Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 10 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 12.12.2019
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Balcarová Jana, Mgr.

zastupitelka

16:00

18:28

Plná

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

18:28

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

zastupitel

16:00

18:28

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

18:28

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

18:28

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

18:28

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

18:28

Plná

8

Jarolímek Miroslav

radní

16:00

17:44

Částečná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

18:28

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

16:00

18:28

Plná

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:00

18:28

Plná

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

18:28

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

18:28

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

18:28

Plná

15

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

18:28

Plná

16

Prouza Radek

zastupitel

16:00

18:28

Plná

17

Roštlapil Tomáš, Ing.

zastupitel

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

18:28

Plná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

18:28

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:00

18:28

Plná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

18:28

Plná

Omluven

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Bc. Jiří Sláma

_____________________

Markéta Žahourková

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________
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ZM 10 ze dne 12.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 9 dne 14.11.2019)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Ing. Jan Němeček
Ing. Tomáš Roštlapil
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

Ing. et Ing. Pavel Dostál
Ing. Petr Neumann
Mgr. Josef Hylský
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Program:
1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 12.12.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

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

3.

Rozvoj

3/1

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město
nad Metují pro rok 2020

3/2

Aktuální stav projektů ke dni 26.11.2019

3/3

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/4

Malá vodní nádrž Spy - podání žádosti o dotaci

4.

Finance

4/1

Rozpočtová opatření 2019

4/2

Sportovní klub - dotace

4/3

TJ Spartak - dotace

4/4

Žádost TJ Spartak o mimořádný příspěvek

4/5

Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2019

4/6

Členské příspěvky, dary a rezervy 2020

4/7

Informace o rekonstrukci umělé travnaté plochy

4/8

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022

4/9

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2020

4/10

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2020

4/11

Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

4/12

Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

4/13

Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020

4/14

Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2020

4/15

Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
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4/16

Změna OZV o místních poplatcích

5.

Různé

5/1

Otevřený dopis a výzva zastupitelům města Nové Město nad Metují ze dne 02.12.2019

6.

Diskuse
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

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

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

16:00 - 16:15
16:15 - 16:20
16:20 - 16:35
16:35 - 18:05
18:05 - 18:15
18:15 - 18:30

ST
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST přenesl návrhy: programu ZM 10, volby návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu ze
zasedání ZM 10. Dále ST upozornil na to, že bude v případě potřeby předřazen bod 4/3 před
4/1, a to z důvodu konání Valné hromady TJ Spartak dnes od 18:00 hodin. Zazněla i
informace jednoho z ověřovatelů zápisu ze ZM 9 - zápis bez připomínek. Vše schváleno 20
hlasy přítomných. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu
ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 10-279/19
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 10:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 12.12.2019

2.
2/1

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

3.
3/1

Rozvoj
Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují
pro rok 2020
Aktuální stav projektů ke dni 26.11.2019

3/2
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3/3
3/4

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Malá vodní nádrž Spy - podání žádosti o dotaci

4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
4/13
4/14
4/15
4/16

Finance
Rozpočtová opatření 2019
Sportovní klub - dotace
TJ Spartak - dotace
Žádost TJ Spartak o mimořádný příspěvek
Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2019
Členské příspěvky, dary a rezervy 2020
Informace o rekonstrukci umělé travnaté plochy
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022
Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2020
Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2020
Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2020
Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Změna OZV o místních poplatcích

5.
5/1

Různé
Otevřený dopis a výzva zastupitelům města Nové Město nad Metují ze dne 02.12.2019

6.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 10-280/19
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Ing. et Ing. Pavel Dostál - předseda, Ing. Petr Neumann,
Mgr. Josef Hylský - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 10: Bc. Jiřího Slámu
a pí Markétu Žahourkovou.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 12.12.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 10 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 10-281/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01
Náchod (dále jen "společnost"), navrhuje městu Nové Město nad Metují (dále jen "město"),
narovnání dosud nevypořádaných majetkových vztahů k nemovitostem: pozemkům p. p. č.
861/3, 681/2 a 715/3, stp. č. 748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a stp. č. 728 vč. stavby bez č.
p. nebo ev. č. v k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, ve vlastnictví města,
zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Představenstvo
společnosti na jednání dne 31.10.2019 odsouhlasilo postup majetkového vypořádání
nemovitostí zatížených veřejnou technickou infrastrukturou. Dle návrhu společnosti by město
uvedené nemovitosti vložilo do základního kapitálu společnosti a na základě vypracovaného
znaleckého posudku by byl společností městu vydán odpovídající počet ks akcií. Důvodem
žádosti je snaha dořešit a napravit majetkové vztahy k pozemkům, které slouží pro veřejnou
službu spočívající v dodávce pitné vody a v odvádění a čištění vod odpadních na části území
bývalého okresu Náchod a nemohly být předmětem privatizace nebo byly historickým
majetkem města. RM 29 doporučila ZM schválit navržený postup.
Odůvodnění:
Dle vyjádření OF je město v současnosti držitelem 176888 ks akcí společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. Vzhledem k počtu akcií má město v současnosti maximální hlasovací
práva, která jsou omezena podílem 20 %. V roce 2018 došlo ke změně formy akcií na akcie
zaknihované s povinností jejich vedení na majetkovém účtu u některého obchodníka
s cennými papíry. Nevýhodou této skutečnosti je poměrně vysoký poplatek spojený se
správou u akcií, které nejsou veřejně obchodovatelné. Společnost Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., v této souvislosti v současnosti vyplácí dividendu ve výši 1 Kč na 1 akcii, která je
zatížena srážkovou daní. Dividenda v roce 2019 činila po zdanění částku 150.355 Kč.
V březnu Komerční banka, kde město mělo vedený portfoliový účet, zřídila finančně
výhodnější Custody účet na který byly akcie převedeny. Aktuální poplatky za vedení akcií činí
5.188,40 Kč/měsíc, tedy 62.260,80 Kč/rok. Díky vyplácení dividendy je tedy v současnosti
držení akcií ziskové, nicméně vzhledem k riziku, že v některých letech může být hospodaření
ztrátové nebo vzhledem k výši zisku nebude dividenda proplácena, OF upřednostňuje přímý
prodej majetku žadateli. V případě odsouhlasení vkladu majetku navrhovaného společností
OF doporučuje, aby znalecké posudky a veškeré administrativní poplatky spojené s
převodem, byly v režii společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. OMM a OŽP nemají
námitky. OMM zároveň upozorňuje, že před oceněním pozemků bude třeba rozdělit pozemek
p. p. č. 861/2, protože se na něm nachází frekventovaná pěšina a pozemek p. p. č. 861/3,
protože se na něm nachází malá část areálu tenisového klubu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:

Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - příchod v 16:16
hodin - popřál zastupitelům dobré odpoledne a uvedl první bod v článku "Majetkoprávní
úkony" - přednesl "Identifikaci" bodu a navržené znění usnesení. Bez rozpravy. Hlasováno 16 pro, 3 proti, 1 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 10-282/19
ZM schvaluje postup navržený společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928,
Kladská 1521, 547 01 Náchod, a to vklad nemovitostí: pozemků p. p. č. 861/3, 681/2 a 715/3, stp. č.
748 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. a stp. č. 728 vč. stavby bez č. p. nebo ev. č. v k. ú. Nové Město
nad Metují a p. p. č. 222/2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou infrastrukturou ve vlastnictví
města, zapsané na LV č. 10001 u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do jejího základního
kapitálu a přijetí odpovídajícího počtu ks akcií, stanoveného znaleckým posudkem do majetku města
s podmínkou, že zvýšení základního kapitálu schválí valná hromada společnosti, a s podmínkou, že
znalecké posudky a veškeré administrativní poplatky budou v režii společnosti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 3, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

3/1 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město
nad Metují pro rok 2020
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení ZM Program obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2020 (dále jen "Program"). Zároveň je
předkládána změna č. 1 Zásad č. 10/2018 pro financování a poskytování dotace z rozpočtu
města v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují (schválených usnesením ZM 2-9/18), která řeší drobné úpravy v některých
pasážích těchto zásad (pravidel pro Program) a ve formuláři žádosti o dotaci. V rozpočtu
města na rok 2020 je pro Program navržena položka ve výši 300 tis. Kč. Shrnutí roku 2019: do
programu byla podána jedna žádost, akce byla zrealizována, dotace ve výši 54.789 Kč
vyplacena. Seznam objektů schválený usnesením č. ZM 122-7619/17 zůstává nezměněn,
stejně jako složení Grantové komise schválené usnesením č. ZM 116-7489/16. Program pro
rok 2020, Změna č. 1 Zásad č. 10/2018 pro financování a poskytování dotace z rozpočtu
města v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují včetně upraveného formuláře žádosti jsou přílohou tohoto bodu. RM 29
doporučila schválit.
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Odůvodnění:

Nutnost schválit Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují pro nadcházející rok 2020 a zároveň schválit změnu č. 1 zásad 10/2018,
která uvádí změny plynoucí z realizace v roce 2019.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 16:20 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Poté vedoucí
OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez dotazů a připomínek. Hlasováno - 20 pro, 0 proti,
0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 10-283/19
ZM schvaluje Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad
Metují pro rok 2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 10-284/19
ZM schvaluje změnu č. 1 Zásad č. 10/2018 pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města
v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad
Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Aktuální stav projektů ke dni 26.11.2019
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.11.2019 - viz příloha tohoto bodu.
RM 29 doporučila vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM - přednesl "Identifikaci" bodu a informoval o změnách u jednotlivých projektů:
1/ Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění - I. etapa - 5. žádost o platbu proplacena
v plné výši - dne 21.11.2019 se konal kontrolní den, na kterém byly představeny výsledky
monitoringu, poslední výsledky ukazují pozitivní vývoj při odstraňování primární kontaminace.
2/ Územní studie krajiny správního obvodu ORP Nové Město nad Metují - na základě Smlouvy
o poskytnutí podpory byly odeslány podklady pro finanční vypořádání dotace.
3/ Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad Metují - podána 2.
žádost o platbu, která je nyní administrována ze strany CRR - u 4 studií bylo odevzdáno
chybějící geodetické zaměření.
4/ Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti „ZŠ
Komenského“ - probíhají dokončovací práce v podkroví, výtah je hotový byl předán. Probíhají
práce na WC 1. NP (obklady, dlažby, podhled). Dokončuje se pokládka zámkové dlažby ve
dvoře. Žádost o platbu je stále ve stavu administrace, byly doplněny požadované dokumenty.
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5/ Vodní nádrž Vrchoviny a Spy v Novém Městě nad Metují - Vodní nádrž Spy - probíhá
stavební řízení.
6/ Rekonstrukce odborných učeben „ZŠ Malecí“ - žádost o platbu je stále ve stavu
administrace, byly doplněny požadované dokumenty.
7/ Cykloregion V. Moravce - nic nového.
8/ Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
10/ Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v „ZŠ Malecí“- v obou tělocvičnách proběhla
instalace vzduchotechnických jednotek, je připravován dodatek na méněpráce.
11/ Cykloregion V. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, II. etapa je připraveno závěrečné vyhodnocení akce.
12/ Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém
Městě nad Metují - bylo vyhlášeno VŘ na zhotovitele. Výsledky budou předkládány do
pondělní RM 30, tj. dne 16.12.2019.
13/ Dopravní bezpečnost v Novém Městě nad Metují - RM schválila darovací smlouvu.
Mgr. Balcarová - dotaz - jak to dopadlo s rekuperací v tělocvičně "ZŠ Malecí" - zastínění
světel. ST - byl se zástupci OMM na místě, není to zase tak zlé, ale bude lepší světla
posunout. Nemělo by to být nákladné opatření.
Další dotazy k aktuálnímu stavu projektů nebyly. ST nechal hlasovat k přečtenému
navrženému znění usnesení - hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 10-285/19
ZM bere na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.11.2019, ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM 29 doporučila ZM vzít
dotační možnosti na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 16:29 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Ing. Čopík, Ph.D. - Ministerstvo
nevypsalo titul na získání dotace na místní komunikace, máme o tom více informací, je možné
získat dotaci z jiných zdrojů? MST - ul. Kpt. Jaroše - budeme hledat jiný dotační titul, který
bychom na to mohli použít. PhDr. Kulhavá - památkově chráněné objekty - např. Stará škola vypadá to, že budeme mít jako památku i Kino 70 - uvažuje se o využití Norských fondů, které
na takové projekty dávají dotace? MST - myslí si, že Norské fondy se používají spíše na
"měkké projekty", ale prověříme to. Na Starou školu jsme požádali jak KHK, tak i MK ČR prozatím nemáme prohlášení MK ČR, že by Kino 70 kulturní památkou vyhlásilo. PhDr.
Kulhavá - Norské fondy jsou i na kulturní památky a budou vyhlášeny nové dotační tituly pro
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rok 2020. MST - prověříme to. Poté vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez
dotazů a připomínek. Hlasováno - 20 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. ZM 10-286/19
ZM bere na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města,
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Malá vodní nádrž Spy - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace na akci Malá vodní nádrž Spy p. č.
266/5 v k. ú. Spy. V současné době probíhá společné řízení pro povolení stavby. Vydání
stavebního povolení se předpokládá do konce tohoto roku. PD řeší odbahnění, výpustné
zařízení a opevnění břehu této vodní nádrže. Předpokládané náklady dle PD jsou 639.158,30
Kč vč. DPH. KHK v říjnu vyhlásil Program obnovy místních částí obcí 20RRDU3, který je
určen pro místní části obcí s počtem obyvatel 3-10 tis. Celkový objem finančních prostředků v
programu je 8 mil. Kč. Jedním z účelů, na který je možné dotaci použít, je Obnova a technické
zajištění stávajících vodních nádrží. Rozmezí dotace pro tento účel 30-500 tis. Kč s max.
procentuálním podílem dotace na uznatelných výdajích projektu 50 %. Doba realizace
projektů je možná ode dne 01.01.2020 do dne 30.11.2021. Žádosti o dotaci se podávají do
dne 09.01.2020. Výsledek dotačního řízení bude znám do 75 dnů od ukončení lhůty pro
předkládání žádostí. Je tedy možné podat žádost, v roce 2020 vybrat zhotovitele prací a
realizovat akci v roce 2021. V případě schválení žádosti o dotaci je nezbytné počítat s
položkou v rozpočtu města na tuto akci pro rok 2021. Ze stejného dotačního programu byla v
roce 2019 schválena žádost města na rekonstrukci vodní nádrže ve Vrchovinách. RM 29
doporučila ZM podání žádosti schválit.
Odůvodnění:
PD je zpracována, do konce roku bude vydáno stavební povolení, je zde dotační příležitost.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 16:32 hodin vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Poté vedoucí
OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez dotazů a připomínek. Hlasováno - 20 pro, 0 proti,
0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 10-287/19
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Malá vodní nádrž Spy do dotačního programu
Královéhradeckého kraje 20RRDU3 Program obnovy místních částí obcí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2-33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
ZM je předložen souhrn RO provedených v rámci zmocnění RM a dále přehled obdržených
dotací, o které byl rozpočet města navýšen.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:36 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
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 10-288/19
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve
znění přílohy: 1) dotace na projekt Stará ekologická zátěž Elton 181,86 tis. Kč, 2) dotace na činnost
JSDH (odborná příprava, uskutečněný zásah, vybavení jednotky, opravy) 53,60 tis. Kč, 3) navýšení
akce Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská - PD 10 tis. Kč, 4) navýšení akce Oprava části
komunikace v ul. Boženy Němcové a ul. 28. října 110 tis. Kč, 5) navýšení akce Doplnění zábradlí a
další stavební úpravy v ul. Havlíčkova a v ul. Nádražní 17 tis. Kč, 6) navýšení § 5512 - protipožární
ochrana 305 tis. Kč, 7) zařazení položky Oprava projektoru v Kině 70 částka 750 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Sportovní klub - dotace
Identifikace:
ZM projednalo dne 18.04.2019 rozdělení dotací sportovním klubům na základě doporučení
KSPORT. Dotace byla poskytnuta všem sportovním oddílům s výjimkou Sportovního klubu
Nové Město nad Metují z.s. a TJ Spartak Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
ZM svým usnesením č. ZM 4-143/19 rozhodlo, že finanční prostředky ve výši 629 tis. Kč na
sportovní činnost, provoz a údržbu v roce 2019 budou poskytnuty formou zápůjčky se
splatností do dne 20.12.2019. Vzhledem ke splatnosti zápůjčky je třeba tuto pohledávku
města dořešit. OF navrhuje přiznání dotace sportovnímu oddílu v plné výši tak, jak bylo
navrženo KSPORT. Z poskytnuté dotace bude uhrazena zápůjčka, kterou město poskytlo.
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Dotace bude uhrazena z nedočerpané položky § 3419 - příspěvky - provoz a údržba, ze které
jsou dotace a dary sportovním oddílům na jejich činnost hrazeny. Splátka zápůjčky je
v rozpočtu zahrnuta v příjmech v položce 2420. K bodům 4/2 a 4/3 nebyla ze strany OF
požadována od sportovních klubů samostatná žádost. RM doporučuje schválit za podmínky
předložení aktuálních čtvrtletních výkazů (pozn.: bude zasláno dodatečně).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:38 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
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 10-289/19
ZM schvaluje poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s. ve výši 629 tis. Kč a
pověřuje ST podpisem smlouvy s příjemcem dotace zpracované dle vzorové smlouvy. Dotace bude
použita k úhradě zápůjčky poskytnuté městem ke krytí výdajů na sportovní činnost, provoz a údržbu
v roce 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 TJ Spartak - dotace
Identifikace:
ZM projednalo dne 18.04.2019 rozdělení dotací sportovním klubům na základě doporučení
KSPORT. Dotace byla poskytnuta všem sportovním oddílům s výjimkou Sportovního klubu
Nové Město nad Metují z.s. a TJ Spartak Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
ZM svým usnesením č. ZM 4-145/19 rozhodlo, že finanční prostředky v celkové výši 930 tis.
Kč na sportovní činnost, provoz a údržbu v roce 2019 budou poskytnuty formou zápůjčky se
splatností do dne 20.12.2019 (část zápůjčky ve výši 400 tis. Kč byla poskytnuta již usnesením
ZM 3-89/19). Vzhledem ke splatnosti zápůjčky je třeba tuto pohledávku města dořešit. OF
navrhuje přiznání dotace sportovnímu oddílu v plné výši tak, jak bylo navrženo KSPORT.
Z poskytnuté dotace bude uhrazena zápůjčka, kterou město poskytlo. Dotace bude uhrazena
z nedočerpané položky § 3419 - příspěvky - provoz a údržba, ze které jsou dotace a dary
sportovním oddílům na jejich činnost hrazeny. Splátka zápůjčky je v rozpočtu zahrnuta
v příjmech v položce 2420. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:40 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 10-290/19

ZM schvaluje poskytnutí dotace TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 930 tis. Kč a pověřuje
ST podpisem smlouvy s příjemcem dotace zpracované dle vzorové smlouvy. Dotace bude použita
k úhradě zápůjčky poskytnuté městem ke krytí výdajů na sportovní činnost, provoz a údržbu v roce
2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Žádost TJ Spartak o mimořádný příspěvek
Identifikace:
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s., (dále jen "TJ Spartak") žádá o
poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 114.661 Kč na úhradu právní analýzy, která
pojednává o majetkoprávních vztazích mezi TJ Spartak a Beluna s.r.o. Vytvoření analýzy bylo
jedním z požadavků při řešení plánované rekonstrukce zimního stadionu a s tím souvisejících
kroků. V současné chvíli výše rozpočtu TJ Spartak nedisponuje rezervou, která by mohla být
na úhradu této částky využita.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Schválení dotace nad 50 tis. Kč je v kompetenci ZM. V případě souhlasu by
muselo být schváleno také RO. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 16:43 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Pan Jarolímek připomněl, že právní analýzu si vyžádalo město, proto také bylo odloženo schválení dotace na
rok 2019 - viz předchozí bod č. ZM 10 - 4/3. Nikdo další ze zastupitelů se do rozpravy k
tomuto bodu nepřihlásil. 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 10-291/19
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné dotace Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují,
z.s., a to ve výši 114.661 Kč, na úhradu právní analýzy, která pojednává o majetkoprávních vztazích
mezi TJ Spartak a Beluna s.r.o. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle
platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 10-292/19
ZM schvaluje RO - dotace TJ Spartak (právní analýza) ve výši 114,66 tis. Kč (§ 3419). Navýšení
bude pokryto přesunem z § 3419 - položka Zápůjčka TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/5 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne 20.11.2019
Identifikace:
Členové Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen "FV ZM")
se zúčastnili pracovního semináře ZM k rozpočtu dne 20.11.2019 a následně se pak
uskutečnilo řádné jednání FV ZM. FV ZM doporučil přijetí předloženého návrhu rozpočtu na
rok 2020 se změnami diskutovanými na rozpočtovém semináři, u nichž došlo ke shodě jejich
zapracování do konečného návrhu. Zápis z jednání FV ZM ze dne 20.11.2019 - viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Projednat a vzít na vědomí informaci o jednání FV.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:46 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
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 10-293/19
ZM bere na vědomí zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ze dne
20.11.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/6 Členské příspěvky, dary a rezervy 2020
Identifikace:
Členské příspěvky, dary a rezervy - informace o položkách zahrnutých do návrhu rozpočtu na
rok 2020 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Do návrhu rozpočtu 2020 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dary AMK
BESIP a Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s. Ostatní předpokládané příspěvky
jsou zahrnuty jako rezerva do příslušných paragrafů rozpočtu, to v případě větších částek a v
případě programu prevence rizikového chování a souhrnné položky na pokrytí ostatních
různých žádostí o finanční podporu pak v § 6409. Rozdělení těchto rezervních položek
podléhá schválení RM (v částkách do 50 tis. Kč) nebo ZM (nad 50 tis. Kč). RM doporučuje vzít
na vědomí a schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:47 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 10-294/19

ZM bere na vědomí zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy do rozpočtu
města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 57 tis. Kč, Nová Města v Evropě 8 tis. Kč,
Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, AMK BESIP - dětské dopravní hřiště Náchod (dar) 23 tis. Kč,
Městský klub v Novém Město nad Metují 3.770 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis.
Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 94,36 tis. Kč a MAS Pohoda
Venkova, Val 35 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 10-295/19
ZM schvaluje souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely: Euroregion
Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v Novém Městě nad
Metují - festival komedie 1 000 tis. Kč, dotace města na obnovu objektů historické a architektonické
hodnoty 300 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 950 tis. Kč, sportovní oddíly příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a využití sportovišť ve výši 6
290 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz stacionáře 450 tis. Kč, program
prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku na dary a dotace města 550 tis.
Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo sportovních oddílů) 160 tis. Kč.
O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty bude v rámci svých kompetencí
daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad rozhodovat RM. O přidělených podporách bude
následně informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč podléhají schválení ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/7 Informace o rekonstrukci umělé travnaté plochy
Identifikace:
Ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. předal informaci o plánované
rekonstrukci umělé travnaté plochy v areálu SK. SK zažádal MŠMT ČR o dotaci ve výši
13.425.487 Kč s tím, že částka spoluúčasti, o kterou bude žádáno město, je v předběžné výši
4.027.647 Kč.
Odůvodnění:
RM byla předběžně seznámena se žádostí při tvorbě návrhu rozpočtu na jednání RM 27 a
zastupitelé pak na pracovním jednání ZM dne 20.11.2019. Na rozpočtovém semináři pak
došlo ke shodě se zařazením informace do textové části rozpočtu ve smyslu, že proplacené
dotace na akce, které město předfinancovalo z rozpočtu a které obdrží v 1. pololetí budou
použity také na navýšení dotace pro SK Nové Město nad Metují z.s. na rekonstrukci umělé
trávy (4,03 mil. Kč). RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:50 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. PhDr. Kulhavá upozornila na chybu v navrženém znění usnesení - jsou tam tis. a správně mají být mil. - ST
poděkoval, opravíme. Poté vedoucí OF přečetl upravené znění usnesení, ke kterému nebyly
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žádné dotazy ani připomínky. 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 10-296/19
ZM schvaluje příslib provedení RO v roce 2020 na pokrytí dotace Sportovnímu klubu Nové Město
nad Metují z.s. na rekonstrukci umělé travnaté plochy v areálu SK v částce do 4,03 mil. Kč v případě
získání dotace od MŠMT ČR.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/8 Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022
Identifikace:
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizací
zákona č. 250/2000 Sb., má od roku 2019 město povinnost sestavit, zveřejnit a schválit
střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „SVR“). SVR se sestavuje zpravidla na 2-5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. SVR je zveřejněn na Úřední
desce města Nové Město nad Metují v podobném režimu jako návrh rozpočtu na rok 2020.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že SVR je pouze pomocný materiál při tvorbě rozpočtu a s přihlédnutím k
řadě neznámých faktorů pro přesné stanovení ukazatelů (legislativa, hospodářský vývoj,
priority zastupitelstva…) je materiál v souladu s obvyklou praxí zpracován v základním
rozpočtovém členění dle souhrnných tříd rozpočtu a pouze na 2 roky. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 16:52 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. ZM 10-297/19
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 - 2022, ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/9 Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2020
Identifikace:
ZM je předložen ke schválení návrh rozpočtu na rok 2020. Dne 20.11.2019 se od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. I (1. patro MěÚ) konal seminář zastupitelů k rozpočtu města na rok
2020 za účasti členů Finančního výboru ZM, předsedů Osadních výborů (Krčín, Spy,
Vrchoviny) a ředitelů organizací města vč. ředitele Městského klubu v Novém Městě nad
Metují. V návrhu rozpočtu jsou provedeny změny, o kterých bylo na semináři jednáno a
drobné textové úpravy.
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Odůvodnění:

Rozpočet je předložen tak, jak byl projednán RM a po dobu 15 dnů vyvěšen na Úřední desce
města Nové Město nad Metují - viz příloha tohoto bodu. RM a FV ZM doporučují schválit. Na
základě informace ORM nebude v předpokládaném termínu dokončena stavební část akce ZŠ
Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor (§ 3113).
Platba ve výši cca 1,9 mil. Kč tedy proběhne v roce 2020. OF z toho důvodu navrhuje položku
v rozpočtu navýšit o tuto částku. Zároveň se navýší položka Financování - změna stavu
prostředků na bankovních účtech a související součtové položky (celkové Výdaje rozpočtu a
Financování celkem).
K obdobnému posunu platby do roku 2020 dochází dle nové informace od velitele JSDH u
nákupu zásahového vozidla pro jednotku Krčín. Tato položka bude zahrnuta do rozpočtu (§
5512) ve výši 200 tis. Kč a jako v předchozím případě bude navýšena položka Financování.
Celkové výdaje rozpočtu se tedy navýší o 2,1 mil. Kč a obdobně se zvýší Financování.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 16:47 hodin - před přečtením "Identifikace" bodu upozornil vedoucí OF na 2 změny v návrhu
rozpočtu na rok 2020: 1/ Na základě informace ORM nebude v předpokládaném termínu
dokončena stavební část akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost,
rekonstrukce půdních prostor (§ 3113). Platba ve výši cca 1,9 mil. Kč tedy proběhne až v roce
2020. OF z toho důvodu navrhuje položku v rozpočtu navýšit o tuto částku. Zároveň se navýší
položka Financování - změna stavu prostředků na bankovních účtech a související součtové
položky (celkové Výdaje rozpočtu a Financování celkem). 2/ K obdobnému posunu platby do
roku 2020 dochází dle nové informace od velitele JSDH u nákupu zásahového vozidla pro
jednotku SDH Krčín. Tato položka bude zahrnuta do rozpočtu (§ 5512) ve výši 200 tis. Kč a
jako v předchozím případě bude navýšena položka Financování.
Celkové výdaje rozpočtu se tedy touto úpravou navýší o 2,1 mil. Kč a obdobně se zvýší
položka Financování.
Navázala obsáhlá diskuse přítomných zastupitelů:
Pan Jarolímek - posun úhrady placení 1,9 mil. Kč? OF - zvýší se položka financování. Pan
Jarolímek - tzn., že se to nyní nevyplatí a bude to příští rok? OF - ano, přesně tak. Pan
Jarolímek - obdobný dotaz k nákupu zásahového vozidla SDH Krčín. OF - jedná se o stejnou
záležitost jako u předchozího případu.
Mgr. Hylský - má s některými částmi rozpočtu problém - např. položka 90 tis. Kč na
odměňování sportovců se mu zdá zbytečně vysoká. Akce by se měla přizpůsobit částce navrhuje snížit položku na 70 tis. Kč a 20 tis. Kč dát do "rezervy". Reagoval ST s odkazem na
doporučení Komise sportovní. Nejde jen o to zaplatit provoz večera a vystupující, ale
drobnými částkami podpořit i vyhodnocené sportovce. OF - pokud bude rozhodnuto o snížení,
tak nejrozumnější by bylo zbývající částku převést na § 6409 - rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje. ST - přímo tuto záležitosti by nechal prohlasovat - snížit na 70 tis. Kč a
přesunout zbývající část na § 6409 - hlasováno - 7 pro, 8 proti, 5 zdržel se - návrh Mgr.
Hylského nebyl přijat a ve schvalovaném rozpočtu zůstává původně navržená částka.
Ing. Maur, MBA - naváže na to, co všichni zastupitelé dostali od TJ Spartak - žádost o 1 mil.
Kč na provoz - mělo by jít o navýšení dotace od města. Zastupitelé dostali analýzu, dostali
náklady na provoz hotelu, sportovní činnost atd. Osobně tuto záležitost komunikoval s
předsedou TJ Spartak, protože k tomu měl připomínky. Částka by nemusela být tak vysoká.
Objevuje se tam nový prvek - organizační pracovník - profesionální pracovník - tzn., že by
došlo k navýšení personálního úvazku - zajišťovat chod zimního stadionu, hotelu atd., je
časově náročné. Vysvětlovali si také převis financí u ubytovacího zařízení, který by za
ideálních podmínek mohlo dotovat provoz zimního stadionu, ale i tento objekt je zastaralý a
potřebuje údržbu. Dává návrh do diskuse, jak se k tomu postavit. Částka se mu zdá vysoká,
ale vychází mu, že by TJ Spartak pro bezproblémový provoz do příštího roku nějaké finance
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potřeboval. Z výpočtu mu vycházela např. částka 400 tis. Kč, tzn. nechat ji připravenou v
rezervě a pak ji objektivizovat podle skutečnosti, která nastane. ST doplnil, že to bude dílčí
úprava v tzv. "textové části" a jednala by o tom ještě Komise sportovní.
Vedoucí OF - doplňuje, že nejde o "číselnou" část rozpočtu, tzn., že se jedná o textovou část,
ve které se mj. zmiňujeme o financích na LAM, umělou trávu na SK a jiné investiční akce.
Ing. Vik, předseda a zástupce TJ Spartak - vysvětlil, že smyslem jeho e-mailu zastupitelům
bylo otevřít tuto diskusi. Primární problém je, že TJ Spartak má zimního stadion ve svém
osobním vlastnictví. Bez toho nového zaměstnance to tam prostě nejde, stále více je o tom
přesvědčen. Je potřeba to řešit. Problém zde spočívá v tom, že sportoviště nevlastní město,
ale sportovní klub, což je ojedinělé v rámci celé ČR. Jak již nastínil Ing. Maur, MBA, jde o to,
určit jak velký pracovní úvazek vytvořit. Vyzval přítomné k dotazům.
PhDr. Kulhavá - uvedla, že je v této věci rozpolcená - chápe, že TJ Spartak je ve špatném
stavu, ale slíbit teď, že Vám něco dáme, když nevíme na co? Nechápe, proč my jako město
bychom měli zaplatit člověka pro činnost TJ Spartak, to pak můžeme i tenisu, plavání apod. proto není momentálně připravena nyní zde říci a přislíbit nějaké peníze. Měla by si k tomu říci
svoje Komise sportovní a ta by měla ZM dát nějaké resumé a poté můžeme jednat dál.
ST uvedl, že to již zde zmiňoval - nedáváme příslib konkrétních peněz, které by měly být hned
vyplaceny. Je to vytvoření prostoru pro další jednání, samozřejmě, že o tom bude jednat i
Komise sportovní. Určitě to zde bude ještě jednou - je to pro TJ Spartak signál v tom, že tento
krok mohou začít realizovat, konkrétní výše finanční částky bude schvalována v ZM, až bude
vše jasné.
Ing. Vik - chápe pozici zastupitele a rozumí tomu, co říká PhDr. Kulhavá. Dále konkretizoval
to, že zimní stadion nebude nikdy výdělečný - stejně tak jako třeba koupaliště. Podstatné nyní
je, že od října do března je zimní stadion plně využíván dětmi (dopoledne) - odpoledne zimní
stadion žije staršími dětmi - a později zase jinou kategorií lidí - sportovců. Tyto sportoviště
budou ale vždycky ztrátové, ale osobně to vidí jako službu lidem. Není to o sportovní složce,
není to o ubytovně - jediné, co chtějí, je pomoc o zajištění provozu, a to bez toho
profesionálního zaměstnance nezvládnou. V tomto směru se tedy město musí rozhodnout,
zda tu zimní stadion chce nebo ne. I v rámci TJ Spartak je obtížné najít lidi, kteří by měli zájem
se starat o provoz zimního stadionu, většinu zajímá sportovní činnost a ne toto.
Mgr. Kupková - plně se ztotožnila s e-mailem od Ing. Vika, je jasné, že bez finanční podpory
ze strany města a bez toho zaměstnance to nepůjde.
Pan Jarolímek - připojil svůj pohled na tuto záležitost ještě z jiného úhlu - v rámci TJ Spartak
dochází za poslední půlrok k pozitivním změnám, ale když se podívá na stávající dotační
systém ze strany města, tak je značně nevyrovnaný - jako příklad uvedl to, že provozní
náklady zimního stadionu jsou podstatně vyšší než např. u SK, a přesto dotace je fakticky pro
oba kluby stejná, a např. ředitel SK jistě nepracuje zdarma.
Paní Martínková - účetní z SK - upozornila, že náklady na mzdu ředitele určitě ve vyúčtování
dotace městu neuvádí, na tu si musí vydělat.
Pan Jarolímek - opakuje, že fixní náklady na provoz jsou 3-4x nižší, než TJ Spartak a oba 2
subjekty berou stejný finanční příspěvek. Každý, kdo chodí do práce, dostává mzdu a přeje
mu tuto mzdu - v TJ Spartak lidé pracují po práci a zdarma - náklady na provoz jsou tam 3-4x
vyšší - znovu zopakoval, v čem vidí nepoměr.
Paní Martínková - doplnila, že neví, kolik kdo bere dotace, pouze reagovala na připomínku p.
Jarolímka ke mzdě ředitele.
Pan Šnajdr - ředitel SK - nechce tu zde být jak soupeř TJ Spartak - neví, jestli jsou náklady SK
o tolik nižší - ale SK má větší záběr sportu - nelze proto slučovat "jablka" s "hruškami" - my si
taky umíme sehnat finance na sportování - je jasné, že všichni v obdobném postavení jako SK
a TJ Spartak by měli mít profíka, ale to je řeč na dlouhou dobu a nyní se to zde nevyřeší.
Podívejte se na rozpočet kultury - musí tu pořád někdo z kultury stát a říkat si o peníze?
Podobné je to i "z vrchu", tzn. z toho, jak postupuje v těchto věcech stát. Všichni si myslí, že
se na sport přeplácí. Je jasné, že velká sportoviště by se měla vrátit městu, jako tomu dříve
bylo, to je jeho názor. Na trávu na hřišti čekali 12 let, na umělou trávu čekají 4 roky, protože už
je po životnosti. Prostě z pohledu provozu a údržby by to mělo být města či obce. Sám to nyní
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vidí tak, že až mu dojde trpělivost, tak bude SK bez vedení a do 1-2 let se to zavře. Prostě si
to musí město vzít nebo se to zavře a školy budou chodit do lesa.
Pan Jarolímek - děkuje, že to takhle celé řekl, musí se na to opravdu hledět systémově,
nepoměry existují - je rád, že p. Šnajdr otevřel takto diskusi ze široka - snad o tom začneme
přemýšlet jiným směrem.
Ing. Vik - aby to nevyznělo, že SK si dokáže na sebe vydělat a TJ Spartak ne. Rozdíl zde ale
je ten, že TJ Spartak musí vydělané peníze dávat do provozu.
PhDr. Kulhavá - dotaz - co děláte na stadionu v létě? Ing. Vik - je tam plocha na florbal, i když
o to tak velký zájem není, jinak tam probíhají tréninkové výuky + do budoucna se otvírá otázka
dalšího využití, ale je to stále o tom, že to děláte v odpoledních časech, dobrovolně a zdarma
a lidi o takovou činnost nemají zájem.
Ing. Maur, MBA - poznámka - ale systémové řešení zde zaznělo - rád by, aby se to převzetí
sportovišť městem ale nepoužívalo jako účelový argument. Shrnuje údaje o tom, že provoz
zimního stadionu stojí měsíčně cca 300 tis. Kč, a to je třeba v rozhodování o finanční podpoře
zohlednit.
ST - doporučil, aby vedoucí OF formuloval obsah dílčího hlasování, které by zajistilo
příslušnou úpravu v textové části rozpočtu.
Vedoucí OF - ve 3. odstavci bude v poslední větě doplněno - dotace pro TJ Spartak ve výši
400 tis. Kč.
ST - návrh padl na 400 tis. Kč. Bc. Sláma - dal protinávrh na 500 tis. Kč - poté bylo hlasováno
- 13 pro, 3 proti, 4 zdržel se - protinávrh Bc. Slámy byl přijat.
ST - má ještě někdo dílčí návrh na úpravu rozpočtu města?
Pan Hladík - nemá dílčí návrh, ale z pozice předsedy OV Krčín má poznámku - apeluje na
zastupitele, aby si na to vzpomněli v příštím roce, již několikáté rozpočtové ZM neschválilo
finance na investiční akci - inundační propustek v Krčíně - myslí si, že je opravdu potřebný. Je
zde PD a vše připraveno - letos to neprošlo, ale říká to proto, aby to všem zvonilo v uších a
bylo to v příštím roce konečně schváleno na rok 2021.
Ing. Neumann - návrh nemá, jen chce říci důvody, které ho vedou k tomu, že tento rozpočet
na rok 2020 nepodpoří: 1/ rozvoj cyklostezek na území města - je navržena pouze investice
do PD a nic jiného, nelíbí se mu, že nebude v roce 2020 realizována plánovaná cyklostezka
podél komunikace od AMMANN(u) do Vrchovin.
ST - vysvětlil průběh majetkoprávního procesu, kdy je schválena v ZM směna pozemků tak,
aby cyklostezka mohla být realizována, ale přes veškeré úsilí se nakonec mezi sebou
nedohodli vlastníci směňovaných pozemků. Pokud by Ing. Neumann uměl v této věci pomoci,
tak by to velice uvítal.
Ing. Neumann - reagoval s tím, že se v dané věci bude angažovat. Zároveň vznesl svou
druhou kritickou připomínku, která ho vede k hlasování proti tomuto rozpočtu - nemohl se sice
zúčastnit rozpočtového semináře, ale je to záležitost, která se týká příspěvku pro Městský klub
v Novém Městě nad Metují (dále jen "MK"), potažmo pro NOFI. MK má již větší příspěvek od
města než např. MMUZ. Chtěl, aby byl předložen nový rozpočet NOFI, který by obsahoval
opatření na zvýšení příjmů, tj. jak budou čerpat finance z jiných zdrojů apod., a to se nestalo.
Mgr. Paarová - reagovala na slova Ing. Neumanna k NOFI - zjišťovala si to a není to navýšení
přímo pro NOFI, ale je to na mzdu p. Rybáčkovi a pí Rybáčkové. Nejsou to peníze pro NOFI,
ale na plat Rybáčkovým. Když se jich ptala, jestli jsou ochotni dělat koncerty navíc, tak s tím
problém nemají, ale to, co si vydělá NOFI, tak chtějí nechat NOFI - všichni jsou amatéři a
dělají svou práci ve svém volném čase. Rybáčkovi jsou v tomto směru vlastně zaměstnanci
MK, pokud tomu ona dobře rozumí.
Pan Jarolímek - odešel z jednání ZM v 17:44 hodin.
OF - pokračoval v komentáři - shrnul prodiskutované úpravy v textové části: proplacené
dotace na akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních
prostor (cca 8,5 mil. Kč) a Odvětrání tělocvičen s rekuperací ZŠ Malecí (realizováno 2019)
(cca 1,2 mil. Kč), které město předfinancovalo z rozpočtu a které obdrží v 1. pololetí budou
použity na navýšení akce Letní areál u Metuje (o 2 mil. Kč), dotace pro SK Nové Město nad
Metují na rekonstrukci umělé trávy (4,03 mil. Kč), dotace pro TJ Spartak (500 tis. Kč) a jiné
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investiční akce nebo jako rezerva do roku 2021.
Mgr. Balcarová - co obsahuje realizace parku Březinky? ST - je to dílčí plnění z celého
projektu - město tak reaguje na opakované a oprávněné připomínky od obyvatel Březinek, aby
dále nežili na staveništi - tímto jim vycházíme dílčím způsobem vstříc.
Mgr. Paarová - projekční práce 1,6 mil. Kč na LAM - tj. až přijdou výsledky dopravní studie a
toto je rezerva na to? ST - je to částka v rozpočtu, která je určena na PD a ta bude zadána v
ten moment, až bude dopravní studie atd.
Mgr. Paarová - budeme dělat soutěž, abychom nedopadli tak jako s kinem?
MST - reagoval s tím, že studii zpracoval Ing. arch. Vojtěch Lichý - byl předpoklad, že od něj
bude i PD, ale pokud je zájem toto poptat, tak pak bude podle toho postupováno, a bude
soutěž na zpracování PD.
Mgr. Paarová - měli bychom předejít situaci, ke které došlo v kině, kde byla zpochybněna
studie a následně tak i PD.
ST - studie soutěžena nebyla, ale PD by soutěžena být měla.
Mgr. Paarová - my bychom ale měli soutěžit teoreticky i studii. ST - ta ale už tady je - je to tedy
věc další diskuse, v tuto chvíli je zde návrh a bavíme se pouze o rezervovaných financích,
abychom je měli připravené.
Bc. Sláma - připomíná, aby celý proces přípravy LAM byl transparentní.
Nikdo další již v diskusi k rozpočtu na rok 2020 nevystoupil, a tak vedoucí OF přečetl návrh
upraveného znění usnesení. Hlasováno - 16 pro, 1 proti, 2 zdržel se. Rozpočet města na rok
2020 byl schválen. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu
ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/9 USNESENÍ č. ZM 10-298/19
ZM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 ve znění upravené přílohy k tomuto bodu. Součástí
schváleného rozpočtu jsou tyto jmenovité projekty a akce: parkovací automat v ul. Nerudova pozastávka 15 tis. Kč, komunikace mezi novými BD v lokalitě Rychta vč. VO 1 950 tis. Kč, Letní
areál u Metuje 300 tis. Kč, chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR 150 tis. Kč,
ateliérové okno v ZUŠ 1 200 tis. Kč, projekt Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost 25 tis.
Kč, ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor 5 650 tis. Kč,
komunikace v ul. Na Bořetíně - PD + realizace 5 350 tis. Kč, stavební úpravy komunikace ul. Pod
Výrovem - DPS 350 tis. Kč, komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD 70 tis. Kč, stará ekologická
zátěž Elton 500 tis. Kč, stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace 5 950
tis. Kč, VO v ul. Nahořanská 1 100 tis. Kč, chodník v ul. U Zázvorky - PD 250 tis. Kč, vodní nádrž
Vrchoviny 2 200 tis. Kč, cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR +
DSP 730 tis. Kč, chodník do Klopotova - PD 350 tis. Kč, rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní - PD
550 tis. Kč, rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - PD + realizace 4 160 tis. Kč, VO v ul. Na
Kopci - PD + realizace 1. etapy 220 tis. Kč, stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní - realizace 4 600
tis. Kč, stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD a realizace 5 600 tis. Kč, rozšíření chodníku
v ul. Klosova u č. p. 486 - 488 - řešení zatékání 80 tis. Kč, chodník v ul. Na Kopci mezi č. p. 10 a 245
- PD + realizace 400 tis. Kč, parkovací místa v ul. Klosova 300 tis. Kč, orientační značení 50 tis. Kč,
značení ulic 60 tis. Kč, městský mobiliář 100 tis. Kč, technická infrastruktura 300 tis. Kč, dopravní
značení 80 tis. Kč, Husovo náměstí - (průzkumy, posudky apod.) 200 tis. Kč, čištění skal a studny
150 tis. Kč, Program regenerace - příspěvky na obnovu památek 200 tis. Kč, oprava místních
památek 160 tis. Kč, Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města
300 tis. Kč, technická pomoc - posudky, poradenství, expertízy 60 tis. Kč, oprava opěrné zdi u čp.
361 v ul. Nádražní - realizace 4 000 tis. Kč, realizace parku Březinky 700 tis. Kč, přístřešky pro
autobusové zastávky v NMnM 900 tis. Kč, aktualizace strategického plánu 600 tis. Kč, stavební
úpravy lávky pod zámkem - realizace 2 000 tis. Kč, stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše 6
200 tis. Kč, protipovodňový informační systém města (městský rozhlas) 200 tis. Kč, stavební úpravy
staré školy (statika + část krovu) 2 100 tis. Kč, místo pro přecházení u Benziny + chodník na
Kaštánky 1 500 tis. Kč, měřiče rychlosti (Spy, Vrchoviny) 300 tis. Kč, opěrná zeď v ul. Českých bratří
- PD 250 tis. Kč, sanace zdiva u ZUŠ č. p. 1209 - PD 55 tis. Kč, multifunkční objekt kina 70 -
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příprava 10 tis. Kč, údržba skály v ul. Nádražní pod č. p. 193 a 362 částka 220 tis. Kč, stabilizace
skály pod MMUZ - PD 350 tis. Kč, urbanisticko-architektonická studie areálu kasáren 500 tis. Kč,
zateplení zadní fasády BD č. p. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD 200 tis. Kč, nástupní plocha místa
pro přecházení ul. Havlíčkova 100 tis. Kč, geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky
110 tis. Kč, chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace 230 tis. Kč, Letní areál u
Metuje - projekční práce 1 600 tis. Kč, program regenerace - městské opevnění západ - PD 100 tis.
Kč, MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. etapa 650 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/10 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2-33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM. Nyní je navrženo dát
toto zmocnění RM i na rok 2020. Rozpočet dále bude navyšován o přijaté transfery (dotace)
poskytnuté městu a převod daně z příjmů právnických osob za město, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu města.
Odůvodnění:
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) může RM provádět rozpočtová opatření
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Tento způsob provádění rozpočtových opatření
se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci schváleného rozpočtu,
bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání ZM. Zároveň pravidelné předkládání
provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které
RM v rámci svého zmocnění mezi zasedáními ZM provedla.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 17:57 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. 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. 4/10 USNESENÍ č. ZM 10-299/19
ZM schvaluje zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu
na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného
rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou
předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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4/11 Žádost MFK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
MFK Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok
2020 ve výši 200 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů
spojených se sportovní činností v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění: Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit
- viz žádosti i v předchozích letech. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 17:59 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy. 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. 4/11 USNESENÍ č. ZM 10-300/19
ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Městskému fotbalovému klubu
Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 200 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/12 Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
SK Nové Město nad Metují z.s. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020
ve výši 750 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů
spojených se sportovní činností v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění: Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit
- viz žádosti i v předchozích letech. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 18:00 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
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. 4/12 USNESENÍ č. ZM 10-301/19
ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Sportovnímu klubu Nové Město
nad Metují z.s. ve výši 750 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle
platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4/13 Žádost TC Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
TC Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020
ve výši 40 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených
se sportovní činností v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění: Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit
- viz žádosti i v předchozích letech. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 18:01 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
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. 4/13 USNESENÍ č. ZM 10-302/19
ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Tennis Clubu Nové Město nad
Metují, z.s., ve výši 40 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/14 Žádost Centrum Najáda - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši
400 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s
Domem zdraví v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění: Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit
- viz žádosti i v předchozích letech. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 18:02 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
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. 4/14 USNESENÍ č. ZM 10-303/19
ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Centru Najáda s.r.o. ve výši
400 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy
o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4/15 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2020
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na
rok 2020 ve výši 500 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů
spojených s provozem zimního stadionu v 1. čtvrtletí 2020.
Odůvodnění: Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit
- viz žádosti i v předchozích letech. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 18:03 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
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. 4/15 USNESENÍ č. ZM 10-304/19
ZM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2020 Tělovýchovné jednotě Spartak
Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 500 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/16 Změna OZV o místních poplatcích
Identifikace:
OF předkládá ke schválení OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů a OZV č. 4/2019, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vypracované na základě zákona č.
278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Novela zákona o místních poplatcích nabude účinnosti dne 01.01.2020.
Vyhlášky viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
U místních poplatků, které zavedlo město obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 o místních
poplatcích, dochází z důvodu změny zákona a z důvodů metodických k těmto zásadním
změnám:
na každý poplatek bude vydána samostatná vyhláška
struktura a obecné texty nových vyhlášek vychází ze vzorové vyhlášky
snížená sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč (bez
ohledu na požívání některého z důchodů)
osvobozen je kromě držitele průkazu ZTP/P i držitel průkazu ZTP
veřejná prostranství nebudou určena výčtem ulic, ale grafickou přílohou
Vzhledem k výše uvedeným změnám a dalším ustanovením a slovním úpravám, je
navrhováno ke dni 01.01.2020 zrušení stávající vyhlášky č. 3/2015, o místních poplatcích a
její nahrazení vyhláškami novými. Sazby v nových vyhláškách byly ponechány ve stávající
výši. RM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

Stránka 25

ZÁPIS Z PORADY
ZM 10 ze dne 12.12.2019

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

V 18:04 hodin - "Identifikaci" bodu a návrh usnesení přečetl vedoucí OF. Bez rozpravy.
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. 4/16 USNESENÍ č. ZM 10-305/19
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/16 USNESENÍ č. ZM 10-306/19
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

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

5/1 Otevřený dopis a výzva zastupitelům města Nové Město nad Metují ze dne
02.12.2019
Identifikace:
Dne 02.12.2019 (tj. v den konání RM 29) doručil na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, p.
[osobní údaj odstraněn], "Otevřený dopis a výzvu zastupitelům Nového Města nad Metují".
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Dopis je adresován zastupitelům. RM 29 byla s dopisem seznámena a postoupila ho k
projednání do programu ZM 10.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 18:07 hodin - "Identifikaci" bodu přečetl ST a otevřel k tomuto bodu diskusi. Dotázal se, zda
není přítomen p. [osobní údaj odstraněn], zda nechce ke své výzvě vystoupit - ten ale
přítomen na zasedání ZM nebyl.
V diskusi vystoupili tito zastupitelé:
Paní Žahourková - přečetla své vyjádření k Otevřenému dopisu a výzvě p. [osobní údaj
odstraněn] s tím, že jí je líto, že nemůže toto říci p. [osobní údaj odstraněn] přímo zde do očí.
Po slovech zastupitelky pí Žahourkové ostatní členové ZM spontánně zatleskali.
ST, kterého se "Otevřený dopis" z velké části týkal - rovněž vystoupil se svým vyjádřením
určeným p. [osobní údaj odstraněn] a i zastupitelům.
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Ing. Maur, MBA - uvedl, že to udělal již písemně, ale zde chtěl i takto veřejně vyjádřil podporu
těm, kteří jsou na webových stránkách www.novemestonm.com naprosto nechutně uráženi,
takto napadaným vyslovuje podporu a uznání, ať se tím nenechají znechutit a neustupují před
takovýmito praktikami. Vyzývá ty osoby, které stojí za uvedenými webovými stránkami, ať
veřejně vystoupí.
Pan Hladík - jelikož je také terčem uvedeného webu, tak i on reaguje a uvádí, jakým
způsobem zasahují tyto nechutnosti do jeho soukromého života.
Mgr. Balcarová - chtěla by navrhnout, abychom rozporovali vyjádření PČR, která tyto stránky
označila za politickou satiru - byla by ráda, aby celý tento neblahý proces byl právně
analyzován a byl zvolen společný postup proti takovýmto jevům.
ST - uvedl, že jsou proti němu podány 2 žaloby, 1 z nich je podána autorem Otevřeného
dopisu a výzvy, a že do jejich vyřešení se nebude v dalších záležitostech tohoto typu
angažovat. Uvedl, že je naprosto jasné, že kdokoliv vystoupí proti určité skupině lidí a jejich
zájmům, je vzápětí uveden a napadán na tomto webu.
Mgr. Balcarová - ona chce rozporovat výsledek šetření PČR vhodnou a možnou právní
cestou.
Paní Žahourková - vyjádřila své obavy a strach o sebe a svou rodinu - viz i výzvy občanům na
onom webu k tomu, aby zastupitele sledovali, fotili apod.
Ing. Maur, MBA - souhlasí s návrhy pí Žahourkové a Mgr. Balcarové - je třeba vrátit se k tomu
a po právní stránce prověřit, jak postupovat dále. Navrhuje proto tuto problematiku zařadit do
programu pondělní RM 30, tj. dne 16.12.2019. Myslí si, že zastupitel Nového Města
nad Metují se nemůže stát "lovnou zvěří" v tom smyslu, jak se o to pokouší na
www.novemestonm.com.
Nikdo další se do diskuse k tomuto bodu nepřihlásil. ST - přečetl upravený návrh usnesení poté nechal hlasovat - hlasováno - 19 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. 5/1 USNESENÍ č. ZM 10-307/19
ZM bere na vědomí "Otevřený dopis a výzvu zastupitelům Nového Města nad Metují", p. [osobní
údaj odstraněn], ze dne 02.12.2019, ve znění přílohy tohoto bodu, a vyjádření zastupitelky pí
Markéty Žahourkové, starosty města p. Petra Hableho, zastupitele Ing. Viléma Maura, MBA,
zastupitele p. Jiřího Hladíka a zastupitelky Mgr. Jany Balcarové.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

6 Diskuse
Odůvodnění:
Do závěrečné diskuse se přihlásili se svými podněty 3 zastupitelé města Nové Město nad
Metují. Podrobnosti viz "Diskuse".
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:

1/ Dotaz zastupitele Ing. Viléma Maura, MBA - vznesl dotaz na promítací zařízení v Kině 70,
kvůli kterému došlo k havarijní situaci v Kině 70, resp. pár dní se nepromítalo. Odpověděl ST v Kině 70 se již promítá, ale nevíme přesně od jakého dne, jestli od minulého pátku, tj. dne
06.12.2019, nebo od jiného dne. MST - přesnou odpověď zjistíme a zítra, tj. dne 13.12.2019, ji
rozešleme e-mailem na vědomí všem zastupitelům, příp. se o záležitosti může jednat v
pondělí, tj. dne 16.12.2019, na řádném jednání RM 30.
2/ Dotaz zastupitele Bc. Jiřího Slámy ve věci osazení parkovacích automatů v ul. Nerudova.
Vedoucí OMM na dotaz zastupitele odpověděl, že zahájení provozu parkovacího automatu v
ul. Nerudova bude ode dne 01.01.2020.
3/ Podnět občanů města prezentovaný zastupitelem Ing. et Ing. Pavlem Dostálem - na
základě podnětů od občanů poukázal na neutěšený stav propojení ul. Nábřežní s ul.
Husitskou - svah a zábradlí se sesouvá, stav začíná být nebezpečný. Chybí zde rovněž VO.
Pan Hladík - v této části města bydlí a VO by se tam mělo dělat. Vedoucí OMM - tato akce
byla v návrhu rozpočtu na rok 2020, ale skončila tzv. "pod čarou". Jmenovalo se to "VO v ul.
Nábřežní" - priorita OV Krčín. Pan Hladík - je tam 1 hodně tmavé místo a také by se
přimlouval za realizaci. Ing. et Ing. Dostál - nemá to zde paralelu - je to třeba řešit. ST - bere to
jako podnět pro RM a případný výjezd na místo. Rovněž to bude řešeno s TS.
Do "Diskuse" se nikdo další nepřihlásil, ST poděkoval všem přítomným za účast na zasedání
ZM č. 10, popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2020 a
jednání ukončil v 18:28 hodin. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Čas ukončení jednání ZM 10 v 18:28 hodin.
Příští ZM 11 se bude konat dne 20.02.2020 v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město
nad Metují od 16:00 hodin.

Zápis ze ZM 10 vyhotoven dne: 19. prosince 2019
Zápis ze ZM 10 vypraven dne:

19. prosince 2019

Zápis ze ZM 10 zveřejněn dne:

20. prosince 2019
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