Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 19 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 24.06.2021, Kino 70 (velký sál),
Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují od 16:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

1

Balcarová Jana, Mgr.

zastupitelka

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

20:20

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

16:00

20:20

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

20:20

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

20:20

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

20:20

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

20:20

Plná

8

Jarolímek Miroslav

zastupitel

16:00

20:20

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

20:20

Plná

10

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:00

20:20

Plná

11

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

19:19

Částečná

12

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

20:20

Plná

13

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

19:14

20:20

Částečná

14

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

20:20

Plná

15

Prouza Radek

zastupitel

16

Roštlapil Tomáš, Ing.

zastupitel

16:00

20:20

Plná

17

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

20:20

Plná

18

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

20:20

Plná

19

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:00

20:20

Plná

20

Ing. Aleš Vrátný

zastupitel

16:00

20:20

Plná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

20:20

Plná

Omluvena

Omluven

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Bc. Jiří Sláma v.r.
Markéta Žahourková v.r.

Zapisovatelka

Odchod Účast

Simona Hoffmannová v.r.
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Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 18 dne 29.04.2021)
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. Vilém Maur, MBA
Jiří Hladík
Ing. Tomáš Roštlapil
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Program:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 24.06.2021

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

Finance
Rozpočtová opatření 2021
Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021
Závěrečný účet 2020
Účetní závěrka města za rok 2020
Žádost o příslib investiční dotace - Sokol Krčín

3.
3/1
3/2
3/3

Majetkoprávní úkony
Koupě pozemku p. p. č. 862/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pekelská
Darování pozemku do majetku města v lokalitě Březinky v ul. Družební
Kanalizace Spy - Krčín

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

Rozvoj
Aktuální stav projektů ke dni 08.06.2021
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Strategický plán rozvoje města
Nová investiční položka - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých legií - PD
Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD
Změna č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují
Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

5.
5/1
5/2

Různé
Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
Financování kultury v Novém Městě nad Metují

6.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

ZM 13-468/20

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Podnět zmocněnce Přípravného výboru na pořádání místního referenda v
Novém Městě nad Metují

Zadání:

projednalo
podnět [osobní údaj odstraněn] a nesouhlasí s ním. ZM vyzývá [osobní údaj
odstraněn], aby svá závažná obvinění sdělil neprodleně orgánům činným v trestním
řízení. V případě neprokázání obvinění vyzývá ZM [osobní údaj odstraněn] k veřejné
omluvě.

Založeno:

02.07.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 16.06.2021: ST - zatím nic nového, policie mne neřeší, [osobní údaj
odstraněn] se neomluvil.

Termín plnění: 24.06.2021
Původní plnění: 17.09.2020
Prodloužení do: 16.09.2021

Plnění ke dni 29.04.2021: ST - o žádném trestním oznámení v dané věci nevím,
[osobní údaj odstraněn] se neomluvil.
Plnění ke 10.02.2021: K veřejné omluvě ze strany [osobní údaj odstraněn] dosud
nedošlo, ale zároveň ani nemáme oficiální informace z PČR o tom, že by [osobní údaj
odstraněn] předal svá obvinění orgánům činným v trestním řízení. Jelikož to, zda bylo
případné trestní oznámení podáno, nelze od Policie ČR zjistit (na naše dotazy
reaguje PČR s tím, že nám nic nesdělí, nemáme na to právo, protože nejsme
z ničeho obviněni, nemáme tedy ani možnost nahlížet do spisu, od nás si pouze vzali
materiály, šetření probíhá dál), tak nic nového v danou chvíli není – nikdo nebyl
z ničeho obviněn, PČR nám nic nesděluje, takže musíme dál čekat.
Plnění k 04.11.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Zmocněnec "Přípravného
výboru na pořádání místního referenda v Novém Městě nad Metují" obdržel v červnu
2020 dopis s usnesením ze ZM 13, kterým je vyzván k podání trestního oznámení a v
případě neprokázání obvinění, že ho ZM vyzývá k veřejné omluvě. Co se týká podání
trestního oznámení, tak PČR kontaktovala s dotazy na některé záležitosti OMM,
z toho usuzujeme, že zmocněnec "Přípravného výboru na pořádání místního
referenda v Novém Městě nad Metují" své obvinění policii sdělil. Vyšetřování ze
strany PČR zřejmě pokračuje, ale žádné nové dotazy či aktivity nebyly zaznamenány.
Pokud bude něco nového, budeme ZM informovat.
Plnění k 12.09.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Nedostali jsme dosud
oficiální informace o podání trestního oznámení ani žádné jiné informace. Jakmile
nějaké obdržíme, budeme v ZM informovat.

Číslo úkolu:

ZM 18-624/21

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Diskuse

Zadání:

rozhodlo
o rozšíření programu semináře pro zastupitele, který se uskuteční dne 12.05.2021 od
17:00 hodin v Kině 70, o prezentaci záměru v.o.s. LIDL s tím, že na seminář bude
pozván zástupce žadatele.
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Založeno:

06.05.2021

Termín plnění: 12.05.2021
Splněno: 15.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

ZM 18-617/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování „Urbanisticko-architektonické studie areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové,
za nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

ZM 18-616/21

Název:

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

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko-architektonická
studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ firmě Ateliér Zídka,
architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

ZM 18-615/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

Zadání:

ukládá
ST svolat na termín dne 12.05.2021 od 17:00 hodin do Kina 70 seminář pro
zastupitele k budoucnosti hotelu Metuj.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 16.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 16.06.2021

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 12.05.2021
Splněno: 15.06.2021
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Číslo úkolu:

ZM 18-614/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

Zadání:

rozhodlo
o přeložení bodu 4/6 - Budoucnost hotelu Metuj do ZM 19, tj. na dne 24.06.2021.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

ZM 18-613/21

Název:

Soulad záměru výstavby s Územní studií Krajské předměstí - podnět občana

Zadání:

bere na vědomí
usnesení RM 61 ve znění: "RM souhlasí s předloženým záměrem "Novostavba
penzionu a občerstvení na parcele č. 661/1, k.ú. Nové Město nad Metují" včetně
propojovacího chodníku podél silnice I/14, dále souhlasí se stávajícím umístěním
autobusové zastávky. RM pokládá předložené využití území za kvalitnější, než uvádí
územní studie."

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

OMM bere na vědomí.

Číslo úkolu:

ZM 18-608/21

Název:

Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Nové
Město nad Metují do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR JSDH-V2-2022 - Pořízení nového dopravního
automobilu.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Žádost podána.

Číslo úkolu:

ZM 18-606/21

Název:

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2021 - příspěvky města

Zadání:

schvaluje
využití finančních prostředků z přidělené kvóty pro rok 2021 v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón ve znění přílohy
tohoto bodu.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 15.06.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 01.06.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 24.05.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 24.05.2021
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Číslo úkolu:

ZM 18-605/21

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2021 - příspěvky města

Zadání:

schvaluje
povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 na obnovu
kulturní památky měšťanský dům č. p. 1229 vlastník p. [osobní údaj odstraněn] Obnova fasády, oken a klempířských prvků ve výši 78.000 Kč.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

ZM 18-603/21

Název:

Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD v obci Nové Město
nad Metují

Zadání:

souhlasí
s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se bezúplatného převodu
těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 2069/20, p. p. č. 2069/29, p. p. č.
2069/31, p. p. č. 2069/32, p. p. č. 2069/33, p. p. č. 2069/34, p. p. č. 2069/35, p. p. č.
2069/36, p. p. č. 2069/37, p. p. č. 2069/38, p. p. č. 2069/39, p. p. č. 2069/40, p. p. č.
2069/42, p. p. č. 2069/43, p. p. č. 2069/44, p. p. č. 2069/45, p. p. č. 2069/46, p. p. č.
2069/48, p. p. č. 2069/49, p. p. č. 2069/50, p. p. č. 2069/52, p. p. č. 2069/53, p. p. č.
2069/54, p. p. č. 2069/60, p. p. č. 2069/61, p. p. č. 2069/62, p. p. č. 2069/63, p. p. č.
2069/64, p. p. č. 2069/65, p. p. č. 2069/66, p. p. č. 2069/67, p. p. č. 2069/68, p. p. č.
2141/9, p. p. č. 2141/12, p. p. č. 2295/1 a p. p. č. 2295/2 vše o celkové výměře 6334
m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují z vlastnictví
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu ve prospěch Ředitelství
silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Nové Město nad Metují.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Žádost byla podána a odeslána na ŘSD ČR dne 12.05.2021.

Číslo úkolu:

ZM 18-602/21

Název:

Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD v obci Nové Město
nad Metují

Zadání:

souhlasí
s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se bezúplatného převodu
těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 885/6, p. p. č. 885/8, p. p. č. 885/9, p.
p. č. 885/10 a p. p. č. 885/11 vše o celkové výměře 382 m2 vše v k. ú. Vrchoviny a
obci Nové Město nad Metují z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Nové
Město nad Metují.

Založeno:

06.05.2021

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 24.05.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 12.05.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 24.06.2021
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Splněno: 12.05.2021
Plnění úkolu:

Splněno. Žádost byla podána a odeslána na ŘSD ČR dne 12.05.2021.

Číslo úkolu:

ZM 18-601/21

Název:

Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD v obci Nové Město
nad Metují

Zadání:

souhlasí
s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se bezúplatného převodu
těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 566/12, p. p. č. 566/6, p. p. č. 774/1,
p. p. č. 774/2 a p. p. č. 773/2 vše o celkové výměře 343 m2 vše v k. ú. Spy a obci
Nové Město nad Metují z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Nové
Město nad Metují.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Žádost byla podána a odeslána na ŘSD ČR dne 12.05.2021.

Číslo úkolu:

ZM 18-600/21

Název:

Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAV(u) na p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín v areálu
TS

Zadání:

schvaluje RO
novou položku rozpočtu Odkoupení budovy (Alkstav) (§ 3745) ve výši 300 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

ZM 18-599/21

Název:

Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAV(u) na p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín v areálu
TS

Zadání:

schvaluje
koupi budovy z vlastnictví společnosti Alkstav s.r.o. v likvidaci postavenou na části
pozemku ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to p. p. č. 670/1 (dle GP č.
921-38/2021 se jedná o st. p. č. 742) o výměře 98 m2 v k. ú. Krčín, za celkovou
nabídkovou kupní cenu ve výši 300.000 Kč do vlastnictví města Nové Město nad
Metují. Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN a náklady na vyhotovení GP
uhradí město Nové Město nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

06.05.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 12.05.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 02.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 24.06.2021
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Splněno: 18.05.2021
Plnění úkolu:

Splněno. Kupní smlouva uzavřena dne 18.05.2021.

Číslo úkolu:

ZM 18-598/21

Název:

Žádost o spoluúčast města - SK Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
MST informovat ZM o výsledku jednání koncepční RM ohledně budoucnosti areálu
Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. a jeho případné modernizaci.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Úkol splněn - jednání proběhlo na RM 66 - SK ale nepředložil žádné změny, takže
nadále platí zamítavé usnesení ZM 18: "ZM nesouhlasí s poskytnutím finanční
spoluúčasti města Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s. na realizaci
projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK" v podobě,
jak je předloženo v žádosti SK v příloze tohoto bodu."
K dané záležitosti RM 66 přijala tato usnesení, která budou sledována v rámci
zasedání RM a výstupy pak budou předloženy do ZM:
1/ RM konstatuje, že ředitel SK Nové Město nad Metují z.s. nepředložil do RM 66
žádnou úpravu projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu
SK" v tom smyslu, jak bylo doporučováno na ZM 18. RM ukládá ST informovat
ředitele SK Nové Město nad Metují z.s. o nutnosti snížit podstatně finanční náročnost
projektu a směřovat projekt hlavně k zastřešení a řešení zavlažovacího systému.
2/ RM konstatuje, že je nutné řešit celý areál SK Nové Město nad Metují z.s.
převodem do majetku města za účelem zajištění dlouhodobého rozvoje sportovního
areálu pro potřeby sportovní veřejnosti a ukládá ST vyvolat v tomto smyslu jednání s
SK Nové Město nad Metují z.s.

Číslo úkolu:

ZM 18-589/21

Název:

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

Zadání:

schvaluje RO
- zařazení položky Dotace na opravu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve výši 350
tis. Kč (§ 3322). Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 16.06.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 02.06.2021
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Číslo úkolu:

ZM 18-588/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují ve výši 350 tis. Kč na pokračování
statického zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře na kostele
Nejsvětější Trojice, a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle
vzorové smlouvy.

Založeno:

06.05.2021

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána a částka proplacena.

Číslo úkolu:

ZM 16-545/20

Název:

Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem

Zadání:

ukládá
ST a MST dále jednat se "síťaři" o jejich spoluúčasti na přeložení sítí při stavebních
úpravách ulice Pod Výrovem.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

16.06.2021: Žádost o prodloužení termínu. Jednání se síťaři průběžně probíhá.
situace se zkomplikovala tím, že městu odstoupil od SOD projektant, který
zpracovával PD " Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem". OMM hledá
nového projektanta, který by tuto práci dokončil.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 15.06.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 24.06.2021
Původní plnění: 15.04.2021
Prodloužení do: 16.09.2021

21.04.2021: Žádost o prodloužení termínu. Projednáno v KVR v dubnu 2021. Výstup
předložen a projednán v RM 63. Probíhají přípravně práce před dalším jednáním se
správci sítí.

Číslo úkolu:

ZM 15-516/20

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Platnost stávajícího strategického plánu města

Zadání:

souhlasí
s prodloužením platnosti stávajícího "Strategického plánu rozvoje města do roku
2020", a to do doby, než bude ZM schválen nový, aktualizovaný strategický plán
rozvoje města, který je nyní v procesu zpracování.

Založeno:

19.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Aktualizovaný strategický plán rozvoje města předložen ke schválení na
jednání ZM 19.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 16.06.2021
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Číslo úkolu:

ZM 17-576/21

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Název:

Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují

Zadání:

souhlasí
s pořízením Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod Hradbami
v místě stávajícího rodinného domu č. p. 1081 (st. p. č. 205 a p. č. 115/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují).

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Schválení pořízení Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují je splněno.
Pořizovatel pokračuje v projednání změny dle stavebního zákona.

Číslo úkolu:

ZM 17-575/21

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s pořízením Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové
Město nad Metují na pozemcích st. p. č. 205 a p. č. 115/1 vč. rodinného domu č. p.
1081 v ul. Pod Hradbami, Nové Město nad Metují, na základě návrhu na tuto změnu
ve znění přílohy č. 1, tato změna bude pořizována zkráceným postupem dle
stavebního zákona.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Schválení pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace
Nové Město nad Metují je splněno. Pořizovatel pokračuje v projednání změny dle
stavebního zákona.

Číslo úkolu:

ZM 17-569/21

Název:

Záměr bezbariérové trasy v ul. Nádražní

Zadání:

schvaluje
podání záměru bezbariérové trasy Stavební úpravy ul. Nádražní do vyhlášené výzvy
Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr předložen do Programu mobility.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 16.06.2021

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 16.06.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 24.05.2021
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Číslo úkolu:

ZM 17-565/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

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

Zadání:

souhlasí
se zánikem předkupního práva k dále uvedeným pozemkům zřízených ve prospěch
města Nové Město nad Metují (v KN zapsané pod č. V-2871/2009-605): pozemky
označené jako pozemkové p. č. 2072/2, č. 2072/7, č. 2072/8, č. 663/1, č. 663/33, č.
665/1, č. 666/1 a č. 666/2 vše v lokalitě Březinky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03
Hradec Králové. Poplatek za výmaz předkupního práva z KN uhradí město Nové
Město nad Metují v rámci převodu vlastnického práva spolu s dalšími pozemky z
vlastnictví zmiňované společnosti, které bude předloženo na příslušný katastrální
úřad v podobě vkladové listiny s označením jako Darovací smlouva se smlouvou o
zániku předkupního práva. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k
tomuto bodu.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 15.04.2021.

Číslo úkolu:

ZM 17-564/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
přijetí daru dále uvedených pozemků včetně všech součástí a příslušenství v lokalitě
Březinky (ul. Družební a ul. Československé armády) z vlastnictví obchodní
společnosti FATO real s.r.o, člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03
Hradec Králové: p. p. č. 663/33 o výměře 333 m2, p. p. č. 663/32 o výměře 28 m2, p.
p. č. 663/1 o výměře 842 m2, p. p. č. 665/1 o výměře 531 m2, p. p. č. 656 o výměře
82 m2, p. p. č. 658/9 o výměře 29 m2, p. p. č. 686/46 o výměře 6 m2, p. p. č. 666/2 o
výměře 380 m2, p. p. č. 666/1 o výměře 869 m2, p. p. č. 2072/7 o výměře 58 m2, p.
p. č. 2072/8 o výměře 19 m2, p. p. č. 2072/2 o výměře 26 m2, p. p. č. 691/11 o
výměře 18 m2, p. p. č. 694/14 (jehož výměra je dotčená GP č. 2299-622/2020 ze dne
02.11.2020) o výměře 483 m2 a p. p. č. 2073/7 (jehož výměra je dotčená GP č. 2299622/2020 ze dne 02.11.2020) o výměře 73 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, s
tím, že protokol o fyzickém předání zmiňovaných pozemků vč. všech součástí a
příslušenství (stavby komunikací, veřejné osvětlení, zelené pásy a další příslušenství)
bude proveden nejpozději do dne 30.04.2021 z důvodu vhodnějších klimatických
podmínek. Návrh na vklad práva do KN uhradí město a bude podán až po
protokolárním převzetí výše uvedených pozemků městem Nové Město nad Metují a
výmazu zástavních práv, zatěžující některé již zmiňované pozemky. ZM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 15.04.2021.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 15.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 15.04.2021
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Číslo úkolu:

ZM 11-314/20

Zodpovědný: Plšek Petr

Název:

Darování pozemků Královéhradeckému kraji pod komunikacemi

Zadání:

schvaluje
darování (bezúplatný převod) pozemků:
1. pod silnicí III/28520 u sídla společnosti Ammann Czech Republic a.s. (v okolí
mostu v ul. Náchodská) a dále ve směru Nové Město nad Metují - Vrchoviny
p. p. č. 547/9 (107 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují
p. p. č. 284/9 (1674 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2042/6 (5 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2065 (43 m²) v k. ú. Vrchoviny
celková výměra 1829 m2,
2. pod silnicí II/308 a v její těsné blízkosti v ulici 1. máje, na Žižkově náměstí a u
Osmy
p. p. č. 710/14 (31 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/26 (41 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/28 (10 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/44 (1 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/47 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/49 (11 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/51 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/52 (5 m²) v k. ú. Krčín
celková výměra 105 m2,
3. v ul. Pod Vinicemi (pro Střední průmyslovou školu, Odbornou školu a Základní
školu, Nové Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové Město
nad Metují)
p. p. č. 2020 (220 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují,
4. části pozemků dle zatím nezapsaného geometrického plánu č. 243-141/2019 pod
silnicí III/30821 ve Spech (část obce Nové Město nad Metují)
p. p. č. 307/4 (57 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 307/1 (15 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 266/1 (72 m²) v k. ú. Spy
celková výměra 144 m²,
z vlastnictví města Nové Město nad Metují do majetku Královéhradeckého kraje, se
sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Celková výměra všech
pozemků je 2298 m².

Založeno:

27.02.2020

Termín plnění: 24.06.2021
Původní plnění: 25.06.2020
Prodloužení do: 09.12.2021

Plnění úkolu:

08.06.2021 - žádost o změnu termínu. U bodů č. 1 a č. 2 není stále započat
schvalovací proces na krajské úrovni, což bylo ze strany kraje dne 12.05.2021 a
zároveň požádáno o trpělivost, neboť věc nově řeší nikoliv krajský úřad, ale
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organizační složka kraje, a to je správa silnic, která by ráda ještě k převodu přidala
pozemky v k.ú. Krčín v ul. Na Strážnici po dokončení staveb chodníků a vše pak
následně vložila do katastru nemovitosti jednou smlouvou.
10.02.2021 - žádost o změnu termínu. U bodu č. 1 a č. 2 není stále ze strany kraje
přijato žádné usnesení ohledně přijetí daru, byť došlo v listopadu 2020 ze strany
OMP k dotazu v jaké fázi je rozhodování na kraji, ale bez odpovědi ze strany kraje.
03.11.2020 - žádost o změnu termínu. Úkol splněn z 50 %. U Bodu č. 1 a č. 2 zatím
nebylo přijato krajem žádné usnesení ohledně přijetí daru v podobě pozemků z
vlastnictví města. U Bodu č. 3 je úkol splněn - darovací smlouva uzavřena dne
28.05.2020. U bodu č. 4 je úkol splněn - darovací smlouva uzavřena dne 15.10.2020.
Žádost o změnu termínu. Je nutné ještě vyčkat, až i KHK projedná darování ve svých
orgánech, jak Radě i Zastupitelstvu, což zatím není. U p. p. č. 2020 v k. ú. Nové
Město nad Metují je úkol splněn, darovací smlouva byla uzavřena.
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1 Úvodní informace a vystoupení
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 1
Bez usnesení

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

16:00 - 16:15
16:15 - 16:50
16:50 - 17:05
17:05 - 19:50
19:50 - 20:00
20:00 - 20:20

ST
OF
OMM
OMM

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Úvodního slova se ujal ST, přivítal přítomné, vyzval ověřovatele zápisu z minulého zasedání
ZM 18 (Ing. Roštlapila a Ing. Němečka) k vyjádření se k obsahu zápisu - bez připomínek. Dále
ST přečetl návrh programu jednání ZM a upozornil na to, že zastupitel p. Jarolímek dne
21.06.2021 e-mailem oznámil svůj záměr navrhnout doplnění programu o bod 5/3 s názvem
Komplexní pojištění města a jeho příspěvkových organizací. ST se dotázal, zda p. Jarolímek
na tomto návrhu trvá, ten potvrdil, že ano, protože má stále pochybnosti o správnosti postupu
při uvedené zakázce. ST informoval přítomné, že na e-mailový podnět p. Jarolímka reagoval
rovněž e-mailem, který obdrželi všichni zastupitelé. V něm byly shrnuty veškeré informace
k záležitostem pojištění majetku města, a to od roku 2011 až dodnes. ST uvedl, že z těchto
důvodů považuje za bezpředmětné dnešní program o navrhovaný bod doplnit. Vzhledem k
probíhajícímu řízení o zakázce není jasné, co by v rámci tohoto bodu mělo být projednáno,
zvláště pak, když o všech záležitostech kolem pojištění probíhá s p. Jarolímkem velice
obsáhlá a dlouhodobá komunikace písemná i ústní. Na to bylo hlasováno o doplnění
uvedeného bodu 5/3 do programu jednání ZM. Hlasováno - 7 pro, 7 proti, 4 zdržel se doplnění programu nebylo schváleno. Dále bylo hlasováno o celém programu dle původního
návrhu - 17 pro, 1 proti, 0 zdržel se - program ZM byl schválen. ST pak navrhl členy návrhové
komise a ověřovatele zápisu zasedání ZM 19. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 18 pro, 0
proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM
je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 19-626/21
ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 19:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání ZM + volba orgánů zasedání
Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 24.06.2021

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

Finance
Rozpočtová opatření 2021
Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021
Závěrečný účet 2020
Účetní závěrka města za rok 2020
Žádost o příslib investiční dotace - Sokol Krčín

3.
3/1
3/2
3/3

Majetkoprávní úkony
Koupě pozemku p. p. č. 862/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pekelská
Darování pozemku do majetku města v lokalitě Březinky v ul. Družební
Kanalizace Spy - Krčín

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

Rozvoj
Aktuální stav projektů ke dni 08.06.2021
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Strategický plán rozvoje města
Nová investiční položka - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých legií - PD
Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD
Změna č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují
Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

5.
5/1
5/2

Různé
Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
Financování kultury v Novém Městě nad Metují

6.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 19-627/21
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vilém Maur - předseda, p. Jiří Hladík a Ing. Tomáš
Roštlapil - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM 19: Bc. Jiřího Slámu a pí Markétu
Žahourkovou.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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ZM 19 ze dne 24.06.2021
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 24.06.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 19 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Hlášení o plnění usnesení.

Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
PhDr. Kulhavá vznesla 2 dotazy ke kontrole úkolu:
1/ Komunikace Pod Výrovem, ukončení činnosti projektanta. Na dotaz odpověděla vedoucí
ORM - Ing. Nývlt (který rovněž pracuje pro ORM jako externí pracovník MěÚ na DPP)
omezuje tuto svou činnost a nechal se zaměstnat. Z důvodu časové náročnosti odstupuje od
SOD s městem na zpracování prováděcí dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul. Pod
Výrovem. Oficiální odstoupení od smlouvy nám zatím doručeno nebylo, má ho teprve zaslat,
informace byla z jeho strany prozatím ústně. Projednávání této PD je náročné a složité, a
to zejména se správci sítí, kteří nemají své sítě v dostatečné hloubce, což je zde zásadní
problém. ORM nyní hledá projekční kancelář, která by zpracování této prováděcí PD převzala.
2/ K žádosti SK Nové Město nad Metují z.s. (dále jen "SK") o finanční podporu města pro
rekonstrukci letního stadionu se PhDr. Kulhavá dotázala na usnesení RM 66, kde se mj.
uvádí, že je nutné řešit celý areál SK převodem do majetku města za účelem zajištění
dlouhodobého rozvoje sportovního areálu pro potřeby sportovní veřejnosti. RM v tomto smyslu
uložila ST jednat. Co si má pod tímto jednáním představit? Na dotaz reagoval ST s
informacemi z projednávání záměru na RM, jak uložilo ZM 18. Ředitel SK se dostavil s
projektantem a uvedl, že žádnou redukci záměru nepředkládají, mají nadále záměr realizovat
projekt v plném rozsahu cca 50 mil. Kč. To ale podporu města nemá, především z důvodů
omezených finančních zdrojů, město tak vysokou spoluúčast není schopno akceptovat. RM 66
ve svém usnesení, proto mj. konstatovala, že ředitel SK nepředložil žádnou úpravu projektu
"Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK" v tom smyslu, jak bylo
doporučováno na ZM 18. RM uložila ST informovat ředitele SK o nutnosti snížit podstatně
finanční náročnost projektu a směřovat projekt hlavně k zastřešení a řešení zavlažovacího
systému. Ing. Čopík - měl stejný dotaz k SK. Následující postup města bude jaký? Bude
město vyvíjet aktivity na modernizaci, shánění finančního prostředků apod.? ST - jednání s SK
v tomto směru budou pokračovat, osobně je pořád připravený přijít na VH SK, ale zatím nebyl
ze strany SK pozván. Na této VH by mj. měl dostat odpověď na to, jak vidí členská základna
případný budoucí převod areálu na město. K plnění úkolů nebyly již žádné další dotazy.
Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný
i na webu města.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. ZM 19-628/21
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
2 Finance

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

2/1 Rozpočtová opatření 2021
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 16-533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
ZM je předložen souhrn RO provedených v rámci zmocnění RM a dále přehled obdržených
dotací, o které byl rozpočet města navýšen.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:24 hodin - "Identifikaci", "Odůvodnění" a následně "Návrh usnesení" přečetl vedoucí OF.
Bez dotazů a připomínek. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 19-629/21
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o RO ve
znění přílohy: 1) dotace na výdaje sociálně-právní ochrany dětí 1 330 tis. Kč, 2) dotace na výdaje
JSDH (zabezpečení akceschopnosti) 150 tis. Kč, 3) dotace na výkon sociální práce 890,53 tis. Kč,
4) dotace pro MSSS Oáza na mimořádné odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí
(centrum denních služeb, odlehčovací služba, pečovatelská služba, domov pro seniory) 3 450,44 tis.
Kč, 5) navýšení § 6320 - pojištění majetku 30 tis. Kč, 6) dotace pro Městské muzeum na projekt Za
poznáním kulturního dědictví Novoměstska 42 tis. Kč, 7) dotace pro ZŠ Komenského na projekt
Příroda po celý rok 21 tis. Kč, 8) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce (duben)
15 tis. Kč, 9) dotace pro MSSS Oáza na úhradu výdajů spojených s povinným testováním (domov
pro seniory, odlehčovací služba) 13,58 tis. Kč, 10) dotace za výsadbu zeleně v Krčíně 121,01 tis. Kč,
11) dotace za výsadbu zeleně na Malecí 111,46 tis. Kč, 12) dotace pro Městské muzeum na obnovu
mobiliáře 64 tis. Kč, 13) dotace na mimořádné odměny pro sociální pracovníky 93,66 tis. Kč, 14)
dotace na Obnovu bývalé školy v Krčíně, II. Etapa 322 tis. Kč, 15) navýšení akce Komunikace na
Bořetíně - realizace 300 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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2/2 Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021
Identifikace:

Dne 26.05.2021 se uskutečnilo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují (dále jen "FV ZM"), kde hlavními body bylo projednání závěrečného účtu a účetní
závěrky za rok 2020, aktuální finanční situace a stav a budoucnost bytového fondu města.
Zápis z jednání FV ZM ze dne 26.05.2021 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Projednat a vzít na vědomí informaci o jednání FV. RM projednala zápis dne 14.06.2021 a
doporučuje přijmout navržená usnesení.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:27 hodin - "Identifikaci" bodu přečetl vedoucí OF. Bez dotazů a připomínek. Ing. Kunte
přečetl 1. navržené znění usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Poté Ing. Kunte
přečetl 2. návrh usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 19-630/21
ZM bere na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021, ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 19-631/21
ZM ukládá ST zajistit projednání doporučení FV ve věci kategorizace objektů (prodej, setrvání
v majetku, asanace) a fondového účtování bytového hospodářství příslušnými odbory MěÚ,
případně komisemi, a předložit podklady do jednání koncepční RM 71 dne 23.08.2021.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/3 Závěrečný účet 2020
Identifikace:
OF předkládá k projednání závěrečný účet města za rok 2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
Byl proveden povinný audit a je třeba závěrečný účet města schválit. Závěrečný účet byl
projednán FV ZM.
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se údaje o
ročním hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i
zpráva o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města skončilo
přebytkem ve výši 8 583,17 tis. Kč. Přebytek bude použit k pokrytí výdajů následujících let.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme územní
samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zpráva o
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výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2020 konstatuje: "Při přezkoumání
hospodaření územního celku Město Nové Město nad Metují za rok 2020 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky." RM a FV ZM doporučují schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:29 hodin - "Identifikaci" a "Odůvodnění" bodu přečetl vedoucí OF. Bez dotazů a
připomínek. Poté Ing. Kunte přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0
zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. ZM 19-632/21
ZM schvaluje závěrečný účet a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2020, a to bez výhrad.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/4 Účetní závěrka města za rok 2020
Identifikace:
OF předkládá k projednání účetní závěrku města za rok 2020. Výsledek hospodaření dle
Výkazu zisku a ztráty ve výši 21 407 311,98 Kč bude převeden na Výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci
zastupitelstva města. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek. Povinnými podklady pro schvalování je samotná účetní závěrka (účetní výkazy jsou
přílohou projednání Závěrečného účtu za rok 2020) a inventarizační zpráva. V rámci
přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu města,
dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje: "Při přezkoumání
hospodaření územního celku Město Nové Město nad Metují za rok 2020 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky." RM a FV ZM doporučují schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 16:31 hodin - "Identifikaci" a "Odůvodnění" bodu přečetl vedoucí OF. Bez dotazů a
připomínek. Poté Ing. Kunte přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0
zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. ZM 19-633/21
ZM schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření, města Nové Město nad Metují za
účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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2/5 Žádost o příslib investiční dotace - Sokol Krčín
Identifikace:

Statutární zástupci Tělocvičné jednoty Sokol Krčín žádají o příslib finanční spoluúčasti města
při realizaci investičního projektu "Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol
Krčín", na který budou žádat o dotaci z programu Národní sportovní agentury "Sportovní
infrastruktura - investice do 10 mil. Kč". Celkové náklady projektu jsou odhadované na
8.609.582 Kč vč. DPH, požadovaná spoluúčast činí 2.774.815 Kč. Předpokládaná realizace je
v letech 2023-2024. Sokol Krčín se bude snažit získat finanční prostředky i z jiných zdrojů,
vytváří si i vlastní finanční rezervu. Z rozpočtu města žádají alespoň o částečnou spoluúčast
ve výši 2,3 mil Kč. RM doporučuje schválit.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: OMM mělo velmi krátkou dobu na seznámení se se záměrem k podání
žádosti o dotaci v řádech hodin (09.06.2021). Na první pohled záměr vypadá, že rekonstrukce
je již třeba, dožilé materiály a vybavení. Na místě OMM nebyl. ARCH nemá
k architektonickému řešení připomínek, souhlasí s navrženým.
Připomínáme, že se jedná o dalšího zájemce o finanční příspěvek, zanedlouho dorazí např.
druhá Sokolovna a bude také žádat o finance, případně kdokoliv další. Z pohledu
strategického plánu města, připravovaných finančně náročných projektů města a objektů ve
vlastnictví města, které je potřeba v krátké době řešit, doporučujeme finanční prostředky velmi
dobře zvážit ve všech souvislostech a návaznostech. V případě, že zástupci města budou
chtít aktivitu podpořit, navrhujeme finance omezit max. do 1 mil. Kč s udržitelností projektu 20
let, tedy s podmínkami města, které uzná město za vhodné a potřebné.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit požadovanou spoluúčast. Podle vyjádření zástupců
Sokola Krčín jsou schopní sehnat cca 0,5 mil. Kč, po městě tedy požadují příslib na částku
alespoň 2,3 mil Kč. Doporučujeme i vzhledem k tomu, že areál Sokola Krčín využívají žáci
ZŠ Krčín, děti MŠ Krčín i jiné sportovní organizace města.
OF: V případě schválení bude zařazeno jako závazná položka do návrhu rozpočtu 2023.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 16:33 hodin - "Identifikaci" a "Odůvodnění" bodu přečetl vedoucí OF. Ing. Vrátný - vznesl
dotaz, zda máme jako město strategii, kolik peněz chceme v jednotlivých oblastech
investovat? Nezná rámec, jakou část investic budeme do jednotlivých investic v budoucích
letech dávat. Je pro podporu, ale jde mu o systém, vadí mu rozhodovat "ad hoc". ST strategie pro tuto oblast je omezená nedostatkem financí, MST jednal se zástupci všech
vlastníků sportovišť, ale v této chvíli není komplexní přehled, co budou mít zájem dělat, kdy to
budou chtít dělat a za kolik. MST - doplnil o výstupy z jednání. Vedení města mělo schůzku za
účasti OŠKS s představiteli Sokola Nové Město nad Metují z.s., TJ Spartak, SK, Sokol Krčín výstupem bylo zpracování tabulky s výhledem, co plánují, co by chtěli do budoucna dělat
apod. Konkrétně ale vlastníci sportovišť nejsou schopni říci, kdy to bude, záleží to mj. i na
vypsaných dotačních titulech. Kromě již známých záměrů, které byly již komunikovány na ZM,
by např. z TJ Spartak rádi postupně renovovali ubytovnu (Beluna) za zimním stadionem.
Plánují ještě letos výměnu oken za plastová, a pokud bude doba a finanční prostředky přát,
chtějí zainvestovat i do interiéru. Dosadit ale tyto potřeby a záměry do jasné časové osy nám
ale nejsou schopni nyní dát. Ing. Vrátný - poděkoval za odpovědi, je ale přesvědčen, že
bychom to od nich chtít měli, protože z toho by pak šel sestavit rámec nutný pro rozhodování,
co investičně ze strany města podpořit atd. ST - doplnil, že např. u SK mají jako další záměr
oplotit celý areál. Výčet toho, co víme, rozešleme vč. tabulky s přehledem cca 10 let zpět, kolik
Kč kluby od města dostaly a dále tam bude uvedeno to, co plánují, tj. to, co zaznělo na
schůzkách zástupců vlastníků sportovišť a města. S dalšími postřehy a připomínkami a
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doporučeními ještě vystoupili Ing. Maur a Ing. Dostál. K usnesení pak Ing. Kunte, PhDr.
Kulhavá, Ing. Vrátný a ST. Usnesení bylo 18 hlasy "pro" schváleno v původním navrženém
znění dle pozvánky ZM 19. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. ZM 19-634/21
ZM souhlasí s příslibem finanční spoluúčasti města při realizaci investičního projektu "Rekonstrukce
zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol Krčín" ve výši 2,3 mil. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

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

3/1 Koupě pozemku p. p. č. 862/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pekelská
Identifikace:
Společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod (dále jen
„VaK Náchod“) byly převedeny pozemky pod stavbami vodojemů a v jejich sousedství v k. ú.
Nové Město nad Metují a v k. ú. Spy, viz ZM 14 bod 2/7. Nyní zbývá odkoupit pozemek p. p. č.
862/5 o celkové výměře 20 m², druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú.
Nové Město nad Metují, z vlastnictví VaK(u) Náchod do vlastnictví města. K tomuto převodu
byl v rámci výše uvedené akce vyhotovený GP č. 2249-705/2019. Vlastník předběžně
souhlasil s prodejem výše uvedeného pozemku, ale za celkovou cenu 5.000 Kč (tj. 250 Kč/m²
pozemku) dle Vyjádření o ceně pozemku, vypracovaného Ing. Danielem Jakwerthem ze dne
12.07.2020. Nabízená cena 250 Kč/m² pozemku ale nevychází ze Zásad pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č. 2/2017, která je v tomto případě
stanovena ve výši 100 Kč/m² pozemku. Po vzájemné korespondenci s VaK(em) Náchod byla
odsouhlasena cena navržená městem (tj. 100 Kč/m² pozemku). RM doporučila ZM koupi
pozemku schválit.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze. Cena pozemku p. p. č. 862/5 vychází
z cen dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují,
kde je stanoveno, že cena pozemku do 40 m², pro plochy pod místními komunikacemi a
chodníky je ve výši 100 Kč/m² pozemku. V tomto případě se jedná o pozemek s poměrně
frekventovanou stezkou (pěšinou), která je de facto nezpevněnou komunikací pro pěší.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna - v 16:50 hodin
uvedl první bod v článku "Majetkoprávní úkony" - přednesl "Identifikaci" bodu. Bez dotazů a
připomínek. Poté Ing. Pozděna přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 18 pro, 0 proti,
0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
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nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 19-635/21
ZM schvaluje koupi pozemku pozemková parcela č. 862/5 o výměře 20 m² v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsaného na LV č. 3027 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, z vlastnictví společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, za sjednanou
kupní cenu ve výši 100 Kč/m² pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 2.000 Kč, do vlastnictví města
Nové Město nad Metují. Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město
nad Metují. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/2 Darování pozemku do majetku města v lokalitě Březinky v ul. Družební
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 690/1 o výměře 65 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví společnosti
FATO real s.r.o, člen holdingu FATO z Hradce Králové v k. ú. Nové Město nad Metují v ul.
Družební. Uvedený pozemek není užíván jako zemědělský pozemek. Je součástí veřejného
prostranství a nachází se mezi bytovými domy č. p. 1521, 1522 a 1523 a 1524 a je užíván
jako zpevněná plocha ze zámkové dlažby, částečně pro kontejnery a pro parkování osobního
vozidla pro ZTP. Kontrolou pozemků ve vlastnictví společnosti FATO po vypracování několika
GP a řady zápisů do KN různě oddělovaných nových pozemků bylo zjištěno, že uvedený
pozemek je nezastavěný a tvoří funkční celek s dalšími pozemky ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují a pro účely uvedené společnosti je již nepotřebný. RM doporučila ZM přijetí
daru schválit.
Odůvodnění:
Odborné útvary s přijetím daru souhlasí. Dle OMP se jedná o poslední nezastavěný pozemek
tvořící veřejné prostranství, jehož existence byla objevena při společném předávání a
přebírání všech pozemků z vlastnictví FATA v dubnu r. 2021 a fyzický stav všech pozemků
umožnil již zcela přesně identifikovat vlastnickou hranici nabízeného pozemku. V předchozích
měsících byla hranice zmiňovaného pozemku značně rozporuplná, z důvodu několika
vypracovaných geometrických plánů v dané lokalitě při dokončování bytových domů. Jde čistě
o administrativní právní narovnání.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 16:54 hodin - "Identifikaci" a "Odůvodnění" bodu přečetl vedoucí OMM. Bez dotazů a
připomínek. Poté Ing. Pozděna přečetl navržené znění usnesení. Dotaz k projednávané
záležitosti vznesl Ing. Tymel - na pozemku je dlažba - v KN je ale orná půda, nebude to
problém? Vedoucí OMP odpověděl - žádné problémy nejsou a jakmile pozemek přijmeme do
majetku města, provedeme standardní kroky a podáme ohlášení o změně druhu pozemku na
příslušné katastrální pracoviště. Je zde platná kolaudace. Ing. Tymel poděkoval za odpověď.
Další dotazy ani připomínky k usnesení nebyly. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou
součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 19-636/21

ZM schvaluje přijetí daru pozemku p. p. č. 690/1 v k. ú a obci Nové Město nad Metují vč. všech
součástí a příslušenství v lokalitě Březinky (ul. Družební) z vlastnictví obchodní společnosti FATO
real s.r.o, člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, do vlastnictví
města Nové Město nad Metují. Návrh na vklad práva do KN uhradí společnost FATO real s.r.o, člen
holdingu FATO. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/3 Kanalizace Spy - Krčín
Identifikace:
Dle PD se jedná o část plánované trasy kanalizace pod označením "V2" o délce 2.240,8 bm, a
to té hlavní z Krčína (konec ul. Dobrušská) do Spů. Seznam všech 34 pozemků (17 vlastníků
vč. našeho města), dotčených plánovanou trasou "výtlakové" kanalizace je uveden v příloze
tohoto bodu vč. příloh, jako např.: "Kanalizace Spy-detailní rozbor jednotlivých postupů", "
Ceny věcných břemen-podklad pro výpočet za věcné břemeno vedení kanalizace SPY-Krčín"
a dalších potřebných dokumentů spojených s plánovanou stavbou kanalizace. RM doporučila
ZM souhlasit s obesláním vlastníků dotčených pozemků plánované trasy kanalizace s
navrhovanou cenou 100 Kč/m2.
Odůvodnění:
Jedná se o dlouhodobou záležitost, která z hlediska majetkoprávního řešení nebyla nikdy
projednávána v RM ani ZM. OMP sděluje, že bez stanovení případné ceny za 1 m2 rozsahu
věcného břemene ze strany ZM týkající se zatíženého pozemku cizího vlastníka plánovanou
stavbou kanalizace, se nelze v této záležitosti posunout o krok dopředu. OMP navrhuje
stanovit cenu za věcné břemeno 100 Kč/m2 za stavbu kanalizace a 50 Kč x počet m2
dočasného záboru (hradil by Vak Náchod dle vzájemné domluvy), děleno počtem dnů za celý
rok (365) x počet dnů, kdy skutečně dojde k vlastní realizaci stavby kanalizace na dotčené
části pozemku cizího vlastníka. Jednotlivá zjištění a detailní položky jsou uvedeny v
souhrnném dokumentu OMP - viz příloha tohoto bodu. OV Spy opakovaně a dlouhodobě
upozorňuje a v posledních letech velice intenzivně podporuje realizaci stavby kanalizace.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 16:58 hodin - "Identifikaci" a "Odůvodnění" bodu přečetl vedoucí OMM. Na dotaz p.
Jarolímka, zda investorem stavby bude VaK, reagoval MST, pokud by se to mohlo realizovat,
tak by šlo o kombinaci, tj. část akce z dotace VaK a další část pak VaK a město. MST upozornil, že ale VaK má cenový strop pro investice v tom smyslu, že je dána maximální
částka na "odkanalizování" jednoho občana. Když to vyjde nad dané maximum, tak do toho
nepůjdou. Pan Jarolímek - a kdo by pak byl vlastníkem stavby? MST - firma VaK. Další
dotazující p. Hladík - rád by se zeptal, zda trasa není v kolizi s přeložkou I/14? OMM - podle
podkladů by tomu tak být nemělo, trasa vede vedle koridoru přeložky I/14. Pan Hladík
poděkoval za odpověď. Další dotaz p. Jarolímek - je v pořádku, že věcná břemena pro stavbu
bude platit město, když pak stavba bude VaK(u)? Vedoucí OMP - jedná se o běžný postup,
dle směrnice společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., vč. vrácení půjčky a
dofinancování městem. Ing. Vrátný - je "pro" kanalizaci ve Spech, ale v textu k tomuto bodu se
uvádí, že budou vlastníci obesláni pozemků, kde budou ta věcná břemena. Navrhnul by, že by
bylo lepší, svolat vlastníky na schůzku a poté až je obeslat písemně, když budou mít potřebné
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informace. ST - poděkoval zastupiteli za připomínku, kterou vedení města ještě zváží, ale
zároveň je třeba vědět, že těch jednání kolem kanalizace ve Spech proběhlo za cca
posledních 10 let velké množství. Žádné další připomínky k dané záležitosti nebyly. Ing.
Pozděna přečetl navržené znění usnesení. Hlasováno - 18 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 19-637/21
ZM souhlasí s cenou za budoucí rozsah věcného břemene, a to 100 Kč/m2 zatíženého pozemku ve
vlastnictví cizího vlastníka, v souvislosti s plánovanou stavbou kanalizace ze Spů do Krčína a ukládá
ST obeslat všechny dotčené vlastníky v trase plánované kanalizace (dle zpracované PD označeno
pod zn.č. "V2"), kteří jsou uvedeni v příloze tohoto bodu a zjistit tak jejich stanoviska k návrhu města
Nové Město nad Metují na zmiňovanou investiční akci.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

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

4/1 Aktuální stav projektů ke dni 08.06.2021
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 08.06.2021 - viz příloha tohoto bodu.
RM 67 doporučila ZM vzít na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17.07 hodin - vedoucí OMM přednesl dle prezentace aktuální informace ke stavu projektů.
MST - informoval o slavnostním otevření Parku Březinky, které se uskuteční dne 29.06.2021,
na které jsou všichni srdečně zváni. Pan Jarolímek vznesl dotaz ke komunikaci kolem
severozápadní části budov - zatravňovací dlaždice - počítá se tam s úpravou povrchu? MST jedná se o zpevněnou komunikaci určenou IZS - není naplánováno, že by se měl měnit povrch
komunikace. Toto potvrdila i vedoucí ORM. Vedoucí OMM pokračoval ve výčtu jednotlivých
projektů.
MST - informoval o projektu Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město
nad Metují, jehož součástí je i rozsáhlá rekonstrukce městského rozhlasu. Hlášení bude
realizovat ze sekretariátu ST a MST a dále i ze Spolkového domu. Pan Jarolímek - vystoupil s
připomínkou, že by možná město mělo vlastníkům pozemků oznámit, že se rozhlas montuje
na sloupy VO nebo ČEZ(u), které jsou na soukromých pozemcích. MST - bere na vědomí - v
tuto chvíli nemá žádnou připomínku ze strany vlastníků dotčených pozemků. Pokud je nějaký
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problém, je mu to líto, nejde to za městem, ale za dodavatelskou firmou.
K ul. Nahořanská vznesl připomínku s dotazy Ing. Dostál - v této lokalitě nalevo máme úhyn
stromu - je to v evidenci, řešíme to s firmou? Na Malecí nejsou informace k náhradě dřeviny máme o tom nějaké informace? Funguje v tom nějaký management? A třetí dotaz - péče o
stromy, zálivka.
ad) 1. dotaz - odpověděl vedoucí OMM - předpokládá, že to již kolegové řeší a urgovali. ST ještě se to týká 3 stromů U Zvonice, které žloutnou. Ing. Dostál - U Zvonice je náhradní
výsadba provedená TS, a pokud stromy žloutnou a na jaře byly zelené, je potřeba zvýšit péči
v této době extrémních klimatických podmínek.
ad) 2. dotaz - následná péče - závlaha - vylepšování výsadby - je tam konáno? OMM - vše má
na starosti odborná firma, pokud to nefunguje, musí to řešit ta firma. Prověříme a budeme
informovat.
ad) 3. dotaz - řízení funguje v rámci uzavřených smluv.
K projektu "Stará škola" doplnil MST informace týkající se Pracovní skupiny Stará škola přímo na místě se uskutečnilo setkání členů Pracovní skupiny Stará škola, proběhla prohlídka
objektu a další setkání se bude konat v září letošního roku, kde bude ze strany členů Pracovní
skupiny Stará škola navrženo, jak hodlají prostor naplnit.
Vedoucí OMM pokračoval v prezentaci aktuálního stavu projektů, uvedl 2 nové projekty:
1/ Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - termín realizace 2021-2022,
podpořeno z MMR, celkové výdaje projektu činí 6.456.174 Kč, podpora (do 70 % uznatelných
výdajů) činí 3.323.675 Kč (doporučeno MMR). ZM 15 schválilo podání žádosti o dotaci. Dne
04.06.2021 uveřejnilo MMR na svých webových stránkách přehled schválených projektů.
2/ Rekonstrukce WC v "ZŠ Malecí" - termín realizace 2021, podpořeno z MMR, celkové
výdaje projektu činí 3.390.004 Kč, podpora (do 70 % uznatelných výdajů) činí 2.168.774 Kč
(doporučeno MMR). ZM 17 schválilo podání žádosti o dotaci. Dne 04.06.2021 uveřejnilo MMR
na svých webových stránkách přehled schválených projektů. RM 67 bude rozhodovat o
výběru zhotovitele na základě VZ. Dotaz Pan Jarolímek - náklady byly sděleny, výše dotace je
podle žádosti? ORM - ano. OMM - ano, schválili nám je. Sdělena vysoutěžená částka, dojde
tak k úpravě přidělené dotace o poměrné %.
Opěrná zeď v ul. Nádražní - akce proběhla v roce 2020-2021, celkové náklady akce vč.
zpracování činí částku 5,9 mil. Kč. Zastupitelstvo KHK podpořilo tuto stavbu dotací ve výši 2
mil. Kč. ST - rád by Zastupitelstvu KHK poděkoval - dílo je nádherné zespodu, krásná stavba škoda, že to takto není vidět i z vrchu. Je to trošku daň skalnatému podloží města.
Další dotazy k aktuálnímu stavu projektů nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění
usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze
ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. ZM 19-638/21
ZM bere na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 08.06.2021 ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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4/2 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:

OMM předkládá informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční
záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude
nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM 67 doporučila ZM vzít předložený
dokument na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace pro ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:26 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Vedoucí
OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 18 pro, 0 proti,
0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 19-639/21
ZM bere na vědomí dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/3 Strategický plán rozvoje města
Identifikace:
V průběhu let 2020 - 2021 probíhal proces aktualizace strategického plánu rozvoje města.
Vlastní dokument nyní předkládáme ZM ke schválení. Návrhy uvedené v dokumentu vycházejí
z práce, diskusí a shody různých představitelů života města i občanů, kteří se na zpracování
podíleli, a to jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. Zúčastnění se zapojili do činnosti
Komise pro strategický rozvoj nebo do některé z pracovních skupin. Práce Komise pro
strategický rozvoj a pracovních skupin se zúčastnilo více než 50 osob, které do plánování
přinesly názory, vize a potřeby mnoha různých zájmových skupin, organizací, institucí ve
městě působících i místních firem. Strategický plán rozvoje města je středně až dlouhodobý
dokument, který orientuje další vývoj města jak v oblasti hospodářské, tak sociální.
Aktualizace navazuje v základních rysech na původní strategii z roku 2014 tím, že přejímá její
prioritní oblasti a zabývá se podobnými problémovými okruhy. V mnoha ohledech je to však
strategie zcela nová, odráží nové problémy a zaměřuje se na nové příležitosti. RM 67
doporučila ZM aktualizovaný strategický plán rozvoje města schválit.
Odůvodnění:
Platnost stávajícího Strategického plánu rozvoje města končí, proto si město nechalo
zpracovat jeho aktualizaci. Strategický plán ve své nejvyšší úrovni určuje dlouhodobou
strategickou vizi, která popisuje, jaké by město mělo být v horizontu cca 15 let, dále
strategické cíle, střednědobé záměry a opatření, na které navazují konkrétní projekty či
aktivity, které město a další organizace v něm chtějí postupně uskutečňovat. Plánovací
horizont strategického plánu v úrovni záměrů a opatření je do roku 2030. Součástí
aktualizovaného Strategického plánu města jsou i přílohy, které předkládáme ZM na vědomí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Vedoucí OMM předal slovo MST - rád by přivítal představitele spol. Berman Group, s.r.o.,
RNDr. Jana Vozába, Ph.D. - MST ve svém vystoupení shrnul velké množství práce, která byla
v této věci vykonána, byla svým rozsahem široká a navíc do toho zasáhl COVID-19. Na
podzim se dělal průzkum mezi obyvateli, podnikateli apod., bylo vytvořeno několik pracovních
skupin, které pracovaly na Strategickém plánu rozvoje města. Pan RNDr. Vozába, Ph.D.,
poděkoval všem, kteří spolupracovali a podíleli se na výsledku práce - z jeho pohledu ukazuje
výsledek, že i přes obtížné podmínky se podařilo dát dohromady Strategický plán, za který se
nikdo nemusí stydět. Strategický plán se rozvíjí, prezentoval (viz prezentace p. RNDr. Vozába,
Ph.D.) Strategickou vizi města, výstupy jsou Záměry A1, A2, A3 a A5 - město bude atraktivní
pro mladé lidi odjinud i pro současné obyvatele, zlepší se nabídka sportu, doprava v centru
města, parkování v centru města, bude se postupně oživovat centrum města, místní firmy
budou mít plochy potřebné pro další rozvoj a investice, město se stane známější na "investiční
mapě" ČR, dále záměry B3, B4 a B5 atd. MST vyzval přítomné k dotazům. ST - poděkoval
spol. Berman Group, s.r.o. Ing. Vrátný - cituje to, co zde říkal RNDr. Vozáb, Ph.D., ale vadí
mu to "mělo by se". Co udělá vedení města pro to, aby se to podařilo, aby se ten plán opravdu
podařil? MST - nemá odpověď na tuto otázku, to přece není pouze věcí vedení města, ale
celého ZM a všech subjektů ve městě. Je to také především o tom, že skutečně se jednotlivé
strategické cíle dostanou do rozpočtu města. Zároveň ale je nereálné, aby se tam dostaly
všechny, nejen kvůli nedostatku financí, ale také s ohledem na objem práce. Bude vytvořen
orgán (komise) pro naplňování strategického plánu, která bude monitorovat, jak se daří
naplňovat cíle města, kde je potřeba přidat, aby došlo k realizaci apod. Není ale reálné zahájit
vše hned - město na to nemá lidské zdroje, ani finanční. Pan RNDr. Vozáb, Ph.D., doplnil bude záležet na penězích - když se objeví, jde o to, aby město bylo schopno připravovat
projekty tak, aby v okamžiku, kdy se objeví, se mohlo rychle reagovat. Nyní je doporučeno
věnovat se malým a v krátké době reálným plánům, které lze uskutečnit. ST - připomněl, že
ale je také třeba strategické cíle opakovaně nepřehodnocovat a nehatit tím, že již připravené a
schválené projekty v jednom volebním období, jsou v tom dalším zpochybněny a k realizaci
nedojde - viz Kino 70 apod. Dále proběhlo poděkování všem za spolupráci při tvorbě
aktualizace SP. Ing. Roštlapil - je plně pro to začít hned podle strategického plánu postupovat
a dávat např. na každém ZM informaci o tom, co se připravilo, realizovalo apod. MST by
navrhoval dávat spíš informace tak 2x ročně, tj. v každém pololetí 1x. Po skončení diskuse k
tomuto bodu přečetl vedoucí OMM navržené znění usnesení. Žádné další dotazy ani
připomínky nebyly. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se
zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 19-640/21
ZM schvaluje aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 19-641/21
ZM bere na vědomí přílohy aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Nové Město nad
Metují, kterými jsou: Socio-ekonomická analýza města, Průzkum podnikatelského prostředí,
Průzkum spokojenosti obyvatel, Projektové listy ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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4/4 Nová investiční položka - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých
legií - PD
Identifikace:
Město má zpracovánu Územní studii veřejného prostranství náměstí Republiky, která mimo
jiné řeší i prostor v bezprostředním okolí smuteční obřadní síně v ul. Českých legií. S ohledem
na již dlouhodobý nedostatek urnových míst v prostoru kolem smuteční obřadní síně v ul.
Českých legií a na absenci rozptylové loučky, předkládá OMM společně s vedením města, ke
schválení novou investiční položku, a to zpracování PD pro realizaci urnového háje vedle
smuteční síně na p. p. č. 1968 a 1983 v k. ú. Nové Město nad Metují v souladu se
zpracovanou územní studií. Tato nová investiční položka Urnový háj vedle smuteční obřadní
síně v ul. Českých legií - PD je proto nyní předložena ke schválení v ZM. RM 67 doporučila
ZM navrženou novou investiční položku rozpočtu 2021 schválit.
Odůvodnění:
Je nutné začít řešit nedostatek urnových míst vedle smuteční síně v ul. Českých legií. Návrh
urnového háje a rozptylové loučky řeší Územní studie veřejných prostranství náměstí
Republiky, je třeba pro další kroky nechat zpracovat PD urnového háje. Na realizaci nejsou
zatím vypsány žádné vhodné dotační tituly, na podzim má být vypsán dotační titul na veřejná
prostranství v rámci IROP nebo MAS (IROP), ale nejsou známy zatím žádné podmínky. Je
možné, že by tento projekt mohl být podporovatelný aspoň částečně (např. hlavní cestní síť a
zeleň), to ale ukážou podmínky, dotační titul budeme sledovat.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:26 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. V diskusi k tomuto bodu vystoupili:
MST - upozornil na souvislost s COVID-19 - větší počty úmrtí a zájem pozůstalých o "urnová"
místa. Podklady byly zpracovány v součinnosti s TS. Ing. Maur - plně to podporuje a jako první
je třeba co nejdříve zlikvidovat deponii zeminy a stavebního odpadu za smuteční síní - je to
nedůstojné. Mělo by to zmizet v řádu měsíců. Ing. Slavík - co s lidmi, kteří nechtějí být
zpopelněni? Nešlo by stávající hřbitov rozšířit např. do parku u Sokolovny apod.? MST - ze
strany TS bylo řečeno, že pro klasické hroby není situace tak kritická, na každém hřbitově jsou
nyní ještě místa. ST - v Krčíně to vypadá, že je přeplněno, přesto je tam pár volných míst.
Mgr. Balcar - technická připomínka - upřesnil slova MST - není to úplně nová věc, již na to v
roce 2011 upozorňoval ARCH Mgr. A. Vít Lukas - doc. Ing. arch. Ivan Kaplan měl uloženo za
úkol, aby vyhledal novou (další) lokalitu, ale vždy se jednalo ukládání po žehu, protože okolí
(geologické poměry) města nesplňuje dané předpisy související s touto tématikou. Pan Hladík
- poděkoval Mgr. Balcarovi - již před 10 lety se o tomto místě uvažovalo - neviděl však tuto
studii, skládka materiálu, parkoviště na Farské zahradě - není mu z toho jasné, zda tam
nedojde k úbytku parkovacích míst. MST - k úbytku parkovacích míst by dojít nemělo. Zvedla
by se kapacita směrem dolů - ukázal na prezentovaném snímku. Bc. Sláma - týká se to
současné deponie? MST - ano, popsal rozsah území. Ing. Tymel - obrázek parkoviště říká, že
se změní na park nebo tomu nerozumí? MST - zpracovatel uvažoval o parkovacích místech
až dolů ke svahu. Ing. Tymel - studie řeší zvýšení parkovacích míst? MST - ano, studie to řeší
+ konkretizoval. Mgr. Balcar - přimlouval by se za to, aby se zastupitelé podívali na web
města. Je to jedna z nejkvalitnějších studií, kterou má město zpracovanou. Je nutno řešit
otočku autobusů na náměstí Republiky. V celé studii je řešeno razantní zvýšení parkovací
kapacity. Je ale třeba udělat nepříjemný krok - tj. zábor části stávajícího hřbitovního areálu
smuteční síně. Důsledkem mj. bude razantní navýšení parkovací kapacity a umožnění otočky
zájezdových autobusů. Ing. Roštlapil - stávající parkoviště pokračuje až na spodek
prezentovaného obrázku? MST - parkoviště navržené touto studií pokračuje ještě dál, než je
na prezentovaném obrázku a bude širší. Ing. Dostál - plně podporuje tuto studii - dotaz -
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provázání částí studie - nemůže nastat nějakou kolizi? OMM - informoval, jaká je představa
města. Přidání další části je ke zvážení a případně k další etapě. Další věci můžeme řešit, ale
bude to samozřejmě o jiných investicích a nákladech. Ing. Dostál - poděkoval - komunikace
počítá se stávající niveletou? OMM - ano. Ing. Dostál - chtěl by podpořit navržené parkoviště.
PhDr. Kulhavá - shrnula a položila dotaz k přemístění hrobů. Odpověděl vedoucí OMM studie má mnohem větší rozsah, nechme tomu volný průběh, vytvořme urnový háj a mezitím
zjistíme reakce lidí, nájemců, doporučil postupovat citlivě, po jednotlivých krocích, postupně.
ST - určitě nevykopeme něco, aniž bychom to předem vykomunikovali s majiteli. Ing. Vrátný zajímají ho dlouhodobá řešení - provedl někdo kalkulaci kapacity urnového háje? MST součástí zpracované studie jsou i kapacity, doporučil se podívat na webové stránky města,
příp. tuto informaci můžeme zaslat e-mailem - v tuto chvílí neví. Ing. Vrátný - projekt se mu
velmi líbí, ale myslí si, že to je tvoření představy cca na 10 let - jde mu o dlouhodobost toho
řešení. Další dotazy ani připomínky nebyly. Vedoucí OMM přečetl navržené znění usnesení.
Bez dotazů a připomínek. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 19-642/21
ZM schvaluje novou investiční položku - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Čs. legií - PD.
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 19-643/21
ZM schvaluje RO - novou položku rozpočtu Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Čs. legií PD (§ 3632) ve výši 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/5 Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD
Identifikace:
Usnesením č. RM 46-2705/20 bylo uloženo OMM zahájit kroky vedoucí ke zpracování studie
využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby jednotlivých podlaží na seniorské a startovací
bydlení a zároveň s tím související potřebu parkování.
Na základě tohoto úkolu OMM předložil do RM 58 zpracovanou Studii Bytového domu Metuj.
K této studii bylo přijato usnesení č. RM 58-3323/21 - RM byla seznámena se studií
zpracovanou fy ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. na využití bývalého Hotelu Metuj v ul. Klosova, a
to ve znění přílohy k tomuto bodu.
Dále usnesením č. RM 58-3324/21 bylo uloženo OMM projednat se zpracovatelem studie
nové uspořádání bytů v posledním podlaží dle dotačních podmínek MMR podprogram
117D0640 Podporované byty 2020 vč. doprovodných parkovacích míst dle varianty B (studie)
s možností parkováním uvnitř objektu v 1. NP.
Zpracovatel studie následně provedl úpravu posledního podlaží a parkovacích míst.
Usnesením č. RM 58-3325/21 bylo dále uloženo MST projednat studii využití bývalého hotelu
Metuj od fy ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. v Komisi pro výstavbu a rozvoj, Komisi bytové a
Komisi sociální s výstupem nejpozději do dne 17.03.2021. Projednání v komisích proběhlo a
výstupy jsou součástí příloh.
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Usnesením ZM 18-614/21 rozhodlo o přeložení bodu 4/6 - Budoucnost hotelu Metuj do ZM 19,
tj. na dne 24.06.2021. Dále ZM uložilo ST svolat na termín dne 12.05.2021 od 17:00 hodin do
Kina 70 seminář pro zastupitele k budoucnosti hotelu Metuj. Seminář proběhl a RM 65 uložila
ST, MST a OMM projednat v rámci Studie BD Metuj v ul. Klosova tato témata: optimální
rozsah projektové přípravy v rámci přípravy veřejné zakázky, smysluplnost využití dotační
podpory od MMR ČR na bezbariérové byty, skladbu velikosti bytů z pohledu potřeb města a
možnost získat dotaci na úsporu energií - zateplení. K této záležitosti je přidán nový
dokument, který se tématy zabývá.
RM 14.6.2021 doporučila ZM schválit:
- novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to "Bytový dům Metuj - PD" dle upravené
Studie přeřešení bývalého hotelu Metuj na Bytový dům Metuj projekční kanceláří OrgatexNáchod s.r.o. bez využití žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva pro místní
rozvoj, Podpora bydlení z podprogramu Pečovatelský byt.;
- RO - novou položku rozpočtu "Bytový dům Metuj - PD" (§ 3612) ve výši 600 tis. Kč.
- zpracování PD dle upravené Studie přeřešení bývalého hotelu Metuj na Bytový dům Metuj
v kompletní projektové přípravě vč. stupně dokumentace pro provedení stavby, požádat o
stavební povolení.;
- zahájit projekční práce na "BD Metuj" bez ohledu na dotační možnosti energetických úspor z
důvodu, že v současné době nejsou vypsány vhodné dotační tituly.
RM dále uložila tyto úkoly:
- OMM dál sledovat vypsání vhodného dotačního titulu pro "BD Metuj", který by spoluúčastí
snížil finanční náročnost rekonstrukce objektu.;
- ST, OMM, OSV a odborným komisím zpracovat v návaznosti na připravovanou rekonstrukci
"BD Metuj" koncepci kategorizace městských bytů.
Po všech připomínkách a úpravách je navrženo celkem 19 bytů. Vzniknou také nebytové,
komerční prostory v přízemí. Parkovacích míst 27 vč. uvnitř objektu. Další případné úpravy
budou řešeny ve fázi projektování.
Odůvodnění:
Projednat v ZM. Je třeba rozhodnout o dalším postupu využití bývalého hotelu Metuj s
návrhem zpracování dalších potřebných dokumentací k naplnění cílů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 18:22 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Ve velice obsáhlé diskusi
vystoupili: Bc. Sláma - jako předseda Komise bytové přednesl návrh úpravy koncepce bytů v
objektu - tj. jiná skladba bytů - jejich počet a velikost. Navýšení počtu 2+kk. ST - má
pochybnost, zda je teď na ZM tato koncepční změna zapracovatelná, po těch všech
jednáních, která k tomuto tématu proběhla. Bc. Sláma - dává to ke zvážení, vzhledem k
poptávce a 1+kk nechat pouze 1 v 1. NPP. ST - pokud by to mělo být podchyceno v usnesení,
mělo by to být doplněno asi do 3. návrhu usnesení. Ing. Slavík - opakuje názor, který
prezentovali ještě před nákupem objektu zastupitelé za ODS. Navržená přestavba není
optimální, cena bude podstatně vyšší, na zelené louce by to město postavilo levněji, nemůže
to podpořit. Chtěl další a větší debatu s odbornou veřejností, toto není správná cesta. Pan
Jarolímek - dotaz, zda máme nějakou koncepci bytů ve městě, nebylo by lepší se zamyslet
nad těmito souvislostmi? Jsou tu kasárna, nový Strategický plán, podpora turismu - nebylo by
lepší se zamyslet nad bytovým fondem, kolik Kč do toho chceme dát, víme, že bytový fond
není v dobrém technickém stavu? ST - v textaci bodu bylo vše podrobně napsáno, prakticky
na všem, co p. Jarolímek uvedl, se pracuje. Koncepce bydlení je na webu města, je třeba se
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tam podívat. Předkládáme bod, který byl několikrát projednán v RM, ZM, Komisích RM a na
semináři pro zastupitele. Navíc to není tak, že nevíme, jaký koncept má tato investice mít. Čím
déle to budeme projednávat, tím nám to vyjde dráž. Vrací se k tomu, jak již připravené
projekty nebyly realizovány z důvodu dalších architektonických soutěží či studií apod. Takto
neuděláme nikdy nic. Čím déle budeme váhat, tím to bude dražší a nakonec na to nebudeme
mít. Pan Hladík - byl jedním z těch, kdo byli proti koupi Metuje, nyní ale máme objekt v
majetku a měli bychom se o něho starat s péčí řádného hospodáře, aby budova nechátrala.
Proto se dnes rozhodl hlasovat pro navržené znění usnesení. Pan Jarolímek - když víte, tak
se ptá - v kasárnách bude samozřejmě nějaký záměr - co se tam bude dít ve smyslu k
majetku a záměrům města? MST - myslí si, že to úplně nesouvisí s tímto tématem, ale i tak
odpoví. Město bude hledat developera, který to podle studie postaví. Souvislost ale mezi
BD Metuj a rozvojem území v kasárnách nevidí. Město výstavbu v kasárnách zatím nechystá.
Jsme na startu cesty ke studii, která se teprve bude zpracovávat. Dělejme kroky postupně tak,
jak nám to půjde. Pan Jarolímek - opakuje své připomínky o souvislostech s bytovým fondem
a se stavem bytů ve městě atd. a co s tím město chce město v budoucnu dělat? Ing. Němeček
- reagoval na p. Jarolímka - město jsme my, zastupitelé, kteří o tom rozhodují - bohužel je to v
tomto volebním období tak, když dojde na lámání chleba, že my, v tomto složení zastupitelů,
neumíme rozhodnout. Pohřbíváme již připravené projekty, pořád na něco čekáme a nic
neuděláme. Objekt Metuje je prostě náš, a tak se o něj starejme. Sám nebyl pro koupi, ale
nemůže se k tomu otočit zády a stále na něco čekat. Ing. Slavík - souhlasí, že se kroky musí
dělat, ale shodu zde nemáme. Osobně mu vadí postup příprav studie na Metuj, proč to byla
jen 1 firma, v tom např. vidí chybu. Ing. Maur - brání se tvrzení, že nevíme kam jdeme. V
tomto případě to víme jasně. Bohužel, proti tomu zde opět stojí určitá snaha shodit cestu k
realizaci vágními argumenty. Něco se vytvoří a pak se za tím nejde. On sám toto řešení
Metuje podporuje jako strategický projekt. Mj. je třeba si i uvědomit, že až bude hotová
zastavovací studie pro areál kasáren, tak s vysokou pravděpodobností nebude investorem
staveb město, ale bude to záležitostí developerů. Město na takové investice nebude mít
finance. Jedním ze slibů všech volebních stran našim voličům byly byty pro mladé, tak je
pojďme postavit. Ing. Vrátný - dovolí si nesouhlasit s tímto názorem. Zmínil, že ho v této věci
mrzí, že neumí ostatní přesvědčit. Nechápe, proč teď musíme rychle rozhodnout o této velké
investici - proč to musíme udělat dnes a ne třeba v září a nebo v říjnu potom, co dostaneme,
my i občané města, další informace. ST - protože se v září nebo říjnu může stát, že budete
chtít opět něco dopracovat a celou věc opět odložit. Ing. Vrátný - to se sice může stát, ale my
nemáme zájem brzdit rozvoj města, jen chceme mít dostatek informací. Je mu jasné, že stejně
nás teď anebo později tak jako tak přehlasujete, tak proč nedodat více podkladů, ať se docílí
širší shody. ST - má pocit, že jim jde o to, aby se žádný projekt nerozjel, to samé bylo s
kasárnami, s kinem atd. Bc. Sláma - krok vznikl v tento čas, protože se objekt Metuje koupil,
každý z nás za to nese svoji zodpovědnost. Já sice fakticky patřím k opozici, ale v tomhle
stojím plně za radnicí. Ing. Slavík - nám určitě nejde o to, aby se žádný projekt nerozjel, to
musí kategoricky odmítnout, ale jde nám o to, aby projekty byly dobré a cestu k ním vidí jinak
než ostatní. PhDr. Kulhavá - je zastánkyní koupě Metuje a její rekonstrukce na BD. Nechápe,
proč teprve zde se tu mluví o dalších a dalších souvislostech a studiích, nerozumí tomu, proč
to je až v momentě, kdy se blíží do finální podoby zadání atd. Zároveň vyslovuje nesouhlas s
úpravou navrhovanou Bc. Slámou, na změnu skladby bytů. Ona je plně pro původní návrh.
OMM - několikrát tu padlo slovo "transparentnost" - co tím bylo myšleno, co jsme podle Vás
udělali v rozporu s pravidly a netransparentně? Máme platné Zásady pro zadávání VZ malého
rozsahu a těmi se řídíme. Ing. Slavík - bylo to myšleno obecně. Nebylo to myšleno na vás.
Ing. Dostál - chtěl by navázat v diskusi ještě i na e-mail od Ing. arch. Novotného - bude na to
nějak reagováno - vzhled budovy apod.? OMM - městský ARCH měl k návrhu fasády výtky a
určitě do toho zasáhne při zpracování PD. Ing. Vrátný - dotaz na cenu, která byla původně
jiná. OMM - můžeme to vysoutěžit podstatně níž, ukáže nám to samozřejmě veřejná soutěž.
ST - za kolik Kč se vysoutěží, za tolik Kč se bude projektovat. Ing. Vrátný - diskuse ze
semináře zastupitelů - mluvilo se o tom, že by se nejdříve udělala dokumentace ke
stavebnímu řízení a následně dokumentace k provedení stavby. OMM - vysvětlil, že cenu
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(tržní) ukáže až VZ. ST - ukončil diskusi s tím, že se bude hlasovat po jednotlivých
usneseních. Na zasedání ZM se v 19:14 hodin dostavila zastupitelka paní Mgr. Paarová.
Nejdříve byl přednesen protinávrh Bc. Slámy ke 3. usnesení. Protinávrh - 3. usnesení hlasováno - 11 pro, 6 proti, 2 zdržel se - protinávrh byl přijat. Dále bylo hlasováno i o dalších 3
usneseních - vše přijato. Ze zasedání ZM odešel zastupitel Ing. Němeček v 19:19 hodin. Od té
doby bylo na ZM přítomno 18 zastupitelů. 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 19-644/21
ZM schvaluje novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to "Bytový dům Metuj - PD" dle
upravené Studie přeřešení bývalého hotelu Metuj na Bytový dům Metuj projekční kanceláří OrgatexNáchod s.r.o. bez využití žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj,
Podpora bydlení z podprogramu Pečovatelský byt.
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 3, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 19-645/21
ZM schvaluje RO - novou položku rozpočtu "Bytový dům Metuj - PD" (§ 3612) ve výši 600 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 3, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 19-646/21
ZM ukládá MST zajistit zpracování PD dle upravené Studie přeřešení bývalého hotelu Metuj na
Bytový dům Metuj v kompletní projektové přípravě včetně stupně dokumentace pro provedení
stavby, požádat o stavební povolení a seznámit ZM s výší finančních předpokládaných nákladů na
rekonstrukci stavby s možností zvýšení bytů 2+KK na úkor 1 + KK.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 6, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 19-647/21
ZM schvaluje zahájení projekčních prací na "BD Metuj" bez ohledu na dotační možnosti
energetických úspor z důvodu, že v současné době nejsou vypsány vhodné dotační tituly.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 3, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4/6 Změna č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:

Návrh na změnu ÚP NMNM ze dne 24.03.2021 manželů [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní
údaj odstraněn], společně zastoupeni společností Ateliér Tsunami s.r.o. Předmětem návrhu je
změna podmínek pro využití ploch občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
(OM) - změna maximální zastavěné plochy pro jednotlivé stavby na 2500 m2. Uvedený návrh
na změnu ÚP NMNM se týká i pozemků ve vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], vůči kterému
byla na základě jím vyslovené námitky pravomocným a vykonatelným rozhodnutím KÚ KHK
vyslovena podjatost starosty města.
Dne 21.06.2021 žadatelé podanou žádost ze dne 24.03.2021 doplnili - zúžili pouze na
pozemky parc. č. 251/3 a 251/7 v k. ú. Vrchoviny, které jsou ve vlastnictví žadatelů a tato je
nyní spolu se stanoviskem pořizovatele předkládána ZM k rozhodnutí.
Odůvodnění:
Pokud je z důvodu podjatosti starosta vyloučen z projednání a rozhodování věci, je z
projednání a rozhodování takové věci vyloučen celý úřad a jejím projednáváním nadřízený
správní orgán pověří úřad jiný. Podjatost starosty a potenciálně celého úřadu je nutno řešit i v
dalších řízeních a procesech, ve kterých je účastníkem či některého z účastníků zastupuje
osoba, vůči níž byl vztah starosty města vyhodnocen jako takový, že odůvodňuje vyloučení
starosty z projednávání a rozhodování dané věci. Podle § 14 odst. 4 správního řádu je úřední
osoba, která se dozví o okolnostech nasvědčujících, že je vyloučena, povinna o nich
bezodkladně uvědomit svého představeného. Do doby, než představený posoudí, zda je
úřední osoba vyloučena, může tato osoba provádět jen takové úkony, které nesnesou
odkladu. V případě vyloučení starosty je příslušným představeným KÚ KHK, kam byl dne
19.05.2021 odeslán v této věci podnět. Na tento podnět město obdrželo odpověď KÚ KHK dne
04.06.2021, ve které ale nebyl vysloven závěr ve vztahu k pořizovateli ÚP NMNM. Z tohoto
důvodu byl dotaz dne 08.06.2021 doplněn. Příslušná korespondence s KÚ HK je zahrnuta do
příloh k tomuto bodu. Do dne přípravy podkladů pro jednání ZM pořizovatel stanovisko
KÚ KHK neobdržel a v souladu s citovaným § 14 odst. 4 správního řádu tedy nemůže činit
kroky související s podanou žádostí. Současně však pořizovatel zajistil potřebné podklady
(dvě povinná stanoviska dotčených orgánů), aby věc mohla být do ZM předložena a změna č.
5 projednávána zkráceným postupem dle stavebníka zákona. V případě, že se tedy objeví
nové skutečnosti vylučující podjatost pořizovatele, budou připraveny veškeré podklady dle
stavebního zákona, umožňující ZM projednat a rozhodnout o návrhu na změnu ÚP.
Na základě upravené žádosti ze dne 18.06.2021, kdy se návrh již netýká pozemků ve
vlastnictví [osobní údaj odstraněn], je návrh spolu se stanoviskem pořizovatele předkládán ZM
k rozhodnutí. V souladu s ust. § 4 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel navrhuje případné
pořízení změny ÚP NMNM zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Jako
nutný podklad tedy pořizovatel zajistil závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (vliv na
soustavu NATURA 2000) a příslušného úřadu (vliv na životní prostředí).
Původní návrh usnesení odeslaný dne 17.06.2021 v pozvánce na ZM 19 ve znění „ZM bere
na vědomí informace související s nedořešenou podjatostí pořizovatele ÚP NMNM ve věci
podaného návrhu na změnu ÚP NMNM č. 5, týkajícího se změny podmínek pro využití ploch
občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Z tohoto důvodu tedy není v
této chvíli možné ZM předmětný návrh na změnu ÚP NMNM spolu se stanoviskem
pořizovatele předložit“ se tedy nepoužije.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
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Z podrobnějšího projednání:

