Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 3 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 21.02.2019
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Balcarová Jana, Mgr.

zastupitelka

2

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

zastupitel

16:00

20:23

Plná

3

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

zastupitel

16:00

20:23

Plná

4

Hable Petr

starosta

16:00

20:23

Plná

5

Hladík Jiří

zastupitel

16:00

20:23

Plná

6

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

16:00

20:23

Plná

7

Hylský Josef, Mgr.

radní

16:00

20:23

Plná

8

Jarolímek Miroslav

radní

16:00

20:23

Plná

9

Kulhavá Zdeňka, PhDr.

zastupitelka

16:00

20:23

Plná

10

Kupková Irena, Mgr.

zastupitelka

16:00

20:23

Plná

11

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

16:00

20:23

Plná

12

Němeček Jan, Ing.

radní

16:00

20:23

Plná

13

Neumann Petr, Ing.

zastupitel

16:00

20:23

Plná

14

Paarová Soňa, Mgr.

zastupitelka

16:00

20:23

Plná

15

Petruželková Marie

zastupitelka

16:00

20:23

Plná

16

Prouza Martin, Ing.

radní

16:00

20:23

Plná

17

Prouza Radek

zastupitel

16:00

20:23

Plná

18

Sláma Jiří, Bc.

zastupitel

16:00

20:23

Plná

19

Slavík Milan, Ing.

zastupitel

16:00

20:23

Plná

20

Tymel Jiří, Ing.

zastupitel

16:00

20:23

Plná

21

Žahourková Markéta

zastupitelka

16:00

20:23

Plná

Omluvena

Jednání byli dále přítomni pracovníci Městského úřadu a občané města.

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Miroslav Jarolímek

_____________________

Ing. Martin Prouza

_____________________

Ing. Dagmar Kavanová

_____________________

Stránka 1

ZÁPIS Z PORADY ZM 3

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. ZM 2 dne 13.12.2018)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Mgr. Irena Kupková
Ing. Milan Slavík
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

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

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

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 21.02.2019

1/3

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018

1/4

Upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022

2/1

Směna pozemků p. p. č. 242/9 a p. p. č. 469/9 za pozemek p. p. č. 236/43 vše v k. ú.
Krčín

2/2

Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č.
307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města

3/1

Nová investiční položka rozpočtu - Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní

3/2

Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2019

3/3

Realizace akce „Cykloregion V.Moravce“ - Stavební úpravy komunikace v ul.
Chlístovská etapa a) a etapa b)

3/4

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/5

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2019 – příspěvky města

3/6

Žádost o zařazení podnětu do Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují v
k.ú. Spy

3/7

Podnět na změnu Zásad územního rozvoje KHK

3/8

Podání Ing. V. Z. určenému zastupiteli pro ÚP

4/1

Rozpočtové opatření - položka 4112 - neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační
vztah

4/2

Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace

4/3

Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II.
etapa
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4/4

Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem
Obora - DUR + DSP

4/5

Rozpočtová opatření 2018

4/6

Rozpočtová opatření 2019

4/7

Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami

4/8

Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotací na rok 2019

4/9

Odměna neuvolněnému členu ZM, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců

4/10

Žádost SK o mimořádnou dotaci

5/1

Zápis č. 1 z jednání KV ZM ze dne 21.01.2019, Jednací řád KV ZM a návrhy kontrol
KV ZM

5/2

Kalendář jednání RM a ZM v roce 2019 - aktualizace

5/3

Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Nové
Město nad Metují

6/1

Dotaz zastupitelky PhDr. Zdeňky Kulhavé - uzavírky průjezdů pod mosty v Krčíně atd.

6/2

Dotaz zastupitele Ing. Jiřího Tymla - bourání Rezeckého mostu

6/3

Dotaz zastupitele Ing. Viléma Maura, MBA - bytová a sociální situace občanky města
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1 Úvodní informace a vystoupení
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST zahájil zasedání a uvedl, že je přítomno 20 zastupitelů - omluvena - Mgr.
Balcarová. Ověřovatelé z minulého ZM 2, ze dne 13.12.2018 - Mgr. Irena Kupková,
Ing. Milan Slavík - výrok - oba bez připomínek. 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
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:
1. Úvodní informace a vystoupení
2. Majetkoprávní úkony
3. Rozvoj
4. Finance
5. Různé
6. Diskuse

16:00 - 16:50 ST
16:50 - 18:00 OMM
18:00 - 19:15 OMM
19:15 - 20:05 OF
20:05 - 20:15
20:15 - 20:23

Odůvodnění:
Viz zákon o obcích a Jednací řád ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST přednesl návrh programu - doplnění programu nebylo nikým navrženo - schváleno
- 20 pro. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni - p. Jarolímek a Ing. Prouza. Návrhová
komise byla zvolena ve složení - předseda Ing. Čopík, Ph.D., členové: PhDr. Kulhavá
a Mgr. Paarová. 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 3-66/19

ZM schvaluje tento program jednání řádného veřejného zasedání ZM 3:
1.

Úvodní informace a vystoupení

1/1

Program jednání ZM + volba orgánů zasedání

1/2

Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 21.02.2019

1/3

Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018

1/4

Upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 – 2022

2.

Majetkoprávní úkony

2/1
Směna pozemků p. p. č. 242/9 a p. p. č. 469/9 za pozemek p. p. č. 236/43 vše v k. ú.
Krčín
2/2
Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka Ph.D. ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č.
307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města
3.

Rozvoj

3/1

Nová investiční položka rozpočtu - Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní

3/2

Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2019

3/3
Realizace akce „Cykloregion V.Moravce“ - Stavební úpravy komunikace v ul.
Chlístovská etapa a) a etapa b)
3/4

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/5
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2019 – příspěvky města
3/6
Žádost o zařazení podnětu do Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují v
k.ú. Spy
3/7

Podnět na změnu Zásad územního rozvoje KHK

3/8

Podání Ing. V. Z. určenému zastupiteli pro ÚP

4.

Finance

4/1
Rozpočtové opatření - položka 4112 - neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační
vztah
4/2

Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace
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4/3
Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II.
etapa
4/4
Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty
lesem Obora - DUR + DSP
4/5

Rozpočtová opatření 2018

4/6

Rozpočtová opatření 2019

4/7

Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami

4/8

Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotací na rok 2019

4/9
Odměna neuvolněnému členu ZM, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců
4/10 Žádost SK o mimořádnou dotaci
5.

Různé

5/1
Zápis č. 1 z jednání KV ZM ze dne 21.01.2019, Jednací řád KV ZM a návrhy kontrol
KV ZM
5/2

Kalendář jednání RM a ZM v roce 2019 - aktualizace

5/3
Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Nové
Město nad Metují
6.

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

K čl. 1/1 USNESENÍ č. ZM 3-67/19
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Čopík, Ph.D. - předseda, PhDr. Zdeňka
Kulhavá, Mgr. Soňa Paarová - členové komise a ověřovatele zápisu ze zasedání ZM č. 3 p. Miroslav Jarolímek, Ing. Martin Prouza.
HLASOVÁNÍ - Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů ZM ke dni 21.02.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů ZM 3 viz přílohy k tomuto bodu.

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy PhDr. Kulhavá - dotazy ke dvěma úkolům z kontroly. Odpověděl MST a M.
Šulcová z OMP. 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 3-68/19
ZM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání ZM ve znění příloh k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/3 Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018
Identifikace:
Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018 - viz příloha k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Každoroční zpráva ST a MST.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST přednesl Zprávu vedení města o stavu města za rok 2018. Bez rozpravy.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. ZM 3-69/19
ZM bere na vědomí Zprávu vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2018,
ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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1/4 Upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022
Identifikace:

Upravené znění Jednacího řádu ZM na volební období 2018 - 2022 viz příloha k
tomuto bodu. RM č. 8 postoupila návrh JŘ k projednání v ZM bez doporučení.
Odůvodnění:
Do schváleného Jednacího řádu ZM je navrženo doplnit ustanovení, týkající se
přístupu veřejnosti do materiálů projednávaných v ZM, úpravu veřejného hlasování
ZM a pořizování a zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM. Jedná se o
podněty předložené zastupiteli - Ing. J. Čopíkem, Ph.D., a Bc. J. Slámou. Podrobnosti
viz příloha k tomuto bodu - změny a doplnění viz barevně odlišené části.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ přednesl informace k navrženým úpravám JŘ ZM. V rámci diskuse proběhlo
několik dílčích hlasování, které se týkaly některých konkrétních, nově navrhovaných
ustanovení JŘ ZM. Po těchto dílčích hlasováních pak bylo hlasováno o JŘ ZM v
upraveném znění podle výsledku dílčích 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. 1/4 USNESENÍ č. ZM 3-70/19
ZM schvaluje upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022, kterým se s
platností ode dne 21.02.2019 nahrazuje Jednací řád ZM schválený dne 13.12.2018, ve
znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/1 Směna pozemků p. p. č. 242/9 a p. p. č. 469/9 za pozemek p. p. č. 236/43 vše v k. ú.
Krčín
Identifikace:
RM uložila usnesením č. RM 5-89/18 ze dne 17.12.2018 zveřejnit záměr města směnit
pozemky p. p. č. 469/9 o výměře 18 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 242/9 o
výměře 22 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Krčín, z vlastnictví [osobní údaj
odstraněn], za pozemek p. p. č. 236/43 o výměře 188 m2, druh pozemku lesní
pozemek, v k. ú. Krčín, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Záměr města
prodat byl zveřejněn ode dne 21.12.2018 do dne 11.01.2019.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů je v příloze včetně výpočtu cen směňovaných pozemků.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

Stránka 9

ZÁPIS Z PORADY ZM 3

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

Po přednesení bodu vedoucím OMM Ing. Pozděnou - hlasováno bez rozpravy.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je
nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. ZM 3-101/19
ZM schvaluje směnu pozemků p. p. č. 469/9 o výměře 18 m2, druh pozemku orná půda a
p. p. č. 242/9 o výměře 22 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Krčín, z vlastnictví [osobní
údaj odstraněn], zapsaných na LV č. 877 za pozemek p. p. č. 236/43 o výměře 188 m2, druh
pozemku lesní pozemek, v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové Město nad Metují, zapsaný
na LV č. 10 001, oba LV pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedené Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, s doplatkem ve výši 700
Kč za lesní pozemek a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města. Poplatek
za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 1000 Kč uhradí každá strana
jednou polovinou. ZM pověřuje ST podpisem směnné smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
2/2 Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č.
307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města
Identifikace:
Zastupitel Ing. Jan Čopík, Ph.D., podle § 82 odstavec a) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích předkládá dne 20.02.2019 návrh na doplnění programu jednání Zastupitelