. Kč. Na straně výdajů bude navýšen § 6402 - vratky
nevyčerpaných dotací v celkové výši 30,84 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

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

3/1 Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 643/17 o výměře 59 m2 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská ve vlastnictví pí
[osobní údaj odstraněn]. OMP na základě usnesení č. RM 49-2846/20 zajistilo ocenění
pozemku dle opakovaného výběru dne 13.10.2020, a to znalce Ing. Tomáše Šuberta, bytem
Vítkova 368, 547 01 Náchod, který následně dne 03.11.2020 vyhotovil znalecký posudek č.
1713-13/2020 a stanovil obvyklou cenu výše uvedeného pozemku na 25.000 Kč. RM
doporučila ZM koupi pozemku schválit.
Odůvodnění:
Na základě uzavřené smlouvy o právu provést stavbu, a to "Radaru měření rychlosti ul.
Nahořanská p.č. 643/17 Nové Město nad Metují - Krčín" ze dne 11.09.2020 mezi městem
Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], schválené usnesením č. RM 47-2745/20
ze dne 07.09.2020, se město v čl. VI dané smlouvy zavázalo učinit potřebné kroky k
odkoupení zmiňovaného pozemku do vlastnictví města, a to vypracováním znaleckého
posudku. Paní [osobní údaj odstraněn] souhlasí s prodejem svého uvedeného pozemku do
vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku č. 1713-13/2020 ze dne 03.11.2020.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - příchod cca v
17:33 hodin - uvedl první bod v článku "Majetkoprávní úkony" - přednesl "Identifikaci" bodu.
ST - poděkoval za vstřícný přístup pí [osobní údaj odstraněn]. Poté Ing. Pozděna přečetl
navržené znění usnesení. Bez dotazů a připomínek. Hlasováno - 17 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. 3/1 USNESENÍ č. ZM 17-562/21

ZM schvaluje koupi pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, z
vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn], za cenu stanovenou dle znaleckého posudku pod č. 171313/2020 vypracovaného dne 03.11.2020 znalcem Ing. Tomášem Šubertem, bytem Vítkova 368, 547
01 Náchod, tj. za celkovou kupní cenu 25.000 Kč do vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje
ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

3/2 Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. - vnesení nemovitých věcí
Identifikace:
V rámci majetkoprávních narovnání se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují přijalo dne 17.09.2020 na svém zasedání
následující usnesení pod č. ZM 14-484/20: "ZM schvaluje uzavření prohlášení vkladatele o
vnesení nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a již zmiňovanou společností, týkající se
těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3 o výměře 528 m2, pozemku p. p. č. 861/2 o výměře
575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2, pozemku st. p. č. 748 o výměře 34 m2,
pozemku st. p. č. 728 o výměře 561 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a dále pozemku p.
p. č. 222/2 o výměře 1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou infrastrukturou ve
vlastnictví města navazující na stávající stavby vodojemů v hodnotě nepeněžitého vkladu ve
výši ceny obvyklé již uvedených oceňovaných pozemků v částce 552.430 Kč, stanovené
znaleckým posudkem č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p. Ing. Danielem
Jakwerthem z Trutnova, s podmínkou, že náklady na vklad práva do KN uhradí společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k
danému bodu v ZM".
Dne 17.09.2020 bylo uzavřeno Prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do
základního kapitálu společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Dne 03.12.2020 došlo ze
strany místně příslušného katastrálního úřadu k zastavení řízení, jehož přílohou bylo
zmiňované prohlášení. Vklad práva nelze zapsat do KN, neboť záměr města nebyl zveřejněn
na úřední desce. RM doporučila ZM uzavření prohlášení splňující zákonné požadavky
schválit. Následně dne 09.02.2021 OMP obdržel ze společnosti Vak Náchod, a.s. sdělení o
nových skutečnostech týkající se právní formy toho, jak zrealizovat vnesení nemovitých věcí
do jejich společnosti, a to prostřednictvím doplnění nové doložky ke stávajícímu prohlášení ze
dne 17.09.2020, viz příloha (návrh vzorové doložky k prohlášení) k tomuto projednávanému
bodu.
Odůvodnění:
Souhrnné stanovisko OMP a PRAV týkající se postupu k dané záležitosti, je uvedeno v příloze
k tomuto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM uvedl v 17:37 hodin druhý bod v článku "Majetkoprávní úkony", přednesl jeho
"Identifikaci" - bez rozpravy - po přečtení navrženého znění usnesení nebyly žádné
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připomínky a zastupitelé hlasovali - 18 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. 3/2 USNESENÍ č. ZM 17-563/21
ZM schvaluje uzavření doložky k prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do základního
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01
Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, týkající se těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3 o
výměře 528 m2, pozemku p. p. č. 861/2 o výměře 575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2,
pozemku st. p. č. 748 o výměře 34 m2, pozemku st. p. č. 728 o výměře 561 m2 vše v k. ú. Nové
Město nad Metují a dále pozemku p. p. č. 222/2 o výměře 1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou
technickou infrastrukturou ve vlastnictví města navazující na stávající stavby vodojemů v hodnotě
nepeněžitého vkladu ve výši ceny obvyklé již uvedených oceňovaných pozemků v částce 552.430
Kč, stanovené znaleckým posudkem č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p. Ing. Danielem
Jakwerthem z Trutnova, s podmínkou, že správní poplatek za vklad práva do KN uhradí město Nové
Město nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem doložky k prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých
věcí ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/3 Darování pozemků do majetku města vč. zániku předkupního práva v lokalitě
Březinky v ul. Družební a ul. Československé armády
Identifikace:
Nemovitosti ve vlastnictví obchodní společnosti FATO real s.r.o, člen holdingu FATO z Hradce
Králové: p. p. č. 663/33 o výměře 333 m2, p. p. č. 663/32 o výměře 28 m2, p. p. č. 663/1 o
výměře 842 m2, p. p. č. 665/1 o výměře 531 m2, p. p. č. 656 o výměře 82 m2, p. p. č. 658/9 o
výměře 29 m2, p. p. č. 686/46 o výměře 6 m2, p. p. č. 666/2 o výměře 380 m2, p. p. č. 666/1 o
výměře 869 m2, p. p. č. 2072/7 o výměře 58 m2, p. p. č. 2072/8 o výměře 19 m2, p. p. č.
2072/2 o výměře 26 m2, p. p. č. 691/11 o výměře 18 m2, p. p. č. 694/14 (jehož výměra je
dotčená GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020) o výměře 483 m2 a p. p. č. 2073/7 (jehož
výměra je dotčená GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020) o výměře 73 m2 vše v k. ú. Nové
Město nad Metují v ul. Družební a ul. Československé armády. Celkem se jedná o 3777 m2.
Uvedené pozemky tvoří přístupové komunikace k BD, RD a dále jsou užívány jako chodníky a
veřejná zeleň. Některé výše uvedené pozemky označené jako pozemkové p. č. 2072/2,
2072/7, 2072/8, 663/1, 663/33, 665/1, 666/1 a 666/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují jsou
zatížené předkupním právem ve prospěch města Nové Město nad Metují, které zanikne s
převodem vlastnického práva ke zmiňovaným pozemkům z vlastnictví fy FATO do majetku
města. Jedná se o konečné převedení všech výše uvedených a nezastavěných pozemků z
vlastnictví fy FATO do majetku města, a to dle smluvních ujednání z roku 2005, kdy město
prodalo fy FATO pozemky k zastavění za cenu 60 Kč/m2. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
RM doporučila ZM přijetí daru a zároveň zánik předkupního práva schválit.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přečetl "Identifikaci" bodu a navržené znění usnesení. Bez připomínek. Po
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přednesu navrženého znění usnesení zastupitelé hlasovali nejprve k 1. usnesení - 19 pro, 0
proti, 0 zdržel se - a dále ke 2. usnesení - 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. 3/3 USNESENÍ č. ZM 17-564/21
ZM schvaluje přijetí daru dále uvedených pozemků včetně všech součástí a příslušenství v lokalitě
Březinky (ul. Družební a ul. Československé armády) z vlastnictví obchodní společnosti FATO real
s.r.o, člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové: p. p. č. 663/33 o
výměře 333 m2, p. p. č. 663/32 o výměře 28 m2, p. p. č. 663/1 o výměře 842 m2, p. p. č. 665/1 o
výměře 531 m2, p. p. č. 656 o výměře 82 m2, p. p. č. 658/9 o výměře 29 m2, p. p. č. 686/46 o
výměře 6 m2, p. p. č. 666/2 o výměře 380 m2, p. p. č. 666/1 o výměře 869 m2, p. p. č. 2072/7 o
výměře 58 m2, p. p. č. 2072/8 o výměře 19 m2, p. p. č. 2072/2 o výměře 26 m2, p. p. č. 691/11 o
výměře 18 m2, p. p. č. 694/14 (jehož výměra je dotčená GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020) o
výměře 483 m2 a p. p. č. 2073/7 (jehož výměra je dotčená GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020)
o výměře 73 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, s tím, že protokol o fyzickém předání
zmiňovaných pozemků vč. všech součástí a příslušenství (stavby komunikací, veřejné osvětlení,
zelené pásy a další příslušenství) bude proveden nejpozději do dne 30.04.2021 z důvodu
vhodnějších klimatických podmínek. Návrh na vklad práva do KN uhradí město a bude podán až po
protokolárním převzetí výše uvedených pozemků městem Nové Město nad Metují a výmazu
zástavních práv, zatěžující některé již zmiňované pozemky. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. ZM 17-565/21
ZM souhlasí se zánikem předkupního práva k dále uvedeným pozemkům zřízených ve prospěch
města Nové Město nad Metují (v KN zapsané pod č. V-2871/2009-605): pozemky označené jako
pozemkové p. č. 2072/2, č. 2072/7, č. 2072/8, č. 663/1, č. 663/33, č. 665/1, č. 666/1 a č. 666/2 vše v
lokalitě Březinky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví FATO real s.r.o., člen holdingu FATO,
se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové. Poplatek za výmaz předkupního práva z KN
uhradí město Nové Město nad Metují v rámci převodu vlastnického práva spolu s dalšími pozemky z
vlastnictví zmiňované společnosti, které bude předloženo na příslušný katastrální úřad v podobě
vkladové listiny s označením jako Darovací smlouva se smlouvou o zániku předkupního práva. ZM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/4 Žádost o bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského
návrší do majetku města
Identifikace:
Na základě obeslání dopisů ze dne 23.11.2020 vlastníkům pozemků, kteří jsou dotčeni
Územní studii Krčínské návrší, jsme obdrželi v prosinci 2020 od vlastníka pozemku p. p. č.
156/1 o výměře 2301 m2 v k. ú. Krčín, ČR - příslušnost hospodaření ve prospěch Státní
pozemkový úřad (SPÚ), sdělení, že vzhledem k zařazení zmiňovaného pozemku územním
plánem a danou studii do plochy veřejné zeleně, může město požádat o bezúplatný převod z
vlastnictví státu do majetku města. RM doporučila ZM žádost o bezúplatný převod schválit.
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Odůvodnění:

Odborné útvary souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod z vlastnictví státu do majetku
města. Souhlas ZM ve věci bezúplatného převodu pozemku je jednou z podmínek pro podání
žádosti o převod z vlastnictví SPÚ. V 1. etapě dojde ke schválení podání žádosti v ZM a
následně, v případě jejího kladného vyřízení, dojde ke schválení vlastního převodu vč.
smlouvy v ZM.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 17:54 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Ing. Slavík - vzhledem k tomu, že
tam teď probíhají soudní spory a nevíme, jak dopadnou, tak si myslí, že rozhodovat nyní o
bezúplatném převodu pozemku není teď vhodné, z tohoto důvodu by navrhoval vyčkat. ST děkujeme za názor. Je strategické mít možnost ovlivnit toto území tím, že ho budeme vlastnit.
Ing. Slavík - to určitě ano, ale obává se podmínek, které u převodu zřejmě budou. PhDr.
Kulhavá - dotaz - co se týká avizovaných soudních sporů - jedná se vlastně o charakter ÚP v
dané lokalitě - myslí si, že to nemá vliv na vlastnictví pozemků - je to tak? ST - ano. PhDr.
Kulhavá - v tom případě se přiklání k názoru pana ST, že je dobré vlastnit takový pozemek.
Pan Jarolímek - bezúplatný převod pozemku není nějak podmíněn využitím pozemku? ST - v
tuto chvílí to nevíme, ale podle toho, jestli stát bude mít podmínky, tak rozhodneme, jestli
budeme dál pokračovat v převodu.
Vedoucí OMP - Mgr. Bachura - bezúplatný převod je v případě zařazení pozemku v územním
plánu jako veřejná zeleň, pokud by to bylo zařazeno do bytové výstavby, tak by nám to stát
nepřevedl. Musí se respektovat tak jak je. Pan Jarolímek - nyní jsou 2 spory týkající se tohoto
území - proto byl dotaz.
Mgr. Balcar - tohoto území se týká 1 soudní spor. Stát nebude zasahovat do bytostné role
samosprávy. Je mu líto, že jsou zde zastupitelé, kteří nevěří, že ÚP neustojí soudní spor.
Pokud soud územní plán v tomto místě zruší, tak nastane nový proces, jak toto bílé místo
naplnit a může být opět doplněna veřejná zeleň. Je překvapen, že tu někdo uvažuje o stavění
obchvatu v tomto území - týkalo se to jihozápadních pozemků, ale nikoliv Žižkova náměstí.
Pan Jarolímek - krátce reagoval na Mgr. Balcara. Není to o tom, že věříme nebo nevěříme, ale
o urovnání si myšlenek - jinak s tím osobně nemá problém, když bude převod ještě dále
schvalován. Další dotazy ani připomínky nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění
usnesení. Bez připomínek a dotazů. 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. 3/4 USNESENÍ č. ZM 17-566/21
ZM souhlasí s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se bezúplatného převodu
pozemku označeného jako p. p. č. 156/1 o výměře 2301 m2 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad
Metují v lokalitě Krčínské návrší z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem
státu ve prospěch Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Nové Město nad Metují. ZM
pověřuje ST podpisem žádosti ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4 Rozvoj

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

4/1 Aktuální stav projektů ke dni 02.02.2021
Identifikace:
ORM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 02.02.2021 viz příloha tohoto bodu.
RM 58 doporučila ZM vzít na vědomí předložený Aktuální stav projektů.
Odůvodnění: Pravidelná informace pro jednání ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:07 hodin - aktuální informace dle prezentace přednesl vedoucí OMM. V rámci
prezentace se Ing. Vojnarová vrátila k dotazu p. Jarolímka na RO 300 tis. Kč u parku
Březinky. Kromě úpravy cestiček se jednalo hlavně o přesun financí za práce, které se v roce
2020 nerealizovaly a přesouvají se do letošního roku - jedná se o přesun z roku do roku. Co
se týká úpravy cestičky, je to přesně ta, co je na prezentovaném obrázku. Pan Jarolímek
poděkoval za odpověď. 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. 4/1 USNESENÍ č. ZM 17-567/21
ZM bere na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 02.02.2021 ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/2 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá 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 58 doporučila ZM vzít na vědomí předložené Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry.
Odůvodnění: Pravidelná informace pro ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:16 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Vedoucí
OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 19 pro, 0 proti,
0 zdržel se. 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 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/3 Záměr bezbariérové trasy v ul. Nádražní
Identifikace:
Město zadalo zpracování PD na Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní. PD bude
dokončena v dubnu 2021 a následně budou činěny kroky k získání platného stavebního
povolení. Jedná se o řešení chodníkové plochy po obou stranách krajské komunikace od
autobusového nádraží Na Rychtě po křižovatku s ul. Rašínova a dále pravostranného
chodníku podél místní komunikace směrem k vlakovému nádraží. Na rekonstrukci chodníků je
možné získat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI"),
který pravidelně každý rok vyhlašuje výzvy, přičemž je možné získat dotaci až do výše 85 %
způsobilých výdajů. V případě, kdy chodník lemuje místní komunikaci, požaduje SFDI, aby
tato bezbariérová trasa byla schválena v rámci záměrů Národního rozvojového programu
mobility pro všechny, který pravidelně 2x ročně vyhlašuje vláda ČR. Z tohoto důvodu je
nezbytné zpracovat záměr bezbariérové trasy a předložit ho do Národního rozvojového
programu mobility pro všechny ke schválení. Pro rok 2022 vyhlásil Vládní výbor pro osoby se
zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu
mobility pro všechny I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a
obcích s termínem předložení záměrů do dne 16.04.2021. Záměr bezbariérové trasy podél
místní komunikace v ul. Nádražní (od křižovatky s ul. Rašínova s přechodem přes ul. Gen.
Klapálka k vlakovému nádraží) bude navazovat a zároveň tak rozšiřovat záměr bezbariérové
trasy v ul. Rašínova, který byl do Národního programu mobility pro všechny předkládán v roce
2013. V případě, že vláda ČR doporučí tuto bezbariérovou trasu, bude možné pak návazně
žádat o finanční prostředky ze SFDI na realizaci stavebních prací.
RM 58 doporučila ZM schválit podání záměru bezbariérové trasy Stavební úpravy ul. Nádražní
do vyhlášené výzvy Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Odůvodnění:
Schválení záměru bezbariérové trasy podél místní komunikace v rámci Národního
rozvojového programu mobility pro všechny je podmínkou pro podání žádosti o finanční
příspěvek na realizaci ze SFDI.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:17 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Ing. Tymel se připojil on-line k
zasedání ZM cca v 18:19 hodin. Dotaz PhDr. Kulhavá - část od Rychty je bezbariérová? ORM
- v tuto chvíli není bezbariérová. Druhý dotaz PhDr. Kulhavé - proč o ni nežádáme? ORM žádáme. Rozdíl je ten, že horní část je podél krajské silnice, zatímco od křižovatky s ul.
Rašínova k nádraží je komunikace místní a tam musíme žádat o zařazení do programu
mobility. V 18:21 hodin - ST přivítal on-line přítomného zastupitele Ing. Jiřího Tymela. Vedoucí
OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 20 pro, 0 proti,
0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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ZM schvaluje podání záměru bezbariérové trasy Stavební úpravy ul. Nádražní do vyhlášené výzvy
Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují
Identifikace:
Dne 27.05.2020 město vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování Urbanisticko-architektonické
studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují. Konečný termín odevzdání
ideových návrhů společně s nabídkami byl stanoven na dne 15.10.2020. Dne 15.10.2020
proběhlo jednání komise pro otevírání obálek. Jednání hodnotící komise, která provedla
posouzení a hodnocení nabídek, proběhlo pak v následujících měsících, tj. v prosinci 2020 a
lednu 2021, a to s ohledem na průběh pandemie koronaviru a na vládní opatření. Hodnotící
komise nyní předložila RM a ta následně ZM, protokol o posouzení a hodnocení nabídek a
ideových návrhů.
RM 58 doporučila ZM souhlasit se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanistickoarchitektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ vybranému
uchazeči a doporučila ZM schválit upravenou SOD s vybraným uchazečem.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu byly podány celkem 4 nabídky vč. ideových návrhů. Otevírání obálek
se uskutečnilo dne 15.10.2020. Jednání hodnotící komise bylo vzhledem k průběhu pandemie
přesouváno na příhodnější období. První jednání hodnotící komise se tak konalo dne
16.12.2020 a druhé jednání dne 29.01.2021. Hodnotící komise doporučila schválit zadání VZ
vítěznému uchazeči s doporučeními na úpravy ideového návrhu uvedenými v protokolu z
jednání hodnotící komise. Uvedená doporučení byla doplněna do SOD, a to na základě čl.
12.5 v zadávací dokumentaci, ve kterém si zadavatel vyhradil právo jednat o konečném znění
SOD na tuto zakázku. Schválení zadání zakázky vítěznému uchazeči je předkládáno ZM na
základě přijatého usnesení č. ZM 12-385/20 dne 14.05.2020: "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." V
rozpočtu města na rok 2021 je na tuto akci schváleno 750 tis. Kč.
V RM 58 nad doporučeným vítězným ideovým návrhem a vybraným vítězným uchazečem
proběhla rozsáhlá diskuze, která je přiložena na samostatné příloze tohoto bodu. Z této
diskuze vyplynul požadavek na další doplnění do SOD v článku I. v odst. 1.4 a to: c)
Optimalizovat velikost a dispoziční řešení Domova pro osoby se zdravotním postižením při
dodržení požadavků Královehradeckého kraje na toto zařízení. d) Akceptovat navržené
zatřídění ul. Kasárenská jako silnice III. třídy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:22 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. ST - předal slovo MST. MST - celá
tato akce probíhala v rámci jeho gesce. To, co zde vidíte, je výsledkem dlouholeté práce členů
KVR, ARCH, OÚ, kteří se na této záležitosti podíleli a je odveden velký kus práce. Předmětem
jednání RM, semináři ZM a dnes by se mělo rozhodovat o návrhu, který vybrala porota
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složená z nezávislých členů - např. doc. Ing. arch. Ivan Kaplan a další odborníci z různých
profesí. MST bude hlasovat pro přijetí tohoto návrhu a jeho přijetí do ÚS. Zmínil překvapení
některých zastupitelů s argumentem, že je hustota osídlení v území vysoká a že je potřeba to
snížit (upravit tento parametr) - nevzpomíná si, že by tento argument někdy v této věci
rezonoval. Zrekapituloval připomínky - ze strany "hodnotící komise" - rozdělit BD v severní
části na více objektů s tím, že by byl zachován půdorys, dále připomínky k dispozici obytných
místností v objektu kasáren na západ (nyní orientace na východ). Na základě probíhajících
jednání by se ul. Kasárenská by se měla změnit z místní komunikace na komunikaci III. třídy.
Další připomínka ze strany radního byla k napojení zahrad domů v ul. Johnova v zadní části
do ul. Spojovací. Myslí si, že nikdy žádná studie nebude mít 100 % pozitivní ohlas, že by to
někdo řešil jinak, ale o dnešním hlasovatelném návrhu si myslí, že si zaslouží, aby byl
zpracován. Mgr. Hylský - poděkoval za slovo - vůbec nerozporuje to, že studie není vybrána
správně jako vítězná - přesto ale, když si spočítal množství bytů, došel k hodnotě, která by
měl do budoucna přinést 800 nových obyvatel. Souhlasí s rozšiřováním na území města místo
do rozšiřování krajiny. S počtem 800 lidí nepočítal. Výsledkem je ještě větší zastavění tohoto
území. Děkuje všem za odpovědi, které dostal. Proč my, jako zastupitelé, si k tomu také
nemůžeme říci svoje, proč jsou návrhy nepřípustné - přiklonil by se k návrhu Ing. Maura, sejít
se ještě, odložit to nyní a rozhodnout až po semináři v této záležitosti. Ing. Maur - volně
navázal na Mgr. Hylského - při rozhodování byl kritériem rozvoj tohoto území a za druhé koncept, který je asi urbanisticky správný, koncept parkování pod těmi domy - zvyšuje cenu
bytů - nejde mu to do směru, že město potřebuje omladit, mít prostor pro mladé rodiny - bylo
by dobré, aby nám pořizovatel tyto věci vysvětlil a sdělil, jak k tomu dospěl - za seminář by se
přimlouval. Ing. Dostál - dotaz - k počtu bytových jednotek - limit bytových jednotek musel
definovat, protože zpracovatel zmiňoval, že volbu stanovil podle počtu bytových jednotek.
Nepamatuje si, že by v rámci RM nebo ZM (nebo že bychom schvalovali nějaké konkrétní
číslo, které by tam mělo figurovat) - jak odlehčit hustotě obydlení tohoto místa. MST - možná
by věděl Mgr. Balcar - dotaz na parametr, příp. limity doporučené pro hustotu osídlení. Mgr.
Balcar - omlouvá se, ale na tento dotaz nebyl připraven - MST požádal Mgr. Balcara o
nalistování (přípravu). Vedoucí OMM stručně odpověděl na dotaz Ing. Dostála, že v
zadávacích podmínkách tento parametr není. Ing. Němeček - vycházelo se asi z nějaké
předchozí studie. Během 3 let se nyní jedná již o 4 studii, novou, ale v zásadě nic neřešíme s
územím jako takovým. Za rok budou další volby, a nově zvoleným se to opět nemusí líbit.
Připomněl seminář před 2 lety, který se točil kolem toho, co s kasárenskou budovou. Máte
pocit, že nám studie vyřešila, co s kasárenskou budovou? On osobně tento pocit nemá.
Území bývalého autoparku není dodnes zastavěné. Kdy se rozhodneme, jakou formou toto
území zastavět? Zkomplikovali jsme si to tím, že jsme se pustili do tohoto rozkreslení částí,
ale co bude dál? Budeme stát zase před tím, že nebudeme vědět, jakou formou a komu
prodávat, předávat apod. V podstatě nám utekly 2 roky a nikam jsme se nepohnuli. Musíme
se rozhodnout, kdo to bude dělat a za co. Z jeho pohledu neví, jestli si zastupitelé pomohli, ale
bohužel se neudělalo nic.
Mgr. Balcar - ÚP vymezuje 2 plochy - ÚP nepočítá s hlavním kasárenskou budovou - 35 BJ +
70 BJ.
Mgr. Hylský - 49 BJ
MST - a severní část? Mgr. Hylský - cca 20 BJ + 100 BJ + 18 BJ. Proběhla diskuse nad počty
BJ. PhDr. Kulhavá - překvapilo ji, že diskuse byla vyvolaná členy RM, kteří mají nejvíce
informací. Předpokládala, že až se návrhy sejdou, že se jako zastupitelé sejdeme na semináři,
že si všechny tyto dotazy vyříkáme a na ZM budeme všichni připraveni a schopni o tom
hlasovat. Z tohoto důvodu navrhuje odložení tohoto bodu. Dnes není rozhodování o této věci
dle jejího názoru aktuální.
Ing. Kašpar - ano, byl jeden z nich, který navrhoval uspořádat nějakou soutěž, protože
původní studie se ne úplně zdařila. Komise vyhodnotila a vzešlo doporučení ZM. Dále mluvil k
části označené E. Okna části objektu kasáren do východní části se také komise shodla, že
není úplně ideální. Doporučuje, aby byli členy komise (nebo výboru, který to bude posuzovat)
doc. Ing. arch. Kaplan a další. Měli by to posuzovat odborníci, aby bylo dohodnuto to pravé
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řešení. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry to bude zpracovatel akceptovat. Buďto tu
budovu dostavět nebo zbourat. Návrhů je vícero. To, co se z toho narodí, zbytečně
předjímáme. Seminář v této věci by vřele doporučoval.
ST - neodpustí si to, že bychom se měli trochu poučit z města Náchoda - přijali studii, je to
vize do budoucna. Navrhl by usnesení, protože diskuse může být nyní nekonečná. Návrh
usnesení - ZM ukládá MST a OMM svolat v nejbližší možné době seminář, ve kterém bude
řešeno případné schválení řešení bývalého areálu kasáren. V tuto chvíli navrhuje přerušit
diskusi k tomuto bodu do doby, než bude seminář. Této záležitosti je třeba věnovat více času.
Otevřel diskusi k navrženému usnesení. Ing. Maur - bude pro seminář, ale za přítomnosti
zpracovatele - nesouhlasil by s myšlenkou příkladu z Náchoda - vysvětlil, proč si nemyslí, že
to je dobrá studie (ta z Náchoda). Pan Jarolímek - usnesení měli připravené, ale nevadí mu
formulace řečená panem ST. Doplnil drobnost. ST - souhlasí s doplněním. Ing. Dostál - ještě
jednou by se chtěl vrátit k procesu - vnímá, že se snažíme zacyklit - zase to budeme do
dalšího ZM odsouvat - nebo druhá radikální varianta - přijmout tento návrh a jít cestou autorů
cca 4 ideí - dostat je upravené - pak to dostat do semináře a verze, kdy oslovíme autora a
budeme po něm chtít nějaké úkoly, ať to bude jakákoliv část, amfiteátr a řadu dalších bodů,
které máme. Udělali jsme chybu v tom, že jsme to udělali jako veřejnou soutěž a ne jako
architektonickou zakázku. Pokud se nám povede najít konsensus - schválit návrh - doplnit,
přistoupit ke krokům hodnotící komise, pravidelné schůzky - ale už by se práce rozjela a
umožnila s tím něco dělat. Navrhuje tedy o schválení vítězného návrhu. ST - nejdříve musí být
hlasováno o protinávrhu usnesení. Ještě se přihlásil z veřejnosti p. Vladimír Vít - přichází s
návrhem, nad kterým by bylo dobré se zamyslet - spousta měst řeší, kde zaparkovat, jak
lidem umožnit parkování. Ing. Němeček říkal, co s buzerákem. Máme tam zpevněnou plochu.
Nikdo další se do diskuse nepřihlásil. Ing. Prouza - přečetl protinávrh usnesení ST. Ing. Dostál
- podotkl - hodnotící komise si vyžádala účast autora - má obavu, jestli s námi touto formou
bude chtít dále komunikovat. ST - vymínit si to můžeme a bude to na něm. Hlasováno o
protinávrhu - 16 pro, 3 proti, 1 zdržel se - protinávrh byl schválen. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 17-570/21
ZM ukládá MST svolat v nejbližší možné době seminář, ve kterém bude podrobněji projednáno
případné schválení "Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují" a to za přítomnosti autora studie, který byl doporučen hodnotící komisí.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 3, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/5 Nová investiční akce - Rekonstrukce WC v "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu Podpora obcí s 3-10 tis. obyvateli
nový dotační titul na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Město má zpracovánu PD na
Rekonstrukci WC v ZŠ Malecí, která splňuje podmínky dotace. Předpokládané výdaje jsou 3,4
mil. Kč. Uznatelné výdaje se odhadují na 3,3 mil. Kč, předpoklad dotace 70 % činí 2,31 mil.
Kč, vlastní zdroje 990 tis. Kč. Žádosti se podávaly do dne 05.03.2021 a město tuto žádost
podalo. Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků žádostí je květen 2021, nejzazší termín
pro zahájení realizace projektu je září 2021. Tato akce není součástí rozpočtu města na rok
2021 a je třeba ji zařadit do rozpočtu města jako novou položku a schválit v ZM 17 dne
18.03.2021.