V 19:23 hodin - Mgr. Balcar přednesl "Identifikaci" a „Odůvodnění“ bodu. Ing. Dostál - rád by
se vyjádřil ke "Změně" - z předložené žádosti na něho stále negativně působí kumulování
ploch - zpevněných parkovacích ploch - vznesl otázku - jsme schopni po odsouhlasení změny
- nějak za město věc ovlivňovat, fungovat v rámci managementu venkovního prostoru apod.
Mgr. Balcar - poděkoval zastupiteli za dotaz a odpověděl, co a jak bude následovat. Samotný
návrh bude na veřejném projednání - každý může připomínkovat a vyjádřit se vč. města
samotného. ST - i na semináři jste měli zástupce spol. LIDL, připomněl informace o zvýšení ze
2000 m2 na 2500 m2 s tím, že součástí řešení bude i křižovatka. Toto by byl schopen
podpořit. Ing. Slavík - chtěl by zdůraznit hlavně pro veřejnost, aby to zde zaznělo nehlasujeme o tom, že tu chceme nebo nechceme LIDL. PhDr. Kulhavá - je hrozně ráda, že tu
od Ing. Slavíka zaznělo, že nyní nehlasujeme o LIDL(u), ale o rozvíjení infrastruktury a o
jakékoliv stavbě. Zástupce LIDL(u) vystoupil a reagoval na dotazy k velikosti objektu. Cca 75 x
35 m. Objekt bude o něco větší než v Dobrušce. Mgr. Balcar připomněl, že se ale nyní nebude
rozhodovat o prezentovaných vizualizacích objektu LIDL, ale o tom, zda dojde ke změně
maximální zastavěné plochy pro jednotlivé stavby z 2000 m2 na 2500 m2. Mgr. Hylský měl
dotaz k časovému postupu, tj., když se nyní schválí zadání změny, tak zda se cca za rok bude
hlasovat o jejím konečném schválení? Mgr. Balcar - možná to bude o něco rychlejší. Mgr.
Hylský - připomněl, že by měly být uplatněny požadavky města k řešení zeleně. ST zopakoval
- zeleň a křižovatka, na kterou půjde navázat, to budeme hlídat. Pan Jarolímek - jaká bude
prodejní plocha? V Dobrušce to je údajně 1300 m2. Zástupce LIDL(u) - plocha bude cca 1410
m2. Mgr. Balcar přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 14
pro, 1 proti, 3 zdržel se. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 19-648/21
ZM schvaluje pořízení změny č. 5 ÚP NMNM - změna podmínek využití ploch občanského
vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM) na pozemcích parc. č. 251/3 a 251/7 v k. ú.
Vrchoviny, spočívající ve změně maximální zastavěné plochy pro jednotlivé stavby na 2500 m2.
Tato změna ÚP NMNM se bude pořizovat zkráceným postupem dle stavebního zákona.
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

4/7 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Identifikace:
OMM předkládá ZM informaci z KHK (Odbor územního plánování a stavebního řádu) o návrhu
Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období
(únor 2018 - duben 2021). Požadavek města Nové Město nad Metují na vymezení koridoru
pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma Nahořany, a to na podkladě výsledku místního referenda, konaného ve dnech 05. a
06.10.2018, je zanesen již dvakrát jako podnět, a to v roce 2019 a opakovaně pak v roce
2020. Vyjádření zpracovatele ZUR KHK ve vyhodnocení návrhu je následující: "V rámci
Aktualizace č. 5 ZÚR KHK prověřit možnosti a podmínky pro vymezení koridoru územní
rezervy dle požadavku města Nové Město nad Metují." RM 66-3751/21 byla dne 31.05.2021 s
tímto návrhem Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (únor
2018 - duben 2021) seznámena.
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Odůvodnění:

Projednat a seznámit se s vyhodnocením návrhu str. 9 viz příloha KHK.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 19:20 hodin - vedoucí OMM přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. Vedoucí
OMM přečetl navržené znění usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 15 pro, 2 proti,
0 zdržel se. Jeden zastupitel nebyl přítomen v jednacím sále při hlasování. 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 19-649/21
ZM bylo seznámeno ve znění přílohy k tomuto bodu s návrhem Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje KHK v uplynulém období (únor 2018 - duben 2021), především pak části týkající
se podnětů města Nové Město nad Metují na vymezení koridoru pro vytvoření jižního obchvatu
Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany, které město opakovaně
předkládalo na základě výsledku místního referenda, konaného ve dnech 05. a 06.10.2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

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

5/1 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října
Identifikace:
Dne 07.06.2021 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. projednala návrh na ocenění občanů
u příležitosti 28. října 2021 a doporučila RM udělit poděkování města skupinám a občanům,
kteří byli navrženi v loňském roce za dobrovolnickou činnost v boji proti šíření viru COVID-19 a
vzhledem ke koronavirové nákaze se předání ocenění neuskutečnilo. KKULT dále doporučila
RM udělit jedno čestné uznání. RM doporučuje schválit. Podrobnosti viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Předloženo na základě platných Pravidel pro udělování čestného občanství a dalších ocenění
města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 19:50 hodin - ST přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. ST přečetl navržené znění
usnesení. Bez připomínek a dotazů. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Jeden zastupitel
nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
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ZM schvaluje veřejné ocenění formou čestného uznání za dlouhodobou činnost ve prospěch města
a poděkování města jako ocenění dobrovolnické činnosti pro město v boji proti šíření viru COVID-19
navrženým občanům a skupinám občanů města ve znění přílohy k tomuto bodu. Ocenění budou
předána na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2021 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato

5/2 Financování kultury v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
V rámci projednávání bodu č. ZM 18 - 2/5 - Dotace 2021 - bylo v diskusi upozorněno, že chybí
systémové řešení rozdělování dotací v oblasti kultury. V návaznosti na tento podnět
RM usnesením č. RM 65-3699/21 uložila KKULT projednat na svém nejbližším zasedání
problematiku financování kultury v Novém Městě nad Metují. Dne 07.06.2021 se sešla ke
svému jednání KKULT, mj. projednávala problematiku financování kultury v Novém Městě nad
Metují. Po rozsáhlé diskusi bylo většinou přítomných členů schváleno toto doporučení pro RM:
"KKULT doporučuje RM změnu v oblasti rozdělování finančních darů a dotací v roce 2022
přidělením samostatného rozpočtu v oblasti kultury." RM 67 dne 14.06.2021 se s tímto
doporučením seznámila a navržené usnesení ve znění - "RM ukládá OŠKS ve spolupráci
se ST, OF a KKULT navrhnout do rozpočtu na rok 2022 finanční částku určenou na dotace a
dary v oblasti kultury" - RM nepřijala.
Odůvodnění:
OŠKS informuje ZM o jednáních KKULT a RM týkajících se financování kultury v Novém
Městě nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V 19:51 hodin - ST přednesl "Identifikaci" bodu. Bez rozpravy. ST přečetl navržené znění
usnesení. Dotaz PhDr. Kulhavá - potřebovala by vysvětlit, proč s tím RM nesouhlasila.
Vedoucí OF odpověděl, proč se RM rozhodla, aby se pokračovalo v grantovém způsobu. ST oba způsoby jsou proveditelné, ale mají svá úskalí. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
ST poděkoval Mgr. Kupkovi, který se rozhodl odejít ke dni 31.07.2021 do důchodu za skvělou
dlouholetou spolupráci. 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 19-651/21
ZM bylo seznámeno s průběhem jednání KKULT a RM týkajících se financování kultury v Novém
Městě nad Metují a bere tyto informace na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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Identifikace:
Podněty a dotazy přítomných mimo body schváleného programu.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ PhDr. Kulhavá - vznesla připomínku ke smuteční obřadní síni v ul. Českých legií na stále
více se zhoršující slyšitelnost pro pozůstalé na smutečním obřadu. Mělo by se s tím již
opravdu něco udělat, problém je to dlouhodobý a řada občanů si na to stěžuje. ST přislíbil
prověřit a přijmout opatření.
2/ Ing. Slavík - dotaz, zda je možné žádat o nějaké příspěvky - podnikatelé zejména v
gastronomii v době vládních nařízení a opatření souvisejících s koronavirovou pandemií to
měli těžké - ptá se hlavně např. na nájemné apod. ST - každý může podat žádost o finanční
příspěvek a předložit ji orgánům města (RM) k projednání. Ke všem žádostem, kde to bylo
možné, jsme přistoupili vstřícně.
Ve 20:00 hodin ST nechal hlasovat o prodloužení jednání ZM o půl hodiny. Zastupitelé
prodloužení o 30 minut odhlasovali. Poté se pokračovalo v závěrečné diskusi.
3/ TAJ vyzval zastupitele, aby se vyjádřili, kde jim zasedání ZM vyhovuje více - v kinosále
Kina 70 nebo v přednáškovém sále MKN? Těsná většina zastupitelů souhlasila, aby se i
nadále zasedání ZM konala v Kině 70. Ředitel MKN pan Bc. Krákora pouze upozornil na to, že
příští termín ZM je naplánován v době konání festivalu - je to tedy v kolizi. TAJ - zářijové
zasedání ZM 20 se tedy bude konat v přednáškovém sále MKN a poté opět v Kině 70.
4/ Bc. Sláma - dotaz k lávce pod zámkem ve smyslu, jak to vypadá s její realizací, kdy bude
umožněno veřejnosti projít přes řeku Metuji po lávce? Odpověděla vedoucí ORM - z důvodu
nesouhlasu 1 z vlastníků pozemku, který byl částečně zabrán lávkou se musí přistoupit
k přeprojektování, tzn., lávka bude posunuta a na základě usnesení RM bude i zúžena. Před
zadáním této PD proběhne projednání s dotčenými vlastníky, aby mohl být nový projekt
zdárně ukončen stavebním povolením.
5/ Pan Jarolímek - dotaz ve věci VZ na pojištění. Tento model (zvolený) - jaké má výhody?
ST - vysvětlení k této problematice jsme dali v písemné formě a velice podrobně. Protože RM
bude teprve v pondělí výsledek schvalovat, je vázán mlčenlivostí. Pan Jarolímek - vznesl
dotaz, zda ST četl jeho dnešní e-mail? ST - ano, četl. Pan Jarolímek - chtěl dále diskutovat se
ST na toto téma, šlo fakticky o bod, který chtěl dát do programu ZM, ale ZM ho neschválilo.
ST - uvedl, že nemá k tomu co více dodat. Pan Jarolímek - poděkoval za nevysvětlení.
6/ Dotaz z veřejnosti - Ing. Kašpar - v jaké fázi je studie kasárna? MST - dne 03.06.2021 byla
podepsána SOD se zpracovatelem a byly zahájeny práce. Na přelomu června/července by
měla proběhnout 1. konzultace nad rozpracovaností. Uskutečnilo se i jednání na KÚ KHK ve
věci jejich záměru výstavby sociálního objektu v rámci areálu.
7/ Mgr. Kupka poděkoval za spolupráci z pozice vedoucího OŠKS.
8/ Ing. Dostál - dotaz týkající se objektu KHK v areálu kasáren. Byly tam určité rozpory s
velikostí a řešením objektu. Odpověděl MST - domnívá se, že to s výstavbou KHK myslí
vážně. Požadavek, aby ta hmota objektu byla upravena a zapadla do daného areálu, bude
součástí procesu, který máme šanci ovlivňovat. Ing. Maur - četl nedávno k obdobnému tématu
využití takového areálu zajímavý článek - obdobný problém řešili v Českém Krumlově -
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nakonec by tam dle studie mělo vzniknout cca 3000 bytů. Svolali 2-denní konferenci s
developery a jednali o praktických možnostech řešení. Možná by stálo za úvahu zjistit něco
přímo v Českém Krumlově. MST - poděkoval za nápad, zkusí se s Českým Krumlovem spojit,
příp. tam vyjet a prověřit to. Podmínkou je, že by to mělo být v souladu se studií, která bude
zpracována. Každopádně paralelně tuto možnost prověříme.
9/ Druhý dotaz Ing. Kašpara se týkal rekonstrukce ul. Pod Výrovem. Na dotaz reagoval ST s
tím, že Ing. Vojnarová zavolá zítra Ing. Kašparovi a předá mu požadované informace.
Žádné další dotazy již nebyly, ST poděkoval všem přítomným za účast a 19. řádné veřejné
zasedání ZM ukončil ve 20:20 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 19 ve 20:20 hodin.
Příští ZM 20 se bude konat dne 16.09.2021 ve velkém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují
od 16:00 hodin.
Zápis ze ZM 19 vyhotoven dne:

30. června 2021

Zápis ze ZM 19 vypraven dne:

30. června 2021

Zápis ze ZM 19 zveřejněn dne:

30. června 2021
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