Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS ZM 121
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 121 (ve volebním období 19. zasedání) ze dne: 21.9.2017
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00 hodin
Účast na jednání ZM 121 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Jan Neumann
14 Ing. Petr Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek
Hosté:
1
Miroslav Kosek

Pozice
místostarosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
starosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
jednatel společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o.

Příchod Přerušení Odchod
16:00
18:09
16:00
18:09
16:00
18:09
16:14
18:09
16:00
18:09
16:00
18:09
16:00
18:09
16:00
18:09
16:00
17:19
16:00

18:09
18:09
18:09

16:00
16:00
16:00

18:09
18:09
18:09

16:09
16:00
16:00
16:11

18:09
18:09
18:09
18:09

16:09

16:12

Účast
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Částečná
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Plná
Plná
Neúčast omluvena
Částečná
Plná
Plná
Částečná
Částečná

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Záznam a ověření zápisu ZM 121 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Jan Čopík, Ph.D.
Ing. Martin Prouza

Zapisovatelka

STIS
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Tisk: 27.9.2017

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS ZM 121
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 121 (ve volebním období 19. zasedání) ze dne: 21.9.2017
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00 hodin
Program:
Účast na jednání ZM 121 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda, MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Jan Neumann
14 Ing. Petr Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek
Hosté:
1
Miroslav Kosek

Pozice
místostarosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
starosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
jednatel společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o.

Příchod Přerušení Odchod
16:00
18:09
16:00
18:09
16:00
18:09
16:14
18:09
16:00
18:09
16:00
18:09
16:00
18:09
16:00
18:09
16:00
17:19
16:00

18:09
18:09
18:09

16:00
16:00
16:00

18:09
18:09
18:09

16:09
16:00
16:00
16:11

18:09
18:09
18:09
18:09

16:09

16:12

Účast
Plná
Plná
Plná
Částečná
Plná
Plná
Plná
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Částečná
Plná
Neúčast omluvena
Plná
Plná
Plná
Neúčast omluvena
Částečná
Plná
Plná
Částečná
Částečná

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ZM 121 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Jan Čopík, Ph.D.
Ing. Martin Prouza
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z ZM 120) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z ZM 120 ze dne 15.6.2017 :

Mgr. Lubomír Černý
Petr Valášek
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Zvoleny komise ve složení:
Návrhová komise - předs.
Návrhová komise - člen

PhDr. Zdeňka Kulhavá
Ing. Petr Neumann
Bc. Petr Fanta

Město Nové Město nad Metují
Čl. 1

ZÁPIS Z PORADY ZM 121
V

Kontrola úkolů.

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu

ZM 88- 6956/13

Věc : Aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad
Metují (Viz RM 265 čl.3/10, usn. RM 265- 11312/013)

17 549 Vznik úkolu: 25.4.2013

Termín :

14.12.2017

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: Vojnarová
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje pořízení aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové
Město nad Metují, a to v souladu s platným stavebním zákonem. ZM pověřuje ORM podáním
podnětu k pořízení aktualizace Regulačního plánu. ZM pověřuje pořízením Aktualizace
Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují Odbor výstavby a
regionálního rozvoje MěÚ Nové Město nad Metují, Ing. Miloše Skalského.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Vyjádření OVRR: Proběhlo jednání OVRR s MK, kde došlo
k dohodě na textaci příslušných regulativů. OVRR v současné době vypořádává obdržené
připomínky a námitky, které bude následně projednávat s dotčenými orgány (lhůta 30 dnů na
jejich stanoviska). Následně bude dopracována dokumentace RP a ten předložen ZM k vydání.

Závěr: schválen nový termín: 14.12.2017 z důvodu: Vypořádání námitek po veřejném projednání a
dopracování dokumentace RP.
ZM 109- 7305/15

Věc : Koupě pozemku pod chodníkem od SŽDC (Viz RM 326 čl.2/7, usn. RM 32613801/015)

20 241 Vznik úkolu: 10.9.2015

Termín :

13.12.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Šulcová
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje koupi pozemků p. p. č. 753/11 o výměře 105 m2, p. p. č. 753/13 o výměře 36 m2
oba druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, vedené na LV
č. 1216 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, z majetku ČR, ke kterému má právo
hospodaření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město,
110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem na částku max.
22.000 Kč (znalecký posudek + náklady) s tím, že město uhradí návrh na vklad do katastru
nemovitostí. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí bude prodávající.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 13.12.2018 z důvodu: Převod pozemků se bude realizován až po
dokončení stavby rozšíření železničního mostu.
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ZM 114- 7439/16

Věc : Závěry a doporučení Pracovní skupiny Stará škola (Viz RM 349 čl.3/21)

21 359 Vznik úkolu: 16.6.2016

Termín :

14.12.2017

Garant :

MST

OMM Odbor majetku města, OSN Oddělení správy nemovitostí - Nositel: Beseda
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2017 Plnění:

ZM na základě závěrů Pracovní skupiny Stará škola bere na vědomí tato předložená doporučení
a návrhy:
1. Nebourat budovu Staré školy; 2. Vzít na vědomí vývoj a aktuální stav výpůjčky budovy
Spolkem Krčín; 3. Vzít na vědomí zařazení stavebních akcí souvisejících s rekonstrukcí budovy
Staré školy do Zásobníku investic města v odhadovaných objemech finančních prostředků: a)
statické zabezpečení objektu - 1,6 mil. Kč; b) výměna krovu, krytiny a klempířských prvků - 1,45
mil. Kč. 4. Vzít na vědomí, že další případné investice související s rekonstrukcí sítí a interiéru je
možné spočítat a vyhodnotit po předložení konkrétního využití budovy pronajímatelem. 5. Pověřit
OSN, aby v rámci svého rozpočtu zajistil nezbytné úkony zajišťující minimálně současný stav
budovy; 6. Rozhodnout o zařazení částky potřebné na realizaci níže uvedených aktivit ve výši
120.000 Kč do rozpočtu OMM: a) zpracování projektové dokumentace na provedení statického
zabezpečení objektu (mikropiloty + opěrnou zeď) - předpokládané náklady 50-70 tis. Kč; b)
zpracování aktuálního geologického průzkumu - předpokládané náklady 10 tis. Kč; c) odborné
posouzení napadení krovu dřevokazným hmyzem a houbami vč. návrhu ošetření, nebo
případných výměn - předpokládané náklady 10 tis. Kč; d) na základě výsledku bodu c., oslovit
projektanta s požadavkem projektové dokumentace na výměnu krovu (pokud bude nutné) a
střešní krytiny - předpokládané náklady 25 tis. Kč; e) oslovit rozpočtáře a nechat provést
položkový rozpočet na opravu střešní krytiny a výměny krovu - předpokládané náklady 10 tis. Kč.
ZM schvaluje návrh opatření č. 5 a 6 a ukládá OSN, aby v rámci svého rozpočtu na rok 2016
zajistilo nezbytné úkony zabezpečující minimálně současný stav budovy.
ZM schvaluje RO - navýšení rozpočtu OSN (údržba objektů města) o částku 120 tisíc Kč na
zabezpečení opatření č. 6. Toto navýšení bude pokryto z org. 1702 - "Cyklostezka Budín-Spy" (§
2219).
ZM děkuje všem členům Pracovní skupiny Stará škola za aktivitu a odvedenou práci a považuje
tímto činnost skupiny za skončenou.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Práce zadaných úkolů byly přerušeny z důvodu podání
žádosti o prohlášení objektu č. p. 22 za kulturní památku, stále probíhá správní řízení. Po
ukončení správního řízení budou obnovena jednání se Spolkem Krčín o uzavření smlouvy o
výpůjčce. Spolkem Krčín byla předložena studie na možné využití objektu v budoucnu. Studie
byla vzata RM 373 na vědomí. ZM bude v rámci hlášení o plnění tohoto úkolu dále informováno.

Závěr: schválen nový termín: 14.12.2017 z důvodu: Viz "Hlášení o plnění úkolu".
ZM 116- 7476/16

Věc : Bezúplatný převod pozemků ve Vrchovinách pod komunikací a chodníkem (Viz RM
358 - čl. 2/6)

21 835 Vznik úkolu: 3.11.2016

Termín :

30.4.2018

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Šulcová
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků
p. p. č. 875/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2511 m²), p. p. č. 875/25 (ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 186 m²), p. p. č. 1006/2 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 41 m²) a p. p. č. 938/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, výměře 13
m²) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, které byly odděleny a znovu sloučeny z
původních pozemků p. p. č. 875/3, p. p. č. 875/22, p. p. č. 938/1 a p. p. č. 1006 dle
geometrického plánu č. 563-482/2016 (ze dne 26.09.2016, není dosud zapsán v katastru
nemovitostí), z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Jedná se o pozemky pod stavbami chodníků u silnice č. III/28520 a pod místní komunikací s tím,
že ZM zároveň schvaluje ve smlouvě toto ujednání: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného
zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let
ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce.“
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 30.4.2018 z důvodu: Dle vyjádření KÚ KHK bude věc předložena do
říjnové Rady Královéhradeckého kraje a po zveřejnění záměru kraje darovat pozemky městu na 30 dní
bude dne 04.12.2017 předloženo k projednání Zastupitelstvu KHK.

STIS
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ZM 118- 7525/17

Věc : Vymáhání pohledávky - p. L. P.

21 917 Vznik úkolu: 23.2.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
21.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
14.9.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

ST

- Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM ukládá OF předkládat vždy na nejbližším zasedání ZM aktuální informaci o vymáhání
pohledávky - dluhu za neuhrazenou smluvní sankci ve výši 300.000 Kč od p. L. P.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Součinnosti s bankami a pojišťovnami bylo zjištěno, že
dlužník má veden účet u České spořitelny, zaměstnavatel není žádný. Dne 28.06.2017 byl podán
exekuční návrh, ve kterém oprávněný navrhuje, aby Exekutorský úřad Náchod, JUDr. Kamil
Souček, soudní exekutor požádal příslušný exekuční soud o pověření k vedení exekuce k
vymožení pohledávky oprávněného. K dnešnímu dni jsou vedeny soudním exekutorem 3
exekuční příkazy proti povinnému k uspokojení pohledávky oprávněného s příslušenstvím, jakož
i nákladů exekuce.

Závěr: schválen nový termín: 2.11.2017 z důvodu: Vymáhání dluhu není uzavřeno.
ZM 119- 7549/17

Věc : Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v k. ú. Vrchoviny od KHK, SS KHK
(Viz RM 368 čl.2/8, usn. RM 368- 15803/017)

21 928 Vznik úkolu: 20.4.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Šulcová
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. p. č. 892/8 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 12 m²), p. p. č. 892/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 247
m²), p. p. č. 892/10 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 115 m2) a p. p. č. 892/5 (ostatní
plocha - jiná plocha, o výměře 517 m2) v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, které
byly odděleny z původních pozemků p. p. č. 892/1 a p. p. č. 892/5 dle geometrického plánu č.
564-122/2016 (ze dne 14.11.2016, který byl zapsán do KN), z majetku Královéhradeckého kraje
do vlastnictví města Nové Město nad Metují. ZM zároveň schvaluje omezující podmínky dárce:
"Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se
obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického
práva do KN nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto
dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní komunikaci /
veřejnou zeleň / apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.", které budou
uvedeny ve smlouvě. Návrh na vklad do KN uhradí obdarovaný. ZM pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 14.12.2017 z důvodu: Záměr byl zveřejněn. Čekáme na výsledek
zasedání Krajského zastupitelstva KHK dne 11.09.2017. Bude-li výsledek kladný KHK předloží městu k
podpisu smlouvu o převodu pozemků.
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ZM 119- 7551/17

Věc : Bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v ul. Náchodská do vlastnictví
města (Viz RM 369 čl.2/4)

21 930 Vznik úkolu: 20.4.2017

Termín :

14.12.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Šulcová
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

STIS

ZM schvaluje přijetí daru (bezúplatný převod) pozemků:
p. p. č. 2055/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 487 m²),
p. p. č. 2055/22 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 62 m²),
p. p. č. 2055/23 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 29 m²),
p. p. č. 2055/24 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 222 m²),
p. p. č. 2055/25 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 31 m²),
p. p. č. 2055/26 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 134 m²),
p. p. č. 2055/27 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 10 m²),
p. p. č. 2055/28 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 210 m²),
p. p. č. 2055/29 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 41 m²),
p. p. č. 2055/30 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 21 m²),
p. p. č. 2055/31 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 50 m²),
p. p. č. 2055/32 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 14 m²),
p. p. č. 2055/33 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 237 m²),
p. p. č. 2055/36 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 18 m²),
p. p. č. 2055/37 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 106 m²),
p. p. č. 2055/38 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 102 m²),
p. p. č. 2055/41 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 269 m²),
p. p. č. 2055/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 70 m²),
p. p. č. 2055/46 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/47 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 36 m²),
p. p. č. 2055/48 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 23 m²),
p. p. č. 2055/9 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 277 m²),
p. p. č. 2055/49 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 17 m²),
p. p. č. 2055/50 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 64 m²),
p. p. č. 2055/51 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/52 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 21 m²),
p. p. č. 2055/53 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/54 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/55 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 1 m²),
p. p. č. 2055/56 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 13 m²),
p. p. č. 2055/57 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 14 m²),
p. p. č. 2055/58 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 88 m²),
p. p. č. 2055/61 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 17 m²),
p. p. č. 2055/62 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 19 m²),
p. p. č. 2055/63 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 2 m²),
p. p. č. 2055/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 68 m²),
p. p. č. 2055/60 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 577 m²),
p. p. č. 2055/42 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 16 m²),
p. p. č. 2055/43 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 11 m²),
p. p. č. 2055/44 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 3 m²),
p. p. č. 2055/45 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 38 m²),
p. p. č. 2055/59 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 7 m²),
p. p. č. 2055/39 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 11 m²),
p. p. č. 2055/40 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 9 m²),
p. p. č. 2055/17 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 5 m²),
p. p. č. 2055/34 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 5 m²),
p. p. č. 2055/35 (ostatní plocha - zeleň, o výměře 4 m²),
p. p. č. 2055/5 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 65 m²),
p. p. č. 2055/7 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 26 m²),
p. p. č. 2055/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 34 m²),
p. p. č. 2055/10 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 52 m²),
p. p. č. 2055/14 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 55 m²),
p. p. č. 2055/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 45 m²),
p. p. č. 2055/18 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 12 m²),
p. p. č. 2055/19 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 4 m²),
p. p. č. 2055/20 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 1 m²),
p. p. č. 2055/21 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2 m²),
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
z majetku Královéhradeckého kraje, svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého
kraje p. o., IČO: 709 47 996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dárce), do vlastnictví
města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
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Tisk: 27.9.2017

Metují (obdarovaný), a to včetně omezujících podmínek dárce: Smluvní strany tímto sjednávají
bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po
dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do KN nepřevede vlastnické
právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej
výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní komunikaci / veřejnou zeleň / apod., v souladu s
veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a
ani jej k takovým účelům neposkytne. Návrh na vklad do KN uhradí obdarovaný. ZM pověřuje ST
podpisem kupní smlouvy.
14.9.2017 Plnění:

Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 14.12.2017 z důvodu: Záměr byl zveřejněn. Čekáme na výsledek
zasedání Krajského zastupitelstva KHK dne 11.09.2017. Bude-li výsledek kladný KHK předloží městu k
podpisu smlouvu o převodu pozemků.
ZM 119- 7552/17

Věc : Změna omezující podmínky v darovací smlouvě na pozemky v k. ú. Vrchoviny (Viz
RM 369 čl.2/5)

21 931 Vznik úkolu: 20.4.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Šulcová
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje omezující podmínky bezúplatného převodu (přijetí daru) pozemků p. p. č. 875/3
(ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 2511 m²), p. p. č. 875/25 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 186 m²), p. p. č. 1006/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře
41 m²) a p. p. č. 938/8 (ostatní plocha - ostatní komunikace, výměře 13 m²) v k. ú. Vrchoviny a
obci Nové Město nad Metují, z majetku Královéhradeckého kraje, svěřených do hospodaření
Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO: 709 47 996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové (dárce) do vlastnictví města Nové Město nad Metují v tomto znění: „Smluvní strany tímto
sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně
zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do KN
nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem / místní komunikaci / veřejnou zeleň /
apod., v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“ ZM pověřuje ST podpisem darovací
smlouvy s touto podmínkou dárce.
Navrhujeme vyřadit. V tomto bodě byla dodatečně schválena pouze omezující podmínka dle
požadavku KHK pro majetkový převod již projednaný v bodě ZM 116-7476/16, který zůstává ve
sledování.

Závěr: usnesení zrušeno.
ZM 119- 7565/17

Věc : Kritéria pro rozdělení dotací sportovním klubům - viz bod 5/4

21 938 Vznik úkolu: 20.4.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OSU Odbor správy úřadu, OSKS Oddělení školství, kultury a sportu - Nositel: Jkun
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

ZM ukládá ST projednat ve Sportovní komisi a s interním auditorem města kritéria pro rozdělení
dotací sportovním organizacím na rok 2018, a to včetně možnosti oddělení sportovní a provozní
činnosti.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Pracovní skupina byla vytvořena, je sedmičlenná.
Uskutečnila se 3 zasedání - 28.06.2017, 30.08.2017 a 14.09.2017. Zatím pracovní skupina
nedospěla k jednoznačnému závěru. Jsou rozpracovány 3 návrhy na změnu „Pravidel“.
Vzhledem k složitosti problému se nepodařilo předložit konečný návrh do RM 379, ale bude
předložen do RM tak, aby mohl být projednán v ZM dne 02.11.2017, příp. dne 14.12.2017.

Závěr: schválen nový termín: 2.11.2017 z důvodu: Nadále probíhají jednání pracovní skupiny.

STIS
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Tisk: 27.9.2017

ZM 120- 7566/17

Věc : PNT, s.r.o. - rozbor aktuálního stavu a budoucího vývoje (Viz RM 372 čl.2/1, usn. RM
372- 15989/017)

21 940 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
21.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.9.2017 Plnění:

21.9.2017

Garant :

ST

- Nositel: Beseda
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM projednalo rozbor aktuálního stavu a budoucího vývoje PNT, s.r.o., ve znění přílohy č. ZM
120 - 1/1. ZM bere na vědomí Business plán PNT s.r.o. na období 2017 - 2020 a ukládá ST
prosazovat v orgánech společnosti, aby dle tohoto plánu bylo v daném období postupováno.
Úkol splněn. ST prosazuje v orgánech společnosti plnění Business plánu PNT s.r.o. na období
2017 - 2020.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 120- 7569/17

Věc : Prodej pozemku z majetku města v ul. Na Kopci (Viz RM 373 čl.2/1)

21 942 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3079 m², druh pozemku ovocný sad v k.
ú. Krčín, určený k zastavění nízkopodlažní zástavbou, zapsaný na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují, zájemcům, manželům P. Š. a M. Š., za nabídnutou a tedy
sjednanou kupní cenu ve výši 557 Kč/m², tj. za celkovou kupní cenu 1.715.003 Kč a za
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru s tím, že kupující uhradí poplatek za návrh na
vklad do KN. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Nesplněno. Zájemci odstoupili od nabídky, kterou městu předložili. Úkol je navržen ke zrušení,
protože ho nelze realizovat.

Závěr: usnesení zrušeno.
ZM 120- 7570/17

Věc : Darování pozemků do majetku KČT Nové Město nad Metují, z. s. (Viz RM 373 čl.2/2)

21 943 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.7.2017 Plnění:

ZM schvaluje darování nemovitostí pozemků p. p. č. 1193/1 o výměře 4435 m², st. p. č. 1561 o
výměře 50 m² a st. p. č. 1562 o výměře 48 m², vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, včetně příslušenství a všech součástí do
majetku spolku: Klub českých turistů Nové Město nad Metují, z. s., IČO: 135 84 154, se sídlem
Na Strážnici 250, 549 01 Nové Město nad Metují, s podmínkou zřízení předkupního práva pro
město k převáděným nemovitostem s tím, že obdarovaný uhradí náklady na vklad práva do KN.
ZM pověřuje ST podpisem darovací smlouvy se smlouvou o právu předkupním.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

Věc : Darování pozemků do majetku KHK pod komunikací v ul. Náchodská (Viz RM 373
čl.2/3)
Termín : 21.9.2017
Garant :
21 944 Vznik úkolu: 15.6.2017
ST

ZM 120- 7571/17

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.8.2017 Plnění:

ZM schvaluje darování (bezúplatný převod) pozemků p. p. č. 547/12 (ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 403 m²), p. p. č. 547/16 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 9
m²), p. p. č. 549/10 (ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 586 m²) a p. p. č. 550/12 (ostatní
plocha - ostatní komunikace, o výměře 71 m²) v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, na kterých
se nachází těleso silnice č. III/28520, z vlastnictví města Nové Město nad Metují do majetku
Královéhradeckého kraje jako vlastníka komunikace. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno. KHK, jako obdarovaný, připravuje darovací smlouvu a předloží ji k podpisu.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.

STIS
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Tisk: 27.9.2017

ZM 120- 7572/17

Věc : Směna pozemků zastavěných chodníkem v ul. Náchodská mezi spol. NAIKA a. s. a
městem (Viz RM 373 čl.2/4)

21 945 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

27.7.2017 Plnění:

ZM schvaluje směnu části pozemku (označeného jako díl „a“) o výměře 4 m², odděleného GP č.
2108-218/2017 z pozemku p. p. č. 549/58 o celkové výměře 53 m², druh pozemku zeleň, v k. ú.
Nové Město nad Metují z vlastnictví města Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují za pozemky p. p. č. 549/56 o výměře 1 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a p. p. č. 549/60 o výměře 3 m²,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú. Nové Město nad
Metují, z vlastnictví NAIKA, a. s., Na Vyhlídce 1422, Nové Město nad Metují, IČO: 64259510,
(dále jen "NAIKA a. s."), zapsaných na LV č. 4553 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují.
Poplatek za návrh na vklad práva do KN a náklady na GP pro realizaci směny pozemků uhradí
město Nové Město nad Metují, protože bylo stavebníkem, který zastavěl pozemky NAIKA a. s.
ZM pověřuje ST podpisem směnné smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 120- 7573/17

Věc : Darování pozemku pod částí chodníku městu v ul. Náchodská - Beránek Karel a. s.
městu (Viz RM 373 čl.2/5)

21 946 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, OMP Oddělení majetkoprávní - Nositel: Sul
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

16.8.2017 Plnění:

ZM schvaluje přijetí daru, bezúplatný převod, pozemku p. p. č. 548/7 o výměře 3 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaného na LV č. 3133 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, od dárce, společnosti BERÁNEK Karel a. s., V Náměrkách 101,
Bražec, 547 01 Náchod, do vlastnictví města s tím, že současně bude zrušeno věcné břemeno
právo chůze a jízdy, které je na pozemku zřízeno a město uhradí náklady na vklad do KN. ZM
pověřuje ST podpisem smlouvy.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 120- 7574/17

Věc : Žádost o dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy ve městě-chodník TGM-Kaštánky“
a projekt „Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“(Viz RM 371)

21 947 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje podání žádostí o dotaci na projekt „Bezpečnost dopravy ve městě - chodník TGMKaštánky“ a projekt „Stavební úpravy chodníku v ulici Na Strážnici“ do Integrovaného operačního
programu - Integrované projekty CLLD prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova,
z.s.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 2.11.2017 z důvodu: Žádost bude podána v 39. týdnu (do 27.09.2017).
Zpracovávají se potřebné doklady pro podání žádosti o dotaci.

STIS
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Tisk: 27.9.2017

ZM 120- 7576/17

Věc : Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (Viz RM 373)

21 948 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón ve znění přílohy č. ZM 120 4/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 120- 7577/17

Věc : Žádost o dotaci na projekt „Autobusový terminál Rychta a parkování v ul.
Nerudova“ (Viz RM 373 čl.3/4)

21 949 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

2.11.2017

Garant :

ST

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
14.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na
projekt „Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova“.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 2.11.2017 z důvodu: Probíhá lhůta pro nabytí právní moci územního
řízení, v případě, že nikdo nepodá námitku, bude požádáno o stavební povolení, které je součásti
žádosti o dotaci. Žádost se podává do dne 27.09.2017.

Věc : Podání žádosti o dotaci na projekt "Cykloregion Vlastimila Moravce" (Viz RM 373
čl.3/16)
Termín : 21.9.2017
Garant :
21 950 Vznik úkolu: 15.6.2017
ST

ZM 120- 7578/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: PozL
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje podání žádostí o dotaci z programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji“, číslo 17RRD05 na projekt
„Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská a Železova louka“ a projekt „Cykloregion
Vlastimila Moravce - lesem Obora“. ZM pověřuje ST podpisem žádostí.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
Věc : Žádost o dotaci na projekt „Revitalizace parku veřejné zeleně - Park Březinky, Nové
Město nad Metují“ (Viz RM 373 čl.3/14)
Vznik
úkolu:
Termín : 21.9.2017
Garant :
21 952
15.6.2017
ST

ZM 120- 7580/17

OMM Odbor majetku města, ORM Oddělení rozvoje města - Nositel: VojS
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
13.9.2017 Plnění:

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt
„Revitalizace parku veřejné zeleně - Park Březinky, Nové Město nad Metují“.
Žádost o dotaci nebyla podána. Z důvodu nových skutečností získaných na konzultaci s AOPK
(poskytovatelem dotace) a vzhledem k zaměření výzvy č. 60 OPŽP na biodiverzitu. Velmi nízká
dotace oproti celkovým nákladům akce (většinou se jednalo o nezpůsobilé výdaje projektu).
Proto je navrženo úkol v tomto znění zrušit.

Závěr: usnesení zrušeno.
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ZM 120- 7586/17

Věc : RO - odvod z fondu investic MŠ Rašínova (Viz RM 371 čl.6/3, usn. RM 37115979/017)

21 954 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
21.9.2017
Poslední kontrola:

12.9.2017 Plnění:

Garant :

ST

- Nositel: Jkun
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Provede:

Usnesení:

21.9.2017

ZM schvaluje RO - navýšení příjmů rozpočtu v § 3111 - MŠ Rašínova - odvod fondu investic ve
výši 140 tis. Kč. O tuto částku bude navýšena výdajová strana rozpočtu v § 3111 - položka
údržba (investice, revize, ...) školství.
RO a odvod byly provedeny.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 120- 7587/17

Věc : Žádost "Milosrdných bratří" o finanční příspěvek na vyčištění a renovaci klášterních
hodin + ošetření dřevěných prvků věže (Přesun z RM 371 - 6/7)

21 955 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
21.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

ST

- Nositel: HofS
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM schvaluje poskytnutí dotace Českomoravské provincii Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří, Brno ve výši 28.000 Kč, nejvýše však 50 % prokázaných výdajů, a to na
opravu věže klášterního kostela, konkrétně na opravu a ošetření dřevěných prvků klášterní věže.
ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. ZM 120 - 5/6. ZM schvaluje RO - zařazení
položky Dotace na opravu věže klášterního kostela ve výši 28 tis. Kč (§ 3322). Částka bude
pokryta přesunem v rámci § 3322 - kulturní památky - z položky program regenerace - příspěvky
na obnovu památek, která nebude dočerpána.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 2.11.2017 z důvodu: Dosud jsme neobdrželi podepsanou smlouvu od
příjemce dotace. Po jejím obdržení bude dotace proplacena. Realizace akce probíhá.
ZM 120- 7588/17

Věc : Žádost o finanční podporu - Junák (Viz RM 373 čl.6/3)

21 956 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

OF Odbor finanční,
21.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.9.2017 Plnění:

21.9.2017

Garant :

ST

- Nositel: Kj
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM schvaluje poskytnutí dotace spolku Junák - český skaut, středisko ÚTA Nové Město nad
Metují, z. s., na obnovu střešního pláště klubovny "Vodárna" č. p. 185 ve výši 100 tis. Kč, nejvýše
však 50 % prokázaných výdajů. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy č. ZM 120 5/7. ZM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení § 3421 - položka Dotace Junák - český skaut,
ÚTA NM - obnova střešního pláště klubovny. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3326 položka Oprava objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města.
Dotace byla poskytnuta.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 120- 7589/17

Věc : Snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s. - podnět KSPORT
(Viz RM 373 - čl. 5/22)

21 957 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

21.9.2017

Garant :

ST

OSKS Oddělení školství, kultury a sportu,
- Nositel: KupV
21.9.2017
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

13.9.2017 Plnění:

ZM projednalo návrh Komise sportovní na snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad
Metují, z.s., a to z důvodu poskytnutí nesprávných údajů při vykazování členské základny. ZM
schvaluje snížení dotace Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s., která mu byla
schválena usnesením č. ZM 119-7561/17 ze dne 20.04.2017, a to z částky ve výši 280.000 Kč
na 71.000 Kč. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy na tuto dotaci, zpracovanou dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. ZM 110-7349/15. ZM konstatuje, že dle § 10a odst. 2 zákona č.
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, není na dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc právní nárok.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
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ZM 120- 7591/17

Věc : Žádost o dotaci na projekt „Rozšíření a modernizace informačních systémů na MěÚ
Nové Město nad Metují“ (Viz RM 373 čl.7/3)

21 959 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
21.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

ST

- Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření a modernizace informačních systémů
na MěÚ Nové Město nad Metují“ do Integrovaného regionálního operačního programu výzvy č.
28 a pověřit ST jejím podpisem.
Žádost o prodloužení termínu plnění.

Závěr: schválen nový termín: 2.11.2017 z důvodu: Práce na přípravě žádosti zahájeny, předpokládané
podání žádosti do konce září 2017.
ZM 120- 7592/17

Věc : Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 (Viz RM 373 čl.7/4)

21 960 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
21.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:
12.9.2017 Plnění:

14.7.2017

Garant :

ST

- Nositel: SimL
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.
1/2010 o zákazu kouření, ve znění přílohy č. ZM 120 - 6/3.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 120- 7593/17

Věc : Pozvánka na jednání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.
s., zmocnění ST ke hlasování na VH VaK Náchod, a. s. (Viz RM 370 čl.7/

21 961 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
21.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

12.9.2017 Plnění:

22.6.2017

Garant :

ST

- Nositel: MinM
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM bere na vědomí program Valné hromady Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve znění
přílohy č. ZM 120 - 6/4. ZM pověřuje ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí
a kladným hlasováním ve všech bodech programu řádné valné hromady akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za město Nové Město nad Metují.
Splněno.

Závěr: splněno, usnesení vyřazeno.
ZM 120- 7594/17

Věc : Pobočka České pošty v Krčíně - realizace projektu Pošta Partner (Viz RM 373
čl.7/12)

21 962 Vznik úkolu: 15.6.2017

Termín :

OSU Odbor správy úřadu,
21.9.2017
Poslední kontrola:

Provede:

Usnesení:

14.9.2017 Plnění:

2.11.2017

Garant :

ST

- Nositel: Tyc
Režim kontroly plnění úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

ZM bere na vědomí informace RM týkající se realizace projektu Pošta Partner a souhlasí s
usnesením přijatým v dané věci, tj., že město Nové Město nad Metují nemá zájem vstoupit do
projektu Pošta Partner, tzn., být provozovatelem pobočky České pošty, s.p., v Krčíně a dále že v
souladu se stanoviskem OV Krčín a veřejnosti město trvá na zachování služeb pobočky na
území Krčína. ZM souhlasí s pověřením ST k případným jednáním při hledání vhodného
partnera, a to v součinnosti s Českou poštou, s.p.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dle informací jedná pošta s COOP(em). Výsledek není
zatím znám.

Závěr: schválen nový termín: 2.11.2017 z důvodu: Probíhají jednání České pošty s možným
provozovatelem pobočky.
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Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 121 - 21.9.2017

Čl 1

Kontrola úkolů

16:00

Čl 2

Úvodní informace a vystoupení

16:05

ST

2.1 Úvod zasedání - schválení programu a schválení orgánů zasedání
Identifikace:
19. zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen "ZM") ve volebním období 2014 - 2018 zahájil
starosta města Nové Město nad Metují (dále jen "ST"). Uskutečnila se volba orgánů zasedání ZM a byl schválen
program.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V 16:02 hodin zahájil ST 19. řádné veřejné zasedání ZM č. 121. V úvodu zasedání, které řídil ST města, proběhla
volba návrhové komise - hlasováno - 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Byli určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatelka a
zazněla informace ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZM - zápis byl bez závad. Rovněž byl schválen navržený
program zasedání - hlasováno - 14 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM
je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.

2.2 Představení nového jednatele společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o.
Identifikace:
Na úvod jednání ZM přizval ST k představení se nového jednatele společnosti PNT s.r.o., p. Miroslava Koska.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V 16:09 hodin ST vyzval k představení se nového jednatele PNT s.r.o. Představil se p. Miroslav Kosek - jednatel PNT
s.r.o., který je ve funkci ode dne 04.09.2017, dle rozhodnutí Valné hromady PNT s.r.o. Pan M. Kosek uvedl, že po 14
dnech ve funkci nemůže kvalifikovaně hodnotit stav společnosti, ale co mohou zastupitelé od něho očekávat, tak je
komunikace směrem k Valné hromadě PNT s.r.o., k Dozorčí radě a případně i k ZM. Podrobnosti viz zvukový záznam
z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
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ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

ZM 121 - 21.9.2017

Majetkoprávní úkony

16:10

OMM

3.1 Prodej části pozemku z majetku města v ul. Dobrušská (Viz RM 379 čl.2/5)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 3/1 Příloha: ZM 121 - 3/1

Identifikace:

K záměru města zveřejněnému, dle usnesení č. RM 377-16230/17, ode dne 22.08.2017 do dne 08.09.2017 prodat
část pozemku p. p. č. 245/2 o výměře cca 40 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Krčín, v majetku města, zapsaného
na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 130 Kč/m2 pozemku bez
nákladů na GP, podal nabídku pan D. V., a nabídnul městu za 5 m2 pozemku kupní cenu ve výši 150 Kč/m². RM 379
doporučila ZM schválit prodej části pozemku. Přílohy č. ZM 121 - 3/1.
K rozhodnutí:
Souhlasit s prodejem pozemku.
Odůvodnění:
Obálka byla otevřena dle "Zásad". Vyjádření odborných útvarů viz příloha č. ZM 121 - 3/1. Minimální cena 130 Kč/m2
pozemku je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Podaná
nabídka byla vyšší. Protože je pan Ing. V. ženatý bude nabývat pozemek s manželkou do společného jmění manželů.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:12 hodin - vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - poděkoval za slovo a
popřál zastupitelům dobré odpoledne. Přednesl znění bodu dle pozvánky. S dotazem vystoupil Ing. Čopík, Ph.D. vzhledem k některým negativním stanoviskům odborných útvarů ho zajímá, zda zde není nějaký problém, který by v
budoucnu mohl nastat - viz přeložka, trasa kanalizace atd. OMM - po prozkoumání nových skutečností si myslíme, že
tam žádný zásadní problém nehrozí, a pokud ano, tak by se mohl týkat trasy kanalizace, ale to se dá vyřešit. ST prodáváme pouze malý pozemek, hlavní a strategickou část vlastníme dál. Osobně zde proto nevidí něco
problematického, jde pouze o prostor pro vjezd. Nikdo další se s dotazem nehlásil. Po přednesu usnesení bylo
hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3. 1 USNESENÍ č. ZM 121- 7599/17,
(uložen úkol číslo 21963).
ZM schvaluje prodej části pozemku p. p. č. 245/2 o výměře 5 m², druh pozemku zahrada v k. ú. Krčín, v majetku města,
zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, do vlastnictví (společné jmění manželů) pana Ing.
D. V. a paní Mgr. J. V., za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 150 Kč/m² a za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru. GP pro oddělení pozemku předloží městu Nové Město nad Metují zájemce nejpozději do dne
21.11.2017. ZM pověřuje ST podpisem kupní smlouvy.
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3.2 Směna pozemků v ul. Železova louka (Viz RM 379 čl.2/6)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 3/2 Příloha: ZM 121 - 3/2

Identifikace:

RM uložila OMM usnesením č. RM 377-16231/17 ze dne 14.08.2017 zveřejnit záměr města směnit části pozemků p.
p. č. 223/12, 224/1 a 226/4 o celkové výměře 75 m², vše v k. ú. Krčín, ve společném jmění manželů L., za část
pozemku p. p. č. 223/4 o výměře 13 m² v k. ú. Krčín ve vlastnictví města. Pro směnu výše uvedených částí pozemků
byl vyhotoven GP č. 857-61/2017. Záměr města směnit části pozemků byl zveřejněn ode dne 22.08.2017 do dne
08.09.2017. RM 379 doporučila ZM schválit směnu částí pozemků. Přílohy č. ZM 121 - 3/2.
K rozhodnutí:
Souhlasit se směnou pozemků.
Odůvodnění:
Majetkoprávní vypořádání pozemků z důvodu plánované výstavby splaškové kanalizace a cyklostezky a narovnání
právního vztahu k pozemku pod místní komunikací. Ocenění směňovaných pozemků pro doplatek za větší výměru
pozemků bylo stanoveno dohodou s manžely L. a vychází z cen dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví
města, kde je cena pozemků do výměry 40 m² pro místní komunikace stanovena ve výši 100 Kč/m² pozemku, přičemž
výměra pozemku, kterou bude město doplácet je o 22 m² nad touto hranicí. Vyhotovení znaleckého posudku by bylo
nehospodárné.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:16 hodin - bez rozpravy, žádné připomínky. Po přednesu usnesení bylo hlasováním 17 pro schváleno.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3. 2 USNESENÍ č. ZM 121- 7600/17,
(uložen úkol číslo 21964).
ZM schvaluje směnu částí pozemků p. p. č. 223/12 o výměře 14 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p. p. č. 224/1 o výměře 27 m², druh pozemku zahrada a p. p. č. 226/4 o výměře 34 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha vše v k. ú. Krčín, ze společného jmění manželů T. a M. L., zapsaných na LV č. 3645 pro k. ú. Krčín a obec
Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 223/4 o výměře 13 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové Město nad Metují (dále jen „město“), zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují dle GP č. 857-61/2017. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků činí 62 m², za které
město uhradí manželům L. doplatek ve výši 100 Kč/m², tj. celkem 6.200 Kč. Náklady spojené s vyhotovením GP pro oddělení
pozemků a poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město, které směnu pozemků vyvolalo, protože na pozemku je
část místní komunikace. ZM bere na vědomí, že pozemek p. p. č. 226/4 v k. ú. Krčín je zatížen věcným břemenem chůze a
jízdy. Zrušení tohoto břemene bude obsahem směnné smlouvy. ZM pověřuje ST podpisem směnné smlouvy.
ZM 121 Schvaluje.
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3.3 Souhlas s bezúplatným převodem pozemku SPÚ ČR na sídlišti u Luštince do majetku města (Viz RM
379 čl.2/9)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 3/3 Příloha: ZM 121 - 3/3

Identifikace:

RM dle usnesení č. RM 376-16194/17 má zájem získat v lokalitě na sídlišti u Luštince od Státního pozemkového
úřadu ČR (dále jen SPÚ ČR) do vlastnictví pozemek p. p. č. 643/16 o výměře 983 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha v k. ú. Krčín, který je veden na LV č. 10002 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují.
Na pozemku má být vybudováno odpočinkové místo v podobě parčíku s výtvarnými prvky pro děti. Pro podání žádosti
na SPÚ ČR je třeba doložit souhlas ZM s bezúplatným převodem pozemku do majetku města. RM 379 doporučila ZM
souhlasit s bezúplatným převodem pozemku do majetku města. Přílohy č. ZM 121 - 3/3.
K rozhodnutí:
Schválit bezúplatný převod na město.
Odůvodnění:
Souhlas zastupitelstva obce ve věci bezúplatného převodu pozemku je jedním z dokladů, které je třeba doložit k
žádosti o převod na SPÚ ČR. Žádost bude podána po schválení nového územního plánu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:19 hodin - bez rozpravy, žádné připomínky. Po přednesu usnesení bylo hlasováním 17 pro schváleno.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3. 3 USNESENÍ č. ZM 121- 7601/17,
(uložen úkol číslo 21965).
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. p. č. 643/16 o výměře 983 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, v k. ú. Krčín, který je zapsán na LV č. 10002 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují vedeném KÚ
KHK, Katastrální pracoviště Náchod a to z majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, do majetku města Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876. ZM pověřuje ST podpisem darovací smlouvy.
ZM 121 Souhlasí.
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Rozvoj

16:20

OMM

4.1 Návrh na pojmenování nově vznikající ulice v Krčíně - lokalita Na Kopci - ulice Rolní (RM 376 usnesení č. RM 376 - 16200/17)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 4/1 Příloha: ZM 121 - 4/1

Identifikace:

RM č. 367 se na svém jednání dne 13.03.2017 shodla na následujícím usnesení: „RM bere na vědomí zápis z 2.
jednání Komise názvoslovné ze dne 22.02.2017 ve znění přílohy č. RM 367 - 3/1. RM pro případ budoucí výstavby v
lokalitě Na Kopci doporučuje ZM schválit pro nově vznikající ulici na pozemku p. p. č. 634/7 v k. ú. Krčín název ulice
ROLNÍ“.
K tomuto usnesení reagoval OV Krčín: „Většina členů doporučuje zavést pojmenování až po zpracování studie, ze
které bude patrné, jak budou vedeny ulice a rozloha stavebních parcel, včetně přístupů. Návrh by se měl promítnout
do územního plánu a měli by s ní vyslovit souhlas i vlastníci dotčených pozemků“.
Na návrh TAJ bylo stanovisko OV Krčín postoupeno Komisi názvoslovné s požadavkem na opětovné projednání a
stanovení doporučení pro RM s tím, že následně RM rozhodne o dalším postupu. Komise záležitost opětovně
projednala dne 19.06.2017 a shodla se na doporučení schválit název ulice ROLNÍ, a to bez ohledu na to, jak se
vyvine další výstavba v této lokalitě.
Toto stanovisko projednala dne 31.07.2017 RM 376 a přijala usnesení č. RM 376- 16200/17:
"RM projednala a bere na vědomí zápis ze 4. jednání Komise názvoslovné ze dne 19.06.2017 ve znění přílohy č. RM
376 - 3/13. RM, na základě opakovaného doporučení komise, potvrzuje své usnesení ze dne 13.03.2017, tj., že pro
případ budoucí výstavby v lokalitě Na Kopci doporučuje ZM schválit pro nově vznikající ulici na pozemku p. p. č. 634/7
v k. ú. Krčín název ulice Rolní, a to bez ohledu na to, jak se vyvine další výstavba v této lokalitě. RM ukládá TAJ
předložit toto usnesení ke schválení na nejbližším zasedání ZM."
V souladu s usnesením č. RM 376-16200/17 ze dne 31.07.2017 a na doporučení Komise názvoslovné je ZM
předkládán návrh pojmenovat nově vznikající ulici v místní části Krčín v lokalitě Na Kopci názvem ROLNÍ.
Podrobnosti viz přílohy č.: ZM 121 - 4/1.
K rozhodnutí:
Schválit či neschválit název pro nově vznikající ulici v Krčíně.
Odůvodnění:
Viz přílohy č. ZM 121 - 4/1.
Vysvětlení: Ing. Martin Prouza radní Rada města

Z podrobnějšího projednání:

V 16:22 hodin - vedoucí OMM - přednesl bod ve znění pozvánky - v rozpravě vystoupil Bc. Fanta s návrhem ponechat
stávající stav do doby, než budou vyřešeny všechny pozemky v lokalitě. Nelíbí se mu ani návaznost názvů Polní Rolní - může to být problém např. pro složky IZS. Názvy ul. Polní a ul. Rolní by se mohly snadno zaměnit. Poukázal
také na problém v Náchodě, kde jedna logická ulice má dva názvy - ul. Českoskalická a ul. Komenského, fakticky zde
jedna ulice začíná v druhé. Pan Valášek - jako předseda Názvoslovné komise byl přítomen u všech jednání týkajících
se této záležitosti. K pojmenování takhle malé ulice se komise rozhodla proto, že ul. Na Kopci je již nyní dost dlouhá a
se spoustou uliček. Pokud by název neprošel, tak i tato nová ulice by jinak měla název opět ul. Na Kopci. Již teď má
ul. Na Kopci paprsčitý charakter a nikdo neví, kde ul. Na Kopci přesně končí. Vznikem nové ulice s novým názvem
zabráníme dalším zmatkům. V opačném případě by všichni měli adresu ul. Na Kopci a nikdo by nikoho nenašel. Bc.
Fanta uvedl, že důvodům návrhu rozumí, nemá s tím problém, ale prosí případně o jiný název ulice než Rolní, a to z
již řečeného důvodu. Dává proto protinávrh, a to zatím ulici nepojmenovávat. Poté se zeptal, jak to vypadá s
rozparcelováním pozemků v této lokalitě, z pohledu možné zástavby do budoucna. Víme něco nebo nevíme nic? ST všechno je to v majetku prakticky jedné rodiny. Určitě, pokud tam budou chtít něco stavět, budou muset předložit
studii parcelace. Bc. Fanta naformuloval svůj protinávrh - "ZM neschvaluje pojmenování nově vznikající ulice na
pozemku p. p. č. 634/7 v k. ú. Krčín názvem Rolní a ukládá ST uložit Názvoslovné komisi najít nové pojmenování pro
tuto ulici." Ing. Němeček se dotázal - když se nepojmenuje nová ulice, tak jestli bude mít název ul. Na Kopci. TAJ ano, jiná možnost z pohledu stavebního úřadu zde dosud není. Hlasováno o protinávrhu - 4 pro, 10 proti, 3 se zdrželi protinávrh Bc. Fanty nebyl přijat. ST tedy nechal hlasovat o původním návrhu usnesení - hlasováno - 12 pro, 3 proti, 2
se zdrželi - usnesení bylo přijato. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4. 1 USNESENÍ č. ZM 121- 7602/17
ZM schvaluje pojmenování nově vznikající ulice na pozemku p. p. č. 634/7 v k. ú. Krčín názvem Rolní, a to bez ohledu na to,
jak se vyvine další výstavba v této lokalitě.
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4.2 VŘ - „Chodníky v Novém Městě nad Metují - realizace“ - 6. dílčí část - „Chodník ul. Kaštánky - T. G.
Masaryka, uložení chráničky“ (Viz RM 378 čl.5/12)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 4/2 Příloha: ZM 121 - 4/2

Identifikace:

Dne 23.08.2017 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek na akci „Chodníky v Novém Městě nad Metují realizace“, která byla rozdělena na 6 dílčích částí. Hodnocení nabídek této veřejné zakázky se konalo téhož dne.
Hodnotící komise předložila RM a ZM zprávu o hodnocení nabídek viz příloha č. ZM 121 - 4/2. Zadání dílčích částí 1 5 bylo předloženo a schváleno RM 378 dne 28.08.2017. Zadání dílčí části 6 je uvedeno v samostatném bodě č. ZM
121 - 4/2, jelikož tato jediná dílčí část by se měla realizovat až v roce 2018, proto schválení podléhá ZM. Dílčí části 1 5 se budou realizovat v roce 2017 v souladu s rozpočtem 2017.
K rozhodnutí:
Ne/souhlasit se zadáním 6. dílčí části „Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka, uložení chráničky“, schválit SOD,
pověřit ST podpisem.
Odůvodnění:
Na dílčí část 1 byla podána 1 nabídka, na dílčí část 2 byly podány 3 nabídky, na dílčí část 3 byly podány 2 nabídky, na
dílčí část 4 byly podány 2 nabídky, na dílčí část 5 byly podány 2 nabídky, na dílčí část 6 byly podány 4 nabídky. Dílčí
části 1 - 5 se budou realizovat v roce 2017. Dílčí část 6 se bude realizovat až v roce 2018, proto se musí schválit
zadání v ZM. Realizace proběhne za podmínky, že potřebné finanční prostředky budou schváleny v rozpočtu 2018.
Na tuto dílčí část 6 bude také podána žádost o dotaci na MAS Pohoda venkova.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 16:34 hodin - bez rozpravy a dotazů. Po přednesu usnesení bylo hlasováním 17 pro schváleno. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4. 2 USNESENÍ č. ZM 121- 7603/17,
(uložen úkol číslo 21966).
ZM na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení nabídek a jejího doporučení souhlasí se
zadáním 6. dílčí části veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Chodníky v Novém Městě nad
Metují - realizace“, pod názvem „Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka, uložení chráničky“ firmě STAVIBET s.r.o., Julia
Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, za nabídkovou cenu 1.202.640 Kč vč. DPH. ZM schvaluje smlouvu o dílo na tuto akci mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy č. ZM
121 - 4/2, s tou podmínkou, že realizace proběhne pouze v případě, že bude potřebná finanční částka na tuto akci schválena
v rozpočtu 2018. V případě neschválení této částky v rozpočtu 2018 město od této SOD odstoupí. ZM pověřuje ST jejím
podpisem.
ZM 121 Souhlasí.
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4.3 Aktuální stav projektů (Viz RM 379 čl.3/5)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 4/3 Příloha: ZM 121 - 4/3

Identifikace:

OMM tradičně na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných projektů a
informaci o nepředložení žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace parku veřejné zeleně - Park Březinky, Nové Město
nad Metují“. RM zprávu projednala, uložila její doplnění a předložení do ZM, což OMM tímto činí. Podrobnosti viz
příloha č. ZM 121 - 4/3.
K rozhodnutí:
Vzít na vědomí aktuální stav projektů ke dni 06.09.2017.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

V 16:37 hodin - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu a přednesl postupně aktuální komentář k
prezentaci stavu realizace jednotlivých projektů.
1/ Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. Etapa - v polovině června - úvodní kolo monitoringu - odebrány
vzorky ze 45 vrtů (bylo potvrzeno, že hlavním kontaminantem je zde PCE). Ode dne 19.06.2017 do dne 18.07.2017
instalace subhorizontálních drénů, do kterých byla následně aplikována syrovátka, v rámci této aplikace zasáknuto
80,6 m3 syrovátky. Dne 17.08.2017 se konal první kontrolní den za účasti města, zhotovitele, TDI, externího
zpracovatele žádosti, zástupce MŽP a ČIŽP.
2/ Zateplení BD č. p. 44 - 47 v ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují - opláštění budovy, pokládka střešního
pláště, probíhají dokončovací práce na omítce na západní stěně. Předpoklad dokončení prací dle smlouvy o dílo
(konec září). Chystají se podklady pro vyhotovení druhé žádosti o platbu a proplacení dotace.
3/ Přístavba tělocvičny "ZŠ Komenského" - během září bude odeslána žádost hejtmanovi, radním a zastupitelům KHK
týkající se finanční výpomoci na přístavbu tělocvičny. V září zahájeno zpracování zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele stavebních prací firmou Centrum evropského projektování a.s. Do konce 37. kalendářního týdne dojde ke
zveřejnění výzvy na profilu zadavatele. Do dne 27.09.2017 prohlídka místa plnění. Dne 05.10.2017 otevírání a
hodnocení nabídek. Dne 16.10.2017 oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky (15 denní lhůta na odvolání). Dne
06.11.2017 předložení ke schválení do RM výběr dodavatele a smlouvy o dílo. Ve 46. kalendářním týdnu - podepsání
smlouvy o dílo v případě, že nedojde k odvolání nebo jiným komplikacím. ST - upřesnil informace vedoucího OMM a
sdělil, že žádost na kraj o dotaci ještě nebyla odeslána, ale teprve bude do konce září. Bc. Fanta - dotaz - proč jsou
teď najednou tak rychlé termíny na výběr zhotovitele? Původně to mělo být v květnu a to se nestalo a nyní se vše děje
rychle? Komentář podal MST - popsal to, co se dělo od června 2017. kdy ZM rozhodlo, že se do realizace půjde už
letos i bez dotace. Byla zajištěna firma, která pro nás zajišťuje celou soutěž, vypsat a hodnotit takovou zakázku - s tím
nemá město zkušenosti, Zakázka tohoto typu se objeví jednou za mnoho let. Firma CEP HK nám to proto
administruje, abychom nebyli napadnutelní, viz zákon o veřejných zakázkách. Zároveň ale jde o to, aby se co nejdříve
začalo stavět a co nejdříve byla tělocvična hotová a mohla se využívat. Bc. Fanta - všechno to chápe, ale proč se tak
rychle teď řeší termíny. I po tomto vysvětlujícím komentáři je ale jiného názoru. Pro lepší výběr by o 15 dní prodloužil
termín předložení nabídek. ST - to už nyní nejde. Bc. Fanta - a zrušit? ST - při zakázce tohoto rozsahu to nelze, ale
může se stát, že žádná nabídka nevyhoví podmínkám a pak nás čeká nové vyhlášení. Akce by měla být rozložena do
3 let, letos zahájení a přípravné práce, příští rok - hlavní část realizace a 2019 dokončení. Tomu budou odpovídat i
finance. Ing. Vojnarová doplnila - upřesnila termíny - vyvěšeno bylo dne 18.09.2017, termín otevírání nabídek je
stanoven na dne 09.10.2017, v této době však můžou být kladeny dotazy a v rámci poskytování dodatečných
informací může dojít k prodlužování termínu pro podávání nabídek, ale ke zrušení této veřejné zakázky může dojít
jen ze zákonem daných důvodů a ty tu nyní nejsou.
4/ Územní studie krajiny SO OPR Nové Město nad Metují - v březnu 2017 byla podána žádost o dotaci na zpracování
územní studie krajiny. Dále byl vybrán zhotovitel EKOTOXA s.r.o., projekt schválen k financování, vydáno rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Na MŽP bude předložena žádost o dotaci na dofinancování 10 %, podání žádosti schválila RM
usnesením č. RM 362-15504/16.
5/ Územní studie veřejných prostranství v rámci OPR Nové Město nad Metují - v dubnu 2017 byla podána žádost o
dotaci na zpracování územních studií veřejných prostranství - celkem vznikne 39 studií (zahrnuta veřejná prostranství
v Novém Městě nad Metují, Spech, Vrchovinách a obcích Slavoňov, Mezilesí, Bohuslavice, Jestřebí, Přibyslav,
Provodov-Šonov. Dále VŘ na zhotovitele studií - New Visit s.r.o. Projekt vybrán k financování - cca do 2 měsíců by
mělo být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
6/ Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v „ZŠ Krčín“ - v únoru 2017 podána žádost o dotaci, poté
vydáno stavební povolení - projekt schválen k financování. ST - na Radě školy, které se zúčastnil, zazněly dotazy, kdy
bude ze strany města akce schválena - dostali od ST informaci, že na listopadovém ZM, bude to rozhodováno i v
kontextu tvorby rozpočtu na rok 2018, půjde o velké finance a akce musí být městem předfinancována a teprve pak
přijdou dotační peníze.
7/ Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti „ZŠ Komenského“ - v únoru 2017 byla
podána žádost o dotaci, výsledek zatím není znám - probíhá stavební řízení. ST - viz předchozí bod - rozhodováno
bude v listopadu.
8/ Rybník Hradiště - zpracování PD - v březnu 2017 byla podána žádost o dotaci na zpracování PD na zpevnění
břehů, odbahnění a rekonstrukci výpustě rybníka Hradiště. Projekt vybrán k podpoře, do ZM 121 předkládána
smlouva o poskytnutí dotace.
9/ Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - vypracování PD - v březnu 2017 byla podána žádost o
dotaci na zpracování PD stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách a Spech. Projekt vybrán k podpoře, do ZM 121
předkládána smlouva o poskytnutí dotace.
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10/ Místa odpočinku ve Vrchovinách a Spech, Nové Město nad Metují - v únoru 2017 byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství na vytvoření nových míst pro odpočinek ve Vrchovinách a Spech - osazení mobiliářem. V
srpnu obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace.
11/ Obnova kaple Panny Marie ve Spech, Nové Město nad Metují - v únoru 2017 byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství na obnovu kapličky výměna krytiny, klempířské prvky, obnova výplní otvorů. Očekává se v
nejbližší době obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace.
12/ Revitalizace parku veřejné zeleně - Park Březinky, Nové Město nad Metují - ZM 120 schválilo podání žádosti o
dotaci do OPŽP. Projekt byl konzultován s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Z konzultace vyplynulo, že projekt
svým nastavením nenaplňuje jejich představu o ideálních parcích, tedy místu, kde bude především zachována
biodiverzita (zaměření dané výzvy č. 60). Zároveň velká část nákladů by byla neuznatelná. Předpokládané náklady 6
mil. Kč vč. DPH, z toho dotace ve výši 60 % z uznatelných výdajů 780 tis. Kč. Na RM 376 byly předloženy nové
informace a výsledky poptávkového šetření na zpracovatele žádosti o dotaci. Usnesením č. RM 376-16190/17 bylo
OMM uloženo hledat vhodnější dotační titul pro tento projekt. Žádost o dotaci tedy nebude podána do 60. výzvy OPŽP
(termín podání žádosti byl do dne 15.09.2017) a OMM bude hledat vhodnější dotančí titul pro tento projekt.
Žádné další dotazy k této záležitosti nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení - bez dotazů - usnesení
"bereme na vědomí", tzn. bez hlasování - bez námitek, takže 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 4. 3 USNESENÍ č. ZM 121- 7604/17
ZM bere na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 06.09.2017, ve znění přílohy č. ZM 121 - 4/3.
ZM 121 Bere na vědomí.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.9.2017
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.4 PD rybníky - nové položky rozpočtu a schválení smluv o poskytnutí dotace (Viz RM 379 čl.3/10)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 4/4 Příloha: ZM 121 - 4/4

Identifikace:

V březnu letošního roku předložilo město dvě žádosti o dotaci do programu Královéhradeckého kraje 17ZPD02
Obnova a technické zajištění stávajících „návesních“ vodních nádrží („Rybník Hradiště - zpracování projektové
dokumentace“ a „Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - vypracování dokumentace“). Obě žádosti
byly dne 19.06.2017 schváleny Zastupitelstvem KHK k poskytnutí dotace. Předpokládané náklady na zpracování PD
na Vodní nádrž Vrchoviny a Spy jsou cca 255 tis. Kč včetně DPH, předpokládané náklady na zpracování PD - Rybník
Hradiště jsou cca 225 tis. Kč vč. DPH. V rozpočtu na rok 2017 nejsou schváleny na zpracování těchto PD položky.
Pro čerpání dotace je třeba schválit nové položky rozpočtu a provést příslušná rozpočtová opatření. Je třeba schválit:
1) Rybník Hradiště - PD a přesunout na tuto položku 85 tis. Kč (povinná spoluúčast města k poskytnuté dotaci), a to z
§ 3344 - Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská,
2) Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - PD a přesunout na tuto položku 90 tis. Kč (povinná
spoluúčast města k poskytnuté dotaci), a to z § 3344 - Přeložení městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a v ul.
Nahořanská.
Město obdrželo návrh smluv o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK, který musí být dle zásad programu vrácen
podepsaný do 100 kalendářních dnů od rozhodnutí o poskytnutí dotace a z tohoto důvodu je smlouva předkládána ke
schválení v ZM. RM 379 doporučila navržené usnesení ZM schválit.
K rozhodnutí:
Schválit nové položky rozpočtu a příslušná RO a vyhradit si pravomoc RM schválit předložené smlouvy a pověřit ST
jejich podpisem.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města

V 16:56 hodin - bez rozpravy, žádné dotazy nebyly. Po přednesu usnesení bylo hlasováno: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
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 121- 7605/17,
(uložen úkol číslo 21967).
ZM schvaluje dvě nové položky rozpočtu: 1) Rybník Hradiště - PD a 2) Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad
Metují - PD. ZM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 85 tis. Kč z § 3341 - položka Přeložení městského rozhlasu v ul. Na
Strážnici a v ul. Nahořanská na položku Rybník Hradiště - PD (§ 2341) a přesun 90 tis. Kč z § 3341 - položka Přeložení
městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská na položku Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad
Metují - PD (§ 2341).
ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje vyhrazení si
pravomoci RM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17ZPD02-0007 na projekt
s názvem „Rybník Hradiště - zpracování projektové dokumentace“ a Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č.
17ZPD02-0008 na projekt s názvem "Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - vypracování dokumentace“,
ve znění přílohy č. ZM 121 - 4/4. ZM pověřuje ST podpisem obou smluv.
ZM 121 Schvaluje.
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4.5 Usnesení Komise regenerační č. 5/2017 ze dne 04.09.2017 (Viz RM 379 čl.3/13)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 4/5 Příloha: ZM 121 - 4/5

Identifikace:

Komise regenerační projednávala na svém jednání podněty pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2018. Pro
zařazení do anketního dotazníku, který je nezbytný pro přidělení dotace, je navrhována obnova části městského
opevnění v ul. Na Zadomí v západní části, a to úsek mezi č. p. 1234 a 1254. Jedná se o městské opevnění v celkové
délce cca 46 m. Další návrhy nebyly komisí navrženy. K tomuto bodu bylo komisí přijato usnesení KREG č. 5/2017 ve
znění: "Komise regenerační doporučuje RM a ZM zařazení obnovy Městského opevnění v části západního Zadomí
mezi č. p. 1234 a 1254 do rozpočtu města na rok 2018 a zároveň doporučuje zařazení této akce do Anketního
dotazníku v Programu regenerace v MPR a MPZ na rok 2018." RM 379 doporučila navržené usnesení ZM schválit.
RM 379 souhlasila se zařazením akce Obnova části městského opevnění v ul. Na Zadomí v jeho západní části do
Anketního dotazníku pro Program obnovy MPR a MPZ na rok 2018.
K rozhodnutí:
Schválit novou položku do rozpočtu města na letošní rok ve výši 31 tis. Kč vč. DPH na přípravu podkladů pro tuto akci
a potřebné RO.
Odůvodnění:
Vzhledem ke stavu spárování zdiva v této části doporučuje OMM zařazení této akce do anketního dotazníku. K tomuto
je však nutné v tomto roce schválit položku do rozpočtu města na přípravu projekčních podkladů, na jejichž základě
bude možné zajistit stanovisko státní památkové péče, zajištění příslušného stavebního povolení a zadání zakázky.
Na tyto práce je zpracována cenová nabídka ve výši 30.274 Kč vč. DPH, kterou zpracoval p. Jan Bártík, T. G.
Masaryka 42, 549 01 Nové Město nad Metují. Pro tuto položku bude nutné schválit RO. Návrh RO přesun částky 31
tis. Kč pro akci Obnova městského opevnění v části Zadomí západ mezi č. p. 1234 a 1254, které bude pokryto
přesunem z akce Program regenerace - obnova zdiva hradební věže Zázvorka § 1713.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:02 hodin - bez rozpravy, žádné dotazy ani připomínky nebyly. Po přednesu usnesení bylo hlasováno - 16 pro, 0
proti, 1 se zdržel. 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 121- 7606/17,
(uložen úkol číslo 21968).
ZM schvaluje novou položku "Obnova části městského opevnění v ul. Na Zadomí v jeho západní části" do rozpočtu na rok
2017 pro přípravu podkladů pro tuto akci. ZM schvaluje rozpočtové opatření - přesun částky 31 tis. Kč z akce Program
regenerace - obnova zdiva hradební věže Zázvorka (§ 3322) na akci Obnova městského opevnění v části Zadomí západ
mezi č. p. 1234 a 1254 (§ 3322).
ZM 121 Schvaluje.
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4.6 Usnesení Komise regenerační č. 6/2017 ze dne 04.09.2017 (Viz RM 379 čl.3/14)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 4/6 Příloha: ZM 121 - 4/6

Identifikace:

Komise regenerační projednávala na svém jednání v bodě 5 Program regenerace Městské památkové rezervace
Nové Město nad Metují na období 2017 - 2021, jehož zpracování zadalo město Nové Město nad Metují panu Ing.
arch. Tadeáši Matouškovi, Nad Šárkou 23, Praha 6. KREG zvláště projednala přehled nemovitostí, kde je popisován
aktuální stav. K tomuto bodu přijala KREG usnesení KREG č. 6/2017 ve znění: "Komise regenerační souhlasí s
předloženým Programem regenerace městské památkové rezervace Nové Město nad Metují na období 2017 - 2021 s
tím, že v případě nutnosti bude tento plán v průběhu období aktualizován dle potřeby a doporučuje RM a ZM
schválení tohoto programu regenerace MPR." RM 379 doporučila navržené usnesení ZM schválit.
K rozhodnutí:
Schválit Program regenerace MPR Nové Město nad Metují na období 2017 - 2021.
Odůvodnění:
Dokument Program regenerace Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují na období 2017 - 2021 je
významným dokumentem, který je potřebný nejen k systémovému působení při provádění úprav a rekonstrukcí
objektů, ale také jako podklad pro podávání žádostí o dotace v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury
ČR, ve kterém žádají o dotace jak město, tak i ostatní majitelé kulturních památek na území MPR. Komise
regenerační má za úkol sledovat průběžně naplňování plánů a cílů v tomto Programu.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:04 hodin - bez rozpravy, žádné dotazy nebyly. Po přednesu usnesení bylo hlasováním 17 pro schváleno.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4. 6 USNESENÍ č. ZM 121- 7607/17
ZM schvaluje předložený Program regenerace Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují na období 2017 - 2021
ve znění přílohy č. ZM 121 - 4/6.
ZM 121 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 21.9.2017
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.7 Nová investiční položka - Oprava chodníku u DDM Stonožka (od ul. T. G. Masaryka po ul. Malecí) - PD
(Viz RM 379 - 4/7)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 4/7 Příloha: ZM 121 - 4/7

Identifikace:

Na základě žádosti paní Mgr. Dagmar Rudolfové jako ředitelky DDM Stonožka a dále žádosti občana, p. Zdeňka
Balady o zajištění opravy chodníku před DDM Stonožka RM uložila TS zařadit opravu chodníku u DDM Stonožka do
plánu oprav na rok 2017 a zajistit v rámci své činnosti výměnu popraskaných a poškozených dlaždic za jiné s tím, že
obrubníky zůstanou v původním stavu. Ukázalo se však, že oprava bude natolik rozsáhlá, že v rámci činnosti TS není
v jejich kapacitních možnostech a OMM proto předkládá ke schválení novou investiční položku - PD - oprava
chodníku u DDM Stonožka, aby se mohla začít zpracovávat jednoduchá projektová dokumentace a do návrhu
rozpočtu na rok 2018 mohla být zařazena realizace této akce. Odhad nákladů na zpracování PD na tuto akci je cca 30
tis. Kč. Tato částka bude pokryta přesunem z § 3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu památek. RM 379
doporučila navržené usnesení ZM schválit.
K rozhodnutí:
Schválit novou investiční položku - PD - oprava chodníku u DDM Stonožka (od ul. T. G. Masaryka po ul. Malecí),
schválit RO.
Odůvodnění:
Odhad nákladů na realizaci chodníku podél DDM Stonožka (od ul. Malecí po ul. T. G. Masaryka) je cca 800 tis. Kč.
Vysvětlení: Ing. Libor Pozděna vedoucí odboru OMM Odbor majetku města
Z podrobnějšího projednání:
V 17:05 hodin - vedoucí OMM přečetl "Identifikaci", ST doplnil o vysvětlení, že dlaždice u DDM Stonožka (od ul. T. G.
Masaryka po ul. Malecí), které by nyní ohrožovaly chodce a kde by hrozil úraz, budou nyní nahrazeny v rámci činnosti
TS, ale jinak je chodník zralý na celkovou rekonstrukci. Ing. Němeček - dotaz, zda celková rekonstrukce je vč.
obrubníků? ST - ano. Další dotazy již nebyly. Vedoucí OMM přednesl navržené znění usnesení, ST nechal hlasovat hlasováno 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Vedoucí OMM poděkoval za pozornost. 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 121- 7608/17,
(uložen úkol číslo 21969).
ZM schvaluje novou investiční položku Oprava chodníku u DDM Stonožka (od ul. T. G. Masaryka po ul. Malecí) - PD (§
2219). ZM schvaluje rozpočtové opatření - přesun 30 tis. Kč z § 3322 - Program regenerace - příspěvky na obnovu památek
na tuto novou položku rozpočtu.
ZM 121 Schvaluje.
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Finance

17:10

OF

5.1 Žádost o půjčku Sportovní klub Nové Město nad Metují, z.s. (Viz RM 377 čl.5/5, usn. RM 37716245/017)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 5/1 Příloha: ZM 121 - 5/1

Identifikace:

Sportovní klub Nové Město nad Metují, z.s., žádá ZM o poskytnutí půjčky 500 tis. Kč formou předfinancování roku
2018 z důvodu pozastavení dotací od MŠMT ČR. Půjčka by sloužila k účetnímu uzavření Světového a Evropského
poháru v paralympijské lukostřelbě, který se uskutečnil ve dnech 15. - 24.07.2017. Podrobnosti viz příloha č. ZM 121 5/1.
K rozhodnutí:
Ne/schválit poskytnutí zápůjčky Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

Z podrobnějšího projednání:

V 17:09 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 15 pro, 0 proti, 1
se zdržel. 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 121- 7609/17,
(uložen úkol číslo 21970).
ZM schvaluje poskytnutí zápůjčky Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 500 tis. Kč se splatností nejpozději
do dne 30.06.2018 a uzavření smlouvy o zápůjčce dle přílohy č. ZM 121 - 5/1 a pověřuje ST jejím podpisem. ZM schvaluje
RO - poskytnutí zápůjčky Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují (§ 3419) v částce 500 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
navýšením příjmové strany rozpočtu u položky daň z přidané hodnoty (DPH) (položka 1211) o 500 tis. Kč.
ZM 121 Schvaluje.

Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 2.11.2017
Hlasy Pro: 15. Proti: 0, Zdrželi se : 1 - bylo přijato.

5.2 Sdělení části členů KSPORT Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují (Viz RM 379 čl.5/4)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 5/2 Příloha: ZM 121 - 5/2

Identifikace:

Část členů Komise sportovní oznamuje v dopise adresovaném zastupitelům své překvapení a rozčarování nad
rozhodnutím ZM o výši dotace pro Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. Podrobnosti viz příloha č. ZM 121 5/2.
K rozhodnutí:
Seznámit se s dopisem zástupců KSPORT zastupitelům.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

V 17:11 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. Bez rozpravy. Vedoucí OF přednesl
navržené znění usnesení - k usnesení nebyl žádný dotaz ani připomínka - usnesení "ZM se seznámilo…a bere tento
dopis na vědomí...", tzn. bez hlasování 17 pro. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5. 2 USNESENÍ č. ZM 121- 7610/17
ZM se seznámilo s dopisem části členů KSPORT adresovaném Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují a bere tento
dopis na vědomí.
ZM 121 Bere na vědomí.
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5.3 Žádost TJ Spartak o pomoc s financováním provozu zimního stadionu (Viz RM 379 čl.6/5)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 5/3 Příloha: ZM 121 - 5/3

Identifikace:

Předseda TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen "TJ Spartak"), oznamuje RM a ZM zplnomocnění p.
Miroslava Jarolímka k věcem jednacím ohledně všech typů dotací - viz příloha č. ZM 121 - 5/3 - Zplnomocnění. Dále
předseda TJ Spartak žádá RM a ZM o pomoc s financováním zimního stadionu ve výši 900 tis. Kč - viz příloha č. ZM
121 - 5/3 - Žádost TJ Spartak ze dne 06.09.2017. Hlavním důvodem k podání žádosti je každoroční snižování dotace
z rozpočtu města. Dle vyjádření předsedy TJ Spartak jsou roční náklady na provoz zimního stadionu (bez nákladů na
sportovní činnost) cca 2,2 mil. Kč. Výše dotace z rozpočtu města na rok 2017 činí 708 tis. Kč, za poslední 3 roky se
snížila o více než 30 %. Jako podklad pro jednání ZM jsou přiloženy další přílohy č. ZM 121 - 5/3: Vývoj dotací TJ
Spartak; Výnosy a náklady za rok 2016. RM projednala žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. a uložila
KSPORT projednat na svém nejbližším zasedání žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. RM uložila OF
předložit žádost TJ Spartak do ZM 121 s tím, že zápis z jednání KSPORT bude předložen až přímo na jednání ZM.
RM doporučila ZM schválit mimořádnou dotaci TJ Spartak ve výši 450 tis. Kč a související RO.
K rozhodnutí:
Projednat žádost TJ Spartak o pomoc s financováním provozu zimního stadionu.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Z položky Příspěvky na sport - provoz a údržba je nedočerpána částka 219 tis. Kč z důvodu snížení
dotace pro Sportovní centrum NM. Poskytnutí vyšší částky musí být řešeno rozpočtovým opatřením - navýšením
rozpočtových příjmů města. Mimořádná dotace by řešila financování roku 2017. Záloha na dotaci 2018 by byla
schvalována na základě samostatné žádosti.
Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční
Z podrobnějšího projednání:
V 17:12 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. ST otevřel rozpravu a jako první se ujal
slova - mj. upozornil, že do cca 1 měsíce lze očekávat doručení další žádosti TJ Spartak, tentokrát o předfinancování
částky na rok 2018. To by pak schvalovalo ZM v listopadu 2017. OF - bylo by to formou zálohy z částky, kterou by
obdrželi z rozpočtu na 2018. TJ Spartak je takto zálohově financován již několik let - částku je možné poukázat hned
na začátku příštího roku. Pan Valášek - dotázal se, zda se dopředu nevědělo, že TJ Spartak nemá dostatečnou režii a
že tedy nyní přidáváme další peníze do sportu? ST - z doručené žádosti jste se to dozvěděli - TJ Spartak, když začal
mrazit, tak zjistil, že nemá dostatek financí. Pan Valášek - znovu položil a upřesnil dotaz, zda při rozdělování
finančních prostředků Sportovní komise nevěděla, že TJ Spartak bude potřebovat více peněz? ST - reagoval s tím, že
to je dotaz spíše na předsedu Sportovní komise p. Šnajdra. Pan Šnajdr k danému dotazu uvedl, že problematika
financování sportu ve městě je složitá a její vysvětlování je na minimálně hodinu i víc. Peněz je prostě málo a proto
nestačí - po dlouhých jednáních Sportovní komise dospěla k tomu, že bude třeba oddělit náklady na provoz a náklady
na sportovní činnost a podle toho pak také dělit peníze. Také bude třeba znovu rozhodnout o tom, pro jaké subjekty
působící v oblasti sportu budou tyto finance určeny. Ale i tak bude třeba celkovou částku výrazně navýšit. To není
problém jen zimního stadionu, ale také letního. Dnes se např. na ZM v Pardubicích jedná o budoucnosti hokeje v
Pardubicích. (Příchod Ing. Maura na jednání ZM v 17:19 hodin.) Pan Šnajdr pokračoval v informacích, že již v dobách
dávno minulých, za vedení ST pana Ing. Jiřího Tymla, cca před 20 lety, bylo odhadnuto, že by bylo třeba cca 15 mil
Kč, pokud by všechna sportoviště vlastnilo město. Sportovní komise si uvědomuje, že Spartak dostal málo, ale byla to
dělba dle daných pravidel a takto to vyšlo. Je ale evidentní, že bude třeba pravidla změnit a také přidat do podpory
sportu další městské peníze. Nyní je to tak, že pokud ze stávajících peněz bude někomu přidáno, tak musí být jinému
ubráno. ST uvedl, že sice nechtěl tady rozpoutat žádnou dlouhou diskusi, ale je třeba si některé souvislosti uvědomit
a vědět, že dnešním hlasováním v tomto bodě problémy nekončí. Ing. Němeček - nemůže se dopočítat čísel, která
tam jsou - viz saldo "střediska" chybí mu tam vysvětlení ztráty 800 tis. Kč - je třeba, aby příště k takovým žádostem
byla dána jasná a průhledná čísla. ST - upozornil, že Ti, co to sestavovali, přítomni nejsou, mění se vedení Spartaku,
ale dnes je třeba brát v potaz, že ZM rozhoduje o mimořádné dotaci pro TJ Spartak, kvůli zajištění chodu zimního
stadionu. Dále v 17:26 hodin vystoupil p. Jarolímek, který je pověřen Spartakem jednat o financích, potvrdil, že
předaná čísla nejsou kompletní - chybí tam jedno "středisko", předáno bylo pouze interní rozúčtování, v celkovém
sumáři chybí sportovní činnost (hokej, krasobruslení atd.). Ing. Němeček se dotázal, zda ztráta na sportovní činnosti
je oněch 800 tis. Kč, což p. Jarolímek potvrdil, že ano. ST se dotázal, zda ještě někdo chce k dané problematice
vystoupit, nikdo další se nepřihlásil. Vedoucí OF přednesl navržené znění usnesení. Poté nechal ST hlasovat hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 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 121- 7611/17,
(uložen úkol číslo 21971).
ZM schvaluje mimořádnou dotaci TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 450 tis. Kč. ZM schvaluje RO - poskytnutí dotace
pro TJ Spartak - provoz v částce 450 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem částky 219 tis. Kč z v rámci § 3419 - položka
Příspěvky - provoz a údržba a navýšením příjmové strany rozpočtu u položky DPFO ze závislé činnosti (položka 1111) o 231
tis. Kč. ZM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřeného dle vzorového dodatku
schváleného usnesením č. ZM 113-7420/16.
ZM 121 Schvaluje.
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5.4 Rozpočtová opatření 2017
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 5/4 Příloha: ZM 121 - 5/4

Identifikace:

ZM svým usnesením č. ZM 117-7514/16 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci
rozpočtu na rok 2017 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.
K rozhodnutí:
Schválit oprávněnost provedených rozpočtových opatření od minulého ZM.
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Ing. Jiří Kunte vedoucí odboru Odbor finanční

V 17:29 hodin - vedoucí OF - přečetl "Identifikaci" projednávaného bodu. První se do diskuse k tomuto bodu přihlásila
paní PhDr. Kulhavá s dotazem na některé investiční položky uvedené v příloze, u kterých došlo k velikému navýšení
realizačních nákladů oproti předpokladu. Jedná se o akce: "Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku
pro pěší", kde je navýšení o 1 mil. Kč, "Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka od BD č. p. 315 po ul.
Družební - PD a realizace" o částku 950 tis. Kč, akce "Stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové" - navýšení o 40
tis. Kč, akce "Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova" - navýšení o 700 tis. Kč a akce "Stavební úpravy chodníku a
komunikace v ul. 28. října" o 420 tis. Kč. Zdá se jí ten nárůst u těchto akcí hodně vysoký, obzvlášť ten milion u té první
akce, a proto se ptá, proč k tomuto nárůstu takto došlo? Vedoucí OF požádal o vysvětlující komentář kolegy z OMM.
Slova se ale ujal nejdříve ST - první akce - Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší zrovna tato akce zřejmě nebude v letošním roce vůbec realizována, protože tam běží odvolání, tzn., že vůbec nevíme,
jestli v tomto roce dojde k vyřešení tohoto odvolání. Vedoucí ORM upřesnila slova ST, že letos asi určitě ne.
Dodavatel je vysoutěžen, již projektová dokumentace signalizovala vyšší náklady oproti původnímu odhadu. V první
soutěži se objevily nabídky s částkou ještě podstatně vyšší, pak se soutěž rušila a ještě se „osekával“ projekt, aby se
uspořilo. V nové soutěži ale nebyly nabídky jiné, tzn., že ceny předešlé a stávající soutěže byly srovnatelné. Obdobně
tomu je i u chodníků, dávají se odhady a v těchto případech již PD ukázala, že byly odhady nízké, navíc oproti
předchozím letům jsou nabídky často vyšší, než stanoví rozpočet daný PD. Navíc do chodníků nově žádáme o
umísťování chrániček pro budoucí optické kabeláže. Na 3 z těch chodníků je požádáno o dotaci. MST - uvedl pouze
na doplnění, aby všichni měli povědomí, v jaké situaci se v současné době nacházíme - v této republice se vážně daří
dobře a všichni si toho snaží užít, snaží si toho užít také ty stavební firmy, takže jestli před pár měsíci nebo spíš lety
bylo zvykem, že byly nějaké rozpočtové náklady, ze kterých se vždy ušetřilo, protože nabídková cena byla vždycky
nižší, tak v současné době to už neplatí. V současné době jsme rádi, když se podaří vysoutěžit zakázky za ty ceny,
které jsou projektované. Navíc občas se stane to, že firmy využívají toho, že na trhu nejsou stavební firmy s volnými
kapacitami a ukazuje se, že je v podstatě jedno, ve kterém ročním období soutěžíte. My jsme si mysleli, že pokud
přejdeme na roční rozpočet, tak se to projeví v tom, že budeme mít víc času na přípravu a vysoutěžení, že firmy
začátkem roku nemají pro daný rok vytíženou kapacitu, ale to bylo možná v minulosti, v podstatě v současné době ta
poptávka stavebních prací je taková, že je téměř jedno, kdy soutěžíte, vždycky máte problém, aby se Vám vůbec
někdo přihlásil, a když se přihlásí, tak si to nechá zaplatit. Druhou věcí pak je to, že v tom dělá velikánský zmatek stát,
protože stát nerozprostírá své zakázky rovnoměrně, ale stát občas zarazí projektování, pak se do něho pustí s plnou
parádou a za 2 roky pak najednou spustí spoustu zakázek na trh. Díky velkému objemu prací to je pak ještě více
lukrativní, ale dělá to právě výkyvy v té nabídce a poptávce. ST - doplnil jednou věcí, o které diskutuje vedení města s
OMM - optimální by nyní zřejmě bylo dát v jednom roce do rozpočtu částku na projekt, vyprojektovat akci a v dalším
roce si dát částku podle projektu do rozpočtu na realizaci. Vloni se jasně ukazovalo, že máme na letošek volné zdroje
a tak se bez projektů odhadovaly částky ještě před zpracováním PD, a to jen odhadem podle metrů chodníků a
komunikací. Vedoucí OF doplnil, že s nedostatkem kapacit např. souvisí ještě i položka č. 31, kdy došlo k navýšení
částek u dvou chodníků, kdy důvodem bylo to, že vítězná firma odstoupila a byla oslovena firma na druhém místě. Bc.
Fanta upozornil, že jedno z navýšení ve výši 950 tis. Kč je kryto přesunem z akce Výstavba tělocvičny ZŠ
Komenského. MST uvedl, že to je takto možné, protože schválená částka na tělocvičnu, která by měla být využita v
letošním roce, nebude v žádném případě vyčerpána. ST doplnil, že to ale není o tom, že bychom o to chtěli tělocvičnu
nějak ponížit, tzn., že nebude tím nic pokráceno, v roce 2018 se dá o to víc. ST dále upozornil, že další faktor, který
rozhoduje o tom, zda budou některé plánované akce realizovány, je v tom, jakým stylem nám proběhne územní
řízení, příp. stavební povolení. Již podruhé se nám teď stalo, že se nám objevují nesmyslná odvolání od někoho, kdo
bydlí v té lokalitě, tj. příklad třeba kamenného mostu ve Vrchovinách. Uvidíme, jak se nám s tím v odvolacím řízení
vypořádá KÚ KHK - ale tato realizace určitě v letošním roce nebude, takže se nám finance budou přesouvat do
příštího roku. To samé je teď nyní i u autobusového terminálu Rychta - může se stát, že to dopadne stejný způsobem
a nestihneme podat žádost o dotaci. Poté ST požádal vedoucího OF o přečtení navrženého znění usnesení. Vedoucí
OF navržené usnesení přečetl, nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, vedoucí OF přednesl navržené znění usnesení,
ST nechal hlasovat - hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný na webu města.
K čl. 5. 4 USNESENÍ č. ZM 121- 7612/17
ZM bere na vědomí a schvaluje oprávněnost rozpočtových opatření a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o rozpočtová
opatření ve znění přílohy č. ZM 121 - 5/4: 1) dotace pro MSSS Oáza na podporu sociálních služeb (centrum denních služeb,
odlehčovací služba, domov pro seniory, pečovatelská služba) 2 508,80 tis. Kč, 2) navýšení akce Program regenerace obnova zdiva hradební věže 75 tis. Kč, 3) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Děti dětem X 23 tis. Kč, 4) dotace na
veřejně-prospěšné práce pro Technické služby a Městskou policii (květen) 87,45 tis. Kč, 5) dotace na pokrytí výdajů na
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činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2016 10,82 tis. Kč, 6) dotace na činnost oborného lesního
hospodáře 71,91 tis. Kč, 7) dotace pro ZŠ Komenského na projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 78,50 tis.
Kč, 8) dotace pro ZŠ a MŠ Krčín na projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 79,80 tis. Kč, 9) dotace pro ZŠ
Malecí na projekt Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 79,98 tis. Kč, 10) navýšení akce Rekonstrukce kamenného
mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší 1 000 tis. Kč, 11) navýšení akce Autobusový terminál Rychta a parkování v ul.
Nerudova 6 tis. Kč, 12) dotace na veřejně-prospěšné práce pro Technické služby a Městskou policii (červen) 76,52 tis. Kč,
13) dotace na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí 959,10 tis. Kč, 14) navýšení akce Rozšíření
městského kamerového systému 200 tis. Kč, 15) navýšení akce Dokončení živičného povrchu v ul. K Sirkárně 75 tis. Kč, 16)
navýšení akce Parkoviště v ul. Havlíčkova 37 tis. Kč, 17) navýšení položky dotace a dary města 7 tis. Kč, 18) navýšení
rozpočtu § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy 20 tis. Kč, 19) navýšení rozpočtu § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
v položce Pilotní projekt chytrý svoz odpadů 75 tis. Kč, 20) navýšení rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod
DPH 150 tis. Kč, 21) navýšení § 3745 - položka nákup sekačky pro TS 283 tis. Kč, 22) Dotace od Ministerstva kultury z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2017 600 tis. Kč, 23) dotace
pro MŠ Na Františku na projekt Rovný přístup, ke kvalitnímu, předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 259,40
tis. Kč, 24) dotace na Volby prezidenta ČR v roce 2018 ve výši 30 tis. Kč, 25) dotace na veřejně-prospěšné práce pro
Technické služby (červenec) 54,91 tis. Kč, 26) navýšení akce Stavební úpravy chodníku v ul. T. G. Masaryka od BD č. p. 315
po ul. Družební - PD a realizace, akce Stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové, akce Stavební úpravy chodníku v ul.
Johnova a akce Stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října v celkové výši 2 110 tis. Kč, 27) dotace na činnost
odborného lesního hospodáře 72,71 tis. Kč, 28) navýšení akce Autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova - PD
16 tis. Kč, 29) navýšení akce Multifunkční objekt kina 70 - PD 151 tis. Kč, 30) navýšení akce Multifunkční objekt kina 70 - PD
43 tis. Kč, 31) navýšení akce Stavební úpravy chodníku v ul. Johnova a akce Stavební úpravy chodníku v Na Strážnici v
celkové výši 655 tis. Kč, 32) navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS) 146 tis. Kč.
ZM 121 Schvaluje.
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Různé

17:45

6.1 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 (Viz RM 377 čl.4/1, usn. RM 377- 16238/017)
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 6/1 Příloha: ZM 121 - 6/1

Identifikace:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví části školských obvodů mateřských škol zřízených městem
Nové Město nad Metují - viz příloha č. ZM 121 - 6/1. RM doporučuje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017.
K rozhodnutí:
Vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Znění vyhlášky bylo připravováno ve spolupráci s PRAV a bylo konzultováno s pracovníky MV ČR.
Obecně závazná vyhláška se vydává v souladu s § 178, odst. 2 písm. c) a §179 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Starostové obcí Přibyslav,
Sendraž, Jestřebí, Libchyně, Mezilesí a Vršovka požádali o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy
(uvedené obce nezřizují mateřskou školu a dle školského zákona je taková obec povinna zajistit podmínky pro
předškolní vzdělávání vytvořením společného školského obvodu mateřské školy). S výše uvedenými obcemi byly
uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy, které schválila RM 369 dne 10.04.2017 a
zastupitelstva jednotlivých obcí. Na základě této vyhlášky budou do mateřských škol přednostně přijímány děti z
příslušného spádového obvodu, děti z jiných spádových obvodů budou přijímány pouze do naplnění kapacity školy. V
minulém školním roce byly uspokojeny všechny žádosti o přijetí do mateřské školy, vzhledem k demografickému
vývoji se dá předpokládat, že kapacita mateřských škol bude i v dalších letech dostačující. Obecně závaznou
vyhláškou není omezena možnost přihlášení dítěte do jakékoliv mateřské školy.
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město
Z podrobnějšího projednání:
V 17:45 hodin - "Identifikaci" bodu přednesl ST. S dotazem se přihlásil p. Valášek - díval se do seznamu ulic ve
Vyhlášce a trošku ho zarazilo, proč by děti z ul. Elektrárenská, která leží v Krčíně, měly chodit do MŠ Rašínova, když
ul. Elektrárenská začíná téměř u školky v Krčíně? ST vyzval k vysvětlení Mgr. Kupku (pozn.: vedoucí Oddělení
školství, kultury a sportu, Odbor finanční - dále jen "OŠKS"). OŠKS - informoval, že ulice převzali z vyhlášky o ZŠ, kde
jsou stanoveny 3 obvody - pro "ZŠ Krčín", "ZŠ Malecí" a "ZŠ Komenského". Obvod pro "MŠ Krčín" vzalo OŠKS podle
"ZŠ Krčín" - doufá, že tam nedošlo k chybě - je to tak, jak to bylo v té vyhlášce o ZŠ. Dále upozornil, že tato vyhláška
stanovuje sice obvod, ale rodiče mají právo si umístit dítě tam, kam uznají za vhodné, tzn., že pokud budou chtít
rodiče z Krčína dát dítě do "MŠ Rašínova", nikdo jim v tom nezabrání, pokud v té škole bude místo. Současný stav je
takový, že nám oproti loňskému roku klesl počet dětí v MŠ cca o 35 %, tzn., že míst je všude dostatek a děti se
mohou dostat tam, kam rodiče budou chtít. On osobně proto za současného stavu vyhlášku považuje za formalitu.
Školské obvody a jejich stanovení ale ukládá zákon, a ten tímto naplňujeme. Je to také předloženo vzhledem k tomu,
že od září 2017 je povinná předškolní docházka v posledním roku před nástupem do ZŠ. Rodičům se nemění vůbec
nic, dítě mohou dát kamkoliv, ale město tuto vyhlášku musí schválit. Pan Valášek - přesto mu to připadá nelogické a
vyškrtnul by to z obvodu "MŠ Rašínova" - mělo by se to změnit, nevidí v tom logiku. ST vyzval do diskuse p. Hladíka,
který se hlásil. Pan Hladík - pokusil by se odpovědět p. Petru Valáškovi - pokud jsou takto stanoveny obvody ZŠ, tak
je evidentní, že to souvisí s katastry, tzn., že ul. Elektrárenská samozřejmě začíná u bývalé restaurace v ul. 1 máje,
ale potom pokračuje po železniční most až k bývalé elektrárně. Právě hranice katastru Krčína končí železničním
mostem a co je za ním, tak to už je katastr Nové Město. Zřejmě to je tak, že domy, které jsou za železničním mostem,
blízko bývalého zahradnictví a blízko elektrárny, tak to už patří k ul. Havlíčkova a zbývající část ul. Elektrárenská, po
proudu řeky Metuje, ta patří ke Krčínu - tak je to i u spádů ZŠ. MST - poděkoval p. Hladíkovi + doplnil o informaci z
textu OZV - týká se to pouze 3 objektů za mostem a ostatní spadají standardně do "ZŠ a MŠ Krčín". Pan Valášek nemá problém, ale v očích lidí to bude vypadat zvláštně. Pan Hladík - znovu zopakoval, že se to netýká všech objektů
z ul. Elektrárenská, ale jen 3 z nich. Pan Valášek - ano, ví, umí číst, ale když z ul. Elektrárenské bude chtít rodič
zavézt dítě do školky, pojede kolem (nejblíže bude mít) "ZŠ a MŠ Krčín". ST - dotázal se p. Valáška, zda chce podat v
tomto smyslu nějaký protinávrh? Pan Valášek nakonec protinávrh vznést nechtěl. Další dotazy již k tomuto tématu
nebyly. Po přečtení navrženého znění usnesení bylo hlasováno - 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. 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. 1 USNESENÍ č. ZM 121- 7613/17
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví části školských obvodů mateřských škol zřízených
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy č. ZM 121 - 6/1.
ZM 121 Vydává.
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6.2 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
Zdroj. dokum.: ZM 121 - 6/2 Příloha: ZM 121 - 6/2

Identifikace:

Starosta SDH Nové Město nad Metují podal návrh na ocenění dvou dobrovolníků formou poděkování města u
příležitosti oslav 28. října. Vzhledem k tomu, že návrh byl podán po jednání RM 379, která projednávala body do ZM,
tak je tato záležitost přímo předložena do zasedání ZM s tím, že příloha se zdůvodněním bude poslána zastupitelům
e-mailem a v papírové podobě pak předána přímo na jednání ZM.
K rozhodnutí:
Projednat návrh na ocenění občanů u příležitosti oslav 28. října.
Odůvodnění:
Vysvětlení: Petr Hable starosta Město

Z podrobnějšího projednání:

V 17:52 hodin - "Identifikaci" bodu přednesl ST. Ing. Maur k tomu uvedl, že návrh chápe, rozumí mu, přesto se
minimálně zdrží hlasování, protože si myslí, že je to závažný precedens, jak opožděně a v jaké formě je návrh po
daných termínech podán. Víceméně je tady stanovena nějaká cesta, jak a do kdy návrhy předkládat, ta cesta měla za
cíl, aby byl prostor k tomu, ověřit si oprávněnost u navržených kandidátů na ocenění apod. Pokud tato pravidla
přestaneme dodržovat, tak se nám to v budoucnu může vymstít. ST shrnul postupy platné pro předkládání
jednotlivých druhů ocenění – jsou 3 stupně. Návrhy vždy projednávala Kulturní komise, pak to prošlo jednáním RM a
finálně to schvalovalo ZM. Toto skutečně proběhlo mimo této postup, hodně narychlo a ještě po upomínkách, ale je
samozřejmě na každém zastupiteli, jak k tomu přistoupí. Bc. Fanta - jako navrhovatel připustil, že to je trošku jeho
vina - termíny zná - vůbec se nebrání tomu, aby to bylo řešeno až příští rok - nemá v tom žádný problém. Buď to ZM
odsouhlasí, nebo neodsouhlasí. Ing. Maur - netrvá na tom, ale děkuje za tento návrh p. Fanty. Myslí si, že jsou to
opravdu citlivé věci, musíme koukat do budoucnosti a jde o to, aby ten proces měl nějaký smysl. ST uvedl, že si není
jist, zda by bylo dobré toto posunout do příštího roku, protože příští rok bude 100. výročí od vzniku republiky - tam
bychom byli rádi, kdyby bylo více osob a pokud možno na nejvýznamnější ocenění. Pan Valášek - navrhl doplnit
usnesení o dovětek ve smyslu, že ZM apeluje na občany, kteří podávají návrh na udělování ocenění, aby dodržovali
platné termíny a že příště už nebude brán ohled na pozdě podané návrhy. Jde o to, abychom dopředu upozornili
veřejnost na to, že se nám to nelíbí, tak jak Ing. Maur říkal, aby se to nestalo precedentem na příští rok, aby nám to
někdo nepodal opožděně znovu. ST - formuloval doplnění usnesení - bude to protinávrh - tzn., usnesení tak jak je, a k
němu bude připojen dovětek: "ZM deklaruje v příštích letech striktní dodržování termínů na podání návrhů na
udělování ocenění občanů." Pan Valášek - poděkoval, s formulací souhlasil. ST - přečetl celé usnesení: "ZM schvaluje
veřejné ocenění formou poděkování města navrženým občanům za jejich dobrovolnickou činnost ve znění přílohy č.
ZM 121 - 6/2. Ocenění bude předáno na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2017 na zámku rodiny
Bartoň - Dobenín. ZM deklaruje, že v příštích letech nebude přihlíženo na žádosti podané po termínu, které jsou dány
pravidly pro ocenění občanů." K navrženému usnesení neměl nikdo další připomínky, ST nechal hlasovat hlasováno - 15 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. 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. 2 USNESENÍ č. ZM 121- 7614/17,
(uložen úkol číslo 21972).
ZM schvaluje veřejné ocenění formou poděkování města navrženým občanům za jejich dobrovolnickou činnost ve znění
přílohy č. ZM 121 - 6/2. Ocenění bude předáno na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2017 na zámku rodiny
Bartoň - Dobenín. ZM deklaruje, že v příštích letech nebude přihlíženo na žádosti podané po termínu, které jsou dány
pravidly pro ocenění občanů.
ZM 121 Schvaluje.
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Diskuse

18:00

7.1 Dotaz zastupitele p. Valáška ve věci zapojení se města k žádostem o dotaci na hospodaření s
dešťovou vodou
Identifikace:
V 17:59 hodin - p. Valášek - byl pověřen, aby se tady zeptal - obrátili se na něho občané města s tím, že je vypsaný
dotační titul "dešťovka", kde se deklaruje, že nám ČR vysychá a že je možné čerpat dotace na hospodaření s
dešťovou vodou, ale jednou z podmínek pro čerpání dotace je to, že se město objeví v seznamu tzv. "suchých obcí".
Naše město tam není, ale Náchod se všemi svými obvody a vesnicemi okolo tam je. Z tohoto důvodu byl pověřen, aby
se na ZM zeptal, jestli město uvažuje o zapsání našeho města do tohoto seznamu, aby občané našeho města mohli
čerpat dotace na hospodaření s dešťovou vodou.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Petr Valášek zastupitel Zastupitelstvo města

ST - bereme to jako podnět, prověříme situaci, zeptáme se i v Náchodě, jakým způsobem k tomu přistoupili, protože
se dá říci, že zásobování vodou zde máme stejné jak Náchod. Po prověření podáme zpětnou informaci
prostřednictvím e-mailu všem zastupitelům.

7.2 Dotaz zastupitele p. Hladíka ve věci přeložky nadzemního elektrického vedení v ul. Na Strážnici, ul.
Nahořanská, …
Identifikace:
V 18:01 hodin - p. Hladík vystoupil s dotazem - v letošním roce mělo dojít k přeložce nadzemního elektrického vedení
do země v ul. Na Strážnici, ul. Nahořanská a ještě v nějakých dalších ulicí ve městě. S tím měly pak souviset úpravy
veřejného osvětlení a chodníků - dnes jsme hlasovali o přeložení částky na městský rozhlas na ty rybníky atd. Jeho
dotaz tedy zní - v jakém stavu to je? Obracejí se na něj občané, kteří si např. chtějí nějakým způsobem upravit schody
do domu, to ale souvisí s tím chodníkem. Ptá se proto, zda se předpokládá, že ještě v letošním roce dojde k realizaci,
nebo zda to bude přeloženo až na rok příští.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Vysvětlení: Jiří Hladík zastupitel Zastupitelstvo města

Z podrobnějšího projednání:

Odpověděl ST s tím, že OMM ho příp. může doplnit - ví, že se čeká na ČEZ a na termín realizace. Už jsme se bavili o
tom, že pokud ČEZ včas nezačne, že se pustíme do rekonstrukce chodníků sami. ČEZ údajně čeká na projekt, pokud
si pamatuje poslední zprávy. Vedoucí ORM potvrdila, že ČEZ je ve skluzu. PD přebírali tento týden, příští týden budou
soutěžit dodavatele. Přísliby, že tu stranu, kde má město plánovanou rekonstrukci chodníku, udělají na podzim 2017,
tak prostě nedodrželi. Schůzka s nimi se konala minulý týden a na té schůzce jsme zjistili, že připraveni nejsou. My
vysoutěženo máme, v návaznosti na ČEZ, ale dojde k posunu realizace, v tom smyslu bude třeba pak upravit znění
smluv, co se termínů týče. S ČEZ bylo dohodnuto, že do zadávací dokumentace pro zakázku dají, že jejich realizace
se uskuteční do konce dubna 2018 a my na to hned navážeme s chodníky. Bohužel, zdržení je na jejich straně. ST se
dotázal p. Hladíka, jestli byla odpověď dostačující. Pan Hladík odpověděl, že ano a poděkoval.
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7.3 Dotaz zastupitele p. Valáška ve věci vymáhání pohledávek - smluvní sankce 300 tis. Kč (viz "Kontrola
úkolů)
Identifikace:
S třetím příspěvkem do "Diskuse" se přihlásil opět p. Valášek.
K rozhodnutí:
Odůvodnění:
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Petr Valášek zastupitel Zastupitelstvo města

Pan Valášek se svým dotazem vrátil ke "Kontrole úkolů", kde je mj. uvedena i záležitost vymáhání pohledávek smluvní sankce 300 tis. Kč - proti p. L. P., tzn., je zde informace, že bude vedena exekuce a zřejmě nařízen i prodej
toho domu. Má s tím stále problém, těch 300 tis. Kč je hrozně velká částka. Např. firma FATO také nesplnila své
závazky, a přesto nebyla nikdy penalizována, vždy se jí prodloužily a posunuly termíny a je to ve stejné lokalitě - je to
podle něj podobný případ. Myslí si, že pokuta by měla přispět k nápravě věci a ne k likvidaci - a znovu zopakoval, že
300 tis. Kč se mu zdá velmi vysoká částka. Jak je možné, že fy FATO se nikdy žádná pokuta nedala a p. L. P. 300 tis.
Kč ano.
Reagoval ST - myslí si, že na jednáních ZM v této věci byli přítomni všichni zastupitelé ve stejném složení jako nyní a
dobře si tedy pamatují, jak to v tomto případě bylo. Když p. P. byl vyzván k účasti na ZM k bodu o prominutí sankce,
aby podal vysvětlení, případně požádal o úpravu návrhu, tak nepřišel. Nepřišel ani faktický majitel uvedené
nemovitosti. Přitom k tomu byli vyzváni. V jednání ZM nebylo schváleno odstoupení od sankce, takže bylo nutno
přistoupit k jejímu standardnímu vymáhání. Osobně může říci, že se to stalo proto, že je někdo nezodpovědný a že
ZM nebylo nikým přesvědčeno o tom, že by smluvní sankce měla být odpuštěna. Víc k tomu opravdu nemůžeme
dodat, ať už si o tom myslíme kdokoliv, cokoliv, upuštění od smluvní sankce neprošlo hlasováním ZM - jinak to nešlo nemohli jsme se rozhodnout nikdo samostatně, abychom smluvní sankci odpustili - ZM to prostě odhlasovalo takto a
podle toho se postupuje. Když ST volal a ptal se proč nikdo nepřišel, bylo mu řečeno, že se budou s městem soudit.
Exekuce je výsledkem soudu. Takhle to nakonec vysvětlil i v rámci rodiny p. P. - stačí vysvětlení? Pan Valášek - stačí,
ale pořád ho to nepřesvědčilo o tom, že ta výše 300 tis. Kč je adekvátní. ST - ta výše byla schválena před lety při
prodeji pozemku od firmy FATO - bylo to ve smlouvě, kterou převzali všichni kupující pozemků od fy FATO.
Nevzpomíná si, že by byl někdo sankcionován, pokud proběhlo vždy nějaké rozumné vysvětlení, rozumné posunutí - v
případě fy FATO si nevzpomíná u jednotlivců, že bychom tady řešili problém s nedodržením termínu nebo s
přeprodáním pozemku někomu dalšímu, bez oznámení městu, za což byla ta první sankce, kterou měli S., kteří byli
předchůdcem na této stavbě, tj. předešlým majitelem před p. P. Sám za sebe může říci, že v tomto případě má
naprosto čisté svědomí, protože se je snažil celou dobu vést k tomu, aby na ně tato sankce nedopadla, aby
zastupitele jejich přístup přesvědčil o možnosti odpuštění sankce. Z jejich strany se ale žádná snaha nedostavila a
toto je výsledek. Nikdo další se do "Diskuse" nepřihlásil, a tak ST 19. řádné veřejné zasedání ZM ve volebním období
2014 - 2018 ukončil v 18:08 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.
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Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání ZM 121:

18:09

Příští porada bude: ZM 122, 2.11.2017, přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od
16:00:00
Rozdělovník zápisů - listinná forma:
ÚPLNÝ ZÁPIS: 2x : Radní - ověřovatelé zápisu (2x)
Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):
ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První
novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz
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