Stránka 31

ZÁPIS Z PORADY
ZM 17 ze dne 18.03.2021
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

RM 58 doporučila ZM schválit novou položku do rozpočtu města na rok 2021 - Rekonstrukce
WC v ZŠ Malecí a podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí do
programu Ministerstva pro místní rozvoj včetně RO.
Odůvodnění:
Potřeba modernizace sociálních zařízení v "ZŠ Malecí". Jednalo by se o dvoje záchodky pro
dívky a dvoje záchodky pro chlapce. V roce 2017 a 2018 byly na ZŠ Malecí zrekonstruovány 4
WC (u družiny) bez možnosti dotace. Ještě schází zrekonstruovat 10 WC pro žáky + 4 WC
pro personál a učitele. Průběžná rekonstrukce probíhá i na ZŠ Komenského, kde byly od roku
2016 zrekonstruovány 3 WC a zbývají zrekonstruovat 4 WC.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
V 19:24 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Ing. Slavík - vyžádal si
dokumentaci, součástí sociálního zařízení jsou sprchy. Pokud si pamatuje, tak jsou ve
špatném stavu, ptá se, kdy se zamýšlí rekonstrukce této části. MST - nejsou předmětem a v
RM také nebyla k tomu diskuse, můžeme to brát jako podnět a jednat o tom v RM. OMM - k
WC máme v šuplíku připravený projekt, ke sprchám ne. MST - je reálné to stihnout,
kdybychom to přidali? OMM - žádost již byla podána (bylo odloženo ZM). MST - tzn., že to již
není možné, poděkoval za odpověď. PhDr. Kulhavá - přimlouvá se, aby se k tomu projekt
udělal, pokud by to v šuplíku nebylo. ST - jde se krok za krokem, objevuje se řada žádostí,
musíme řešit postupně. Je dobré to brát v kontextu všech škol. Ať už bude rok na investice
příznivý nebo ne. Ing. Dostál - chtěl by podpořit myšlenku zmapování stavu dalších školních
zařízení, ŠJ, PO apod., ať si to každá škola zmapuje sama a předá to zřizovateli. ST zmapováno podle něho je. Ing. Dostál - byl by rád, kdyby to bylo v souborném materiálu a
mělo to nějaké výhledové termíny. Mgr. Balcarová - jako ředitelé dáváme každý rok náměty do
"Plánu oprav" vč. priorit - spíš si myslí, že mohou být záležitosti v havarijním stavu, o kterých
se neví předem. OSN dle jejího názoru funguje a vědí, co je potřeba udělat, ale na všechno
nejsou peníze. Mgr. Kupková - je součástí také jedné PO, není třeba něco mapovat, vedení
škol ví a dává požadavky městu (zřizovateli). Ing. Dostál - překvapil ho požadavek ŠJ Krčín,
který byl na poslední chvíli. Pan Hladík - potvrzuje to, co zde řekly Mgr. Balcarová a Mgr.
Kupková. Ing. Dostál - nechce to dávat na osobní rovinu, je dobře, pokud to zmapované je,
rozhodně nechce útočit na ředitele PO a přidělávat jim práci. Mgr. Balcarová - nevnímá to
osobně, ale naopak - abychom nedávali úkol úředníkům - je to věc každého ředitele - i chyba
pak padá na hlavu ředitele. Další připomínky již nebyly. Vedoucí OMM přečetl 3 navržená
znění usnesení, o kterých budou zastupitelé hlasovat najednou. Bez připomínek a dotazů.
Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 17-571/21
ZM schvaluje novou investiční položku do rozpočtu města na rok 2021 - Rekonstrukce WC v ZŠ
Malecí, a to ve výši 3,4 mil. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 17-572/21

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí do programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obcí s 3-10 tis. obyvateli, DT 117D8220E Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 17-573/21
ZM schvaluje RO pro realizaci akce Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí (§ 3113) ve výši 3.400 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/6 Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
OVRR jako příslušný pořizovatel předkládá ke schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu
Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
O pořízení Změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují (dále jen "změna č. 2")
rozhodlo ZM svým usnesením č. ZM 11-357/20 ze dne 20.02.2020. OVRR ve spolupráci s
určeným zastupitelem následně zpracoval návrh Zadání změny č. 2, který projednal s
dotčenými orgány, sousedními obcemi a KÚ KHK. Současně návrh Zadání změny č. 2 doručil
veřejnosti a každý k němu mohl uplatnit připomínky. Na základě výsledků projednání
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh Zadání změny č. 2 a nyní jej
předkládá ke schválení. RM 58 doporučila ZM schválit Zadání změny č. 2 Územního plánu
Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
V 19:37 hodin - Mgr. Balcar - přednesl "Identifikaci" bodu a "Odůvodnění". Dále promítl
prezentaci, ve které podrobně shrnul vlastní obsah zadání Změny č. 2: jaký bude časový
postup, body vycházející z právních předpisů a zpracované územní studie krajiny, prezentace
a komentář k jednotlivým podnětům ze strany veřejnosti i vlastním podnětům města, které
budou zakomponovány do Změny č. 2.
V 19:56 hodin nechal ST hlasovat o prodloužení jednání o 1 hodinu - hlasováno - 18 pro, 0
proti, 0 zdržel se. Dva zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále. Mgr. Balcar
poté pokračoval v prezentaci. ST - doporučil zadání Změny č. 2 schválit. Bez připomínek a
dotazů. Poté ST 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.
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K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 17-574/21

ZM schvaluje Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/7 Návrh na pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace
Nové Město nad Metují
Identifikace:
Návrh na pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace týkající se
využití pozemků st. p. č. 205 a p. č. 115/1 vč. rodinného domu č. p. 1081 v ul. Pod Hradbami,
Nové Město nad Metují. RM 60 doporučuje ZM souhlasit s pořízením Změny č. 3 Regulačního
plánu Městské památkové rezervace na výše uvedených pozemcích v místě stávajícího domu
č. p. 1081 v ul. Pod Hradbami, na základě návrhu na tuto změnu ve znění přílohy č. 1, tato
změna bude pořizována zkráceným postupem dle stavebního zákona.
RM 60 dne 08.03.2021 dále uložila pořizovateli prověřit možnost parkování pro RD nebo
penzion.
Odůvodnění:
Na pozemku st. p. č. 205 stojí objekt rodinného domu č. p. 1081, jehož stav byl vyhodnocen
jako stavebně nevyhovující, zcela nevhodný pro jakékoliv stavební úpravy. Majitel
předmětných pozemků a stavby předložil návrh na demolici stávajícího objektu a výstavbu
nového rodinného domu na místě původního. Záměr byl projednán s orgány památkové péče,
které k tomu daly předběžné souhlasné stanovisko. Záměr je v souladu s Územním plánem
Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:03 hodin - Ing. Skalský - vedoucí OVRR přečetl "Identifikaci" a "Odůvodnění"
projednávaného bodu. Parkování bylo prověřeno a zapracováno do příloh. Z veřejnosti se do
diskuse přihlásil Ing. Kašpar a uvedl, že z mapky nebylo patrné, o který dům se jedná.
Požádal, zda je možné to ještě jednou ukázat v prezentované mapce? Vedoucí OVRR ukázal
na prezentaci v mapce, kde se dům nachází. Poté ST přečetl navržené znění usnesení. K
usnesení nebyly žádné připomínky. Hlasováno - 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. 4/7 USNESENÍ č. ZM 17-575/21
ZM souhlasí s pořízením Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové
Město nad Metují na pozemcích st. p. č. 205 a p. č. 115/1 vč. rodinného domu č. p. 1081 v ul. Pod
Hradbami, Nové Město nad Metují, 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: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 34

ZÁPIS Z PORADY
ZM 17 ze dne 18.03.2021
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
4/8 Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:

Návrh na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod Hradbami
v místě stávajícího rodinného domu č. p. 1081, na pozemcích st. p. č. 205 a p. č. 115/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují. RM doporučuje souhlasit.
Odůvodnění:
Na pozemku st. p. č. 205 stojí objekt rodinného domu č. p. 1081 ve špatném stavebně
technickém stavu, kterému bude schválením změny č. 3 Regulačního plánu Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují umožněna demolice. Majitel pozemků uvažuje
po výstavbě nového rodinného domu na místě původního s jeho smíšeným využitím, tj. pro
rodinné bydlení nebo penzion. Pro druhý účel využití je však stávající funkční plocha UP
NMnM "BV - bydlení v rodinných domech, venkovské" nevhodná. Proto se navrhuje změna
funkční plochy na smíšenou obytnou umožňující oba způsoby využití. V určité fázi uvažuje
pořizovatel se začleněním této malé změny do projednávané velké Změny č. 2 Územního
plánu Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:08 hodin přečetl vedoucí OVRR "Identifikaci" a "Odůvodnění" projednávaného bodu.
Bez rozpravy. Poté ST přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 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. 4/8 USNESENÍ č. ZM 17-576/21
ZM souhlasí s pořízením Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod Hradbami
v místě stávajícího rodinného domu č. p. 1081 (st. p. č. 205 a p. č. 115/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují).
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v
Náchodě
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], byli zvoleni do funkce přísedících
dne 23.02.2017. Vzhledem k tomu, že přísedící jsou voleni na dobu 4 let, v letošním roce jim
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končí mandát k výkonu funkce. Z tohoto důvodu Okresní soud v Náchodě žádá zařazení volby
těchto přísedících do programu nejbližšího Zastupitelstva města Nové Město nad Metují. Dále
je v dopise obsaženo upozornění pro zastupitele, že je možno Okresnímu soudu v Náchodě
navrhnout do funkce přísedících i jiné vhodné občany, kteří splňují zákonné předpoklady.
Žádost Okresního soudu v Náchodě viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Navržení kandidáti ve funkci přísedícího již působí, vykonávající ji řádně, splňují zákonem
stanovené předpoklady pro výkon této funkce a s volbou do funkce přísedícího vyslovili
souhlas.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:12 hodin - ST přednesl "Identifikaci" a "Odůvodnění" tohoto bodu. Bez dotazů a
připomínek. Poté ST přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 19 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.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 17-577/21
ZM schvaluje volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě, jmenovitě: pí [osobní údaj odstraněn]
a p. [osobní údaj odstraněn], oba navržení kandidáti bydlí v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/2 Prověření VZ Kontrolním výborem ZM
Identifikace:
Dne 17.02.2021 dopoledne zaslal zastupitel p. Miroslav Jarolímek mailem všem zastupitelům
a tajemníkovi MěÚ návrh na doplnění programu ZM 17, které mělo proběhnout dne
18.02.2021. Vzhledem k posunu jednání ZM mohl být návrh projednán na RM 60 dne
08.03.2021 a doplněn do programu jednání ZM 17.
Návrh se týká prověření veřejné zakázky na nákup 20 ks PC na MěÚ v roce 2020. M.
Jarolímek navrhnul tuto identifikaci bodu:
V roce 2020 proběhla veřejná zakázka na nákup 20ks PC. Jako vítěznou byla vyhlášena
nejdražší nabídka, ačkoli i všechny ostatní nabídky kritéria zadavatele také splnily, tj. naplnily
potřeby uživatele na užívání věci.
Poznámka TAJ - na všechny otázky vložené do návrhu usnesení bylo opakovaně odpovídáno
v rámci mailové komunikace p. Jarolímka s TAJ, MST a Oddělením informatiky, která v dané
věci probíhá od 27.10.2020 až dosud - viz přehled komunikace v přílohách tohoto bodu.
Předkladatel nenavrhnul termín kontroly plnění navrženého usnesení.
M. Jarolímek navrhnul toto usnesení: ZM ukládá Kontrolnímu výboru prověřit VZ na 20 ks PC
z 10/2020.
1.
Hodnotící komise doporučila RM vyhlásit vítěze nejdražší nabídku - je to v souladu
s chováním řádného hospodáře?
2.
Pokud vítězná nabídka nabídla vyšší technické parametry zařízení, jak bude tato
výhoda (v době provozní životnosti techniky na MÚ) využita?
3.
Prověření a případný návrh úprav vyhodnocovacích kritérií
4.
Prověření složení vyhodnocovacích komisí a případný návrh způsobu výběru členů
5.
Jak bylo nakládáno s vyřazenými PC v letech 2018-2020.
RM vzala návrh na vědomí a postoupila bod k projednání v ZM.
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Odůvodnění:

M. Jarolímek navrhnul toto odůvodnění bodu:
Ve VZ na spotřební věci (které se dle vyjádření p. Továrka snaží Oddělení informatiky
vyměňovat tak, aby nebylo mnoho počítačů starších 5 let), byla vybrána za vítěze nabídka
nejdražší s cenou vyšší o 18 % než nabídka vyhodnocena na 2. místě, to nám nepřipadá
důvodné, efektivní, správné atd. Domníváme se, že „řádný hospodář“ by takové rozhodnutí
neměl udělat. Zvlášť, když v tomto případě nepracujeme s vlastními finančními prostředky, ale
se svěřenými…
Vysvětlení: Jarolímek Miroslav - zastupitel
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:14 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" tohoto bodu. Pan Jarolímek - po přečtení
zápisu z RM 60, která projednávala tuto problematiku, se rozhodl na zasedání ZM vystoupit.
Reagoval na text ze zápisu RM 60 a odůvodnil předložení návrhu. Za důležité považuje
správné nastavení poměru kritérií pro hodnocení zakázky. ST - reagoval na podnět p.
Jarolímka. Osobně nemá problém s tím, aby to KV zkontroloval. Do diskuse se zapojila Mgr.
Balcarová se svými zkušenostmi z výběrových řízení. PhDr. Kulhavá - jako předsedkyně KV
ví, co se po KV chce a je přesvědčena, že KV umí najít na položené otázky odpovědi zároveň by využila práva zastupitele a navrhla ukončení diskuse k tomuto bodu. ST - nechal o
návrhu PhDr. Kulhavé hlasovat - 15 pro, 3 proti, 2 zdržel se. Poté vedoucí OF přečetl
navržené znění usnesení. Hlasováno - 13 pro, 0 proti, 7 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 17-578/21
ZM ukládá Kontrolnímu výboru prověřit veřejnou zakázku na 20 ks PC z 10/2020.
1.
Hodnotící komise doporučila RM vyhlásit vítěze nejdražší nabídku - je to v souladu
s chováním řádného hospodáře?
2.
Pokud vítězná nabídka nabídla vyšší technické parametry zařízení, jak bude tato výhoda (v
době provozní životnosti techniky na MÚ) využita?
3.
Prověření a případný návrh úprav vyhodnocovacích kritérií
4.
Prověření složení vyhodnocovacích komisí a případný návrh způsobu výběru členů
5.
Jak bylo nakládáno s vyřazenými PC v letech 2018-2020.
Odpovídá: ZM, Provede: OSÚ, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 7, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Pořízení vozidla pro MSSS Oáza - žádost o dotaci
Identifikace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo dne 26.2.2021 výzvu č. 11, v rámci
které je možné získat dotaci na pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb.
MSSS Oáza má zájem tuto výzvu využít, jelikož nemá k dispozici dostatečný počet vozidel pro
poskytování kvalitní a včasné péče. Žadatelem o dotaci může být obec nikoli příspěvková
organizace. Ve spolupráci s ORM byla připravena žádost o dotaci na projekt "Pořízení vozidla
pro potřeby terénní pečovatelské služby v Novém Městě nad Metují“. Celkové výdaje na auto
bez úprav dle limitu MPSV jsou ve výši 387.200 Kč, dotace 75 % činí 290.400 Kč, vlastní
zdroje 96.800 Kč. Při konzultacích se zástupci MPSV bylo zjištěno, že výzva se otvírá dne
15.3.2021 a předpokládá se, že alokované finance budou během několika hodin rozděleny.
Proto bylo rozhodnuto (ve spolupráci ORM - ST - ředitelka MSSS Oáza), podat žádost co
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nejrychleji, aby měla větší šanci na úspěch (bodové zvýhodnění budou mít dražší auta se
speciálními úpravami, MSSS Oáza žádá o vozidlo bez úprav). Žádost byla dne 15.3.2021
podána a již 17.3.2021 jsme obdrželi připomínky ze strany MPSV. Jednou z připomínek je
chybějící usnesení zastupitelstva města, ve kterém bude schváleno podání žádosti o dotaci a
formulace, že město má zajištěny zdroje na spolufinancování akce. Z výše uvedených důvodů
je tento bod předkládán přímo na jednání ZM 17.
OF: Spolufinancování akce bude zajištěno z položky § 435x - MSSS Oáza rezerva.
Odůvodnění:
Vzhledem k daným termínům výzvy č. 11, předkládáme informace o žádosti o dotaci na
projekt "Pořízení vozidla pro potřeby terénní pečovatelské služby v Novém Městě nad Metují“
přímo na jednání ZM 17.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ve 20:40 hodin - vedoucí OF přečetl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Poté vedoucí OF
přečetl navržené znění usnesení. Mgr. Balcarová - 25 % bude hrazeno z fondu MSSS Oáza.
OF - to bude řešeno, až budeme vědět, jestli dotaci dostaneme. Převod by se musel řešit v
rámci rozpočtových pravidel. Další dotazy ani připomínky nebyly. Hlasováno - 20 pro, 0 proti,
0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. ZM 17-579/21
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Pořízení vozidla pro potřeby terénní pečovatelské
služby v Novém Městě nad Metují do výzvy č. 11 programu MPSV 013310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. ZM 17-580/21
ZM konstatuje, že v rozpočtu města má zajištěny zdroje na spolufinancování projektu Pořízení
vozidla pro potřeby terénní pečovatelské služby v Novém Městě nad Metují, který bude předložen do
výzvy č. 11 programu MPSV 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016-2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 Diskuse
Identifikace:
Podněty a dotazy přítomných mimo body schváleného programu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ ST - seznámil přítomné s novou záležitostí, kterou nebylo možné z časových důvodů
připravit do pozvánky na ZM. Jedná se o ukončené soudní spory vedené ze strany p. [osobní
údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] proti jeho osobě. V obou případech došlo ke
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stažení žaloby a k úhradě jeho soudních výdajů. Ing. Maur - vyjádřil svou radost, že oba
soudní spory byly takto ukončeny. ST - navrhl usnesení ve znění: "ZM bere na vědomí
informaci ST o zpětvzetí žalob p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] proti
jeho osobě." Bez připomínek - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
2/ PhDr. Kulhavá - na ZM 16 bylo přislíbeno, že se vrátíme k akcím, které byly kvůli Covidu
zastaveny. Všichni víte, že jí jde o LAM. Prosí o přípravu rekapitulace financí do ZM 18.
Druhá věc je otázka otevření dětských hřišť - na Františku na "trabantu" je stále zavřeno. ST je pro, udělat si určitou inventuru financí. OF - částečně jsme se k akcím vrátili. Dnes byly
schválena dotace pro TJ Spartak, která byla textově zařazena do rozpočtu, dokonce na celou
akci, ne jak se původně předpokládalo na první etapu. Pokud jde o zmíněný LAM - tak na ZM
16 to byl jediný návrh na úpravu rozpočtu, který byl předložen a nebyl zastupiteli schválen a
není dle jeho názoru třeba se k tomu vracet, pokud nebude někým ze zastupitelů opět
předložen. Ing. Maur - PhDr. Kulhavou by podpořil - přimlouvá se za revizi financí, je více věcí,
které je potřeba řešit.
ST - hřiště je atypické a chtěli jsme zabránit, aby se tam v této době lidé scházeli.
Ve 20:55 hodin zastupitelé hlasovali o prodloužení jednání o 15 minut - 19 pro, 1 proti, 0
zdržel se.
Ing. Němeček - k finanční situaci - Covid nám znemožnil konání veškerých aktivit i Výborů musíme počkat, až uvolní pravidla. Finanční výbor se tedy nesešel. Neví, jestli měli zastupitelé
k dispozici revizi majetku města - viděl tam spoustu nedostatků - potvrzuje se mu, že na
nějaký LAM můžeme zapomenout.
3/ Pan Jarolímek - dotázal se na dotaz občana p. [osobní údaj odstraněn] (pozn.: viz Dotazy a
odpovědi na webu města), který se týkal provedených terénních úprav na polní komunikaci ve
vlastnictví města v lokalitě Na Bobečku. Vedení města potvrdilo, že o tom ví - jsme ve fázi, kdy
hledáme původce terénních úprav a podle toho se bude odvíjet další řešení této události.
4/ Paní Žahourková - požádala za kolegu Bc. Slámu, který se ZM nemohl dnes zúčastnit, o
přesun termínu dubnového zasedání ZM. ST - i on by byl pro přesun dubnového ZM, a to
např. na dne 29.04.2021. Termín bude řešit RM 61 dne 22.03.2021.
5/ Dotaz Ing. Slavíka, zda by bylo možné zajistit rezervační systém pro vyřizování záležitostí
na MěÚ Nové Město nad Metují, aby občané nemuseli čekat před budovou MěÚ, až na ně
přijde řada apod.? Reagoval ST - pro úřad naší velikosti by rezervační systém brzdil
vyřizování potřeb občanů.
6/ Druhý podnět zastupitele Ing. Slavíka se týkal měření rychlosti v ul. Havlíčkova. Je vidět, že
radary fungují, neboť u nich na betonce (tím myšleno T. G. Masaryka) se doprava zklidnila,
ovšem má podněty od občanů, že se situace, co se rychlosti vozidel týče, zhoršila, zejm. v ul.
Havlíčkova, a proto prosí o časté měření v této, ale i jiných lokalitách města, kde není radar.
Vrchní strážník MP reagoval s tím, že MP o situaci ví - ano tento fakt potvrzuji, neboť jsme již
v ul. Havlíčkova zaznamenali několik přestupků spočívajících v překročení nejvyšší dovolené
rychlosti. Dále je tato problematika patrná i ve Vrchovinách, kde např. při měření rychlosti v
dolní části u rodinných domků byla dne 17.03.2021 naměřena rychlost 91 km/h, což je v
zastavěné oblasti, kde je povoleno max. 50 km/h již značně nebezpečné. Proto MP plánuje
ještě intenzivnější měření rychlosti v těchto lokalitách.
7/ Pan Vít z Krčína - vystoupil zde za občany Krčína a upozornil na dlouhodobou situaci, která
část obyvatel Krčína trápí - jedná se o ulice Příčná, Na Rybníku a další. Obyvatelé žijí v
situaci, kde někde z průmyslového areálu dochází k rušení nočního klidu - již rok se to snaží
řešit - pravděpodobně je to vlivem změny technologie výroby. Psali petice, podnikají určité
kroky, měření hluku.
ST - řešila to firma, vše si nechali změřit, měli jsme vyjádření z KHS, nemáme s čím na koho
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jít, nemáme nic v ruce - předal slovo vrchnímu strážníkovi MP.
MP - ST řekl vše, měřili jsme tam, hluk nebyl prokázán, pak tam měřila KHS, ale také
nenaměřila hodnoty, které by přesáhly určitou mez - opravdu neví, jak lidem pomoci.
Pan Vít - problém je ten, že KHS musí firmě nahlásit, který den a v kolik hodin bude měřit opravdu to v ten den a hodinu bylo, ale firma nepracovala.
ST - zavolejte MP i ST ve chvíli, kdy tam hluk je a přijedeme.
MP - ještě by bylo možné zvážit objednání externího specialisty, který disponuje citlivějším
měřícím přístrojem, než má MP a který by provedl měření v různých dnech, a to především
tehdy, kdy bude průmyslový areál v plném provozu. Ovšem jeho služby by muselo město
zaplatit.
Pan Vít - berte to jako informaci. ST - děkujeme.
8/ Mgr. Balcarová - dotaz, zda by šlo jednat se zástupci Retail parku ve věci velkého
nepořádku, který se tam nachází. ST - zajistíme.
Žádné další dotazy již nebyly, ST poděkoval všem přítomným za účast a 17. řádné veřejné
zasedání ZM ukončil ve 21:11 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 USNESENÍ č. ZM 17-581/21
ZM bere na vědomí informaci ST o zpětvzetí žalob p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj
odstraněn] proti jeho osobě, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Čas ukončení jednání ZM 17 v 21:11 hodin.
Příští ZM 18 se bude konat dne 29.04.2021 ve velkém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují
od 16:00 hodin.

Zápis ze ZM 17 vyhotoven dne: 26. března 2021
Zápis ze ZM 17 vypraven dne:

26. března 2021

Zápis ze ZM 17 zveřejněn dne:

26. března 2021
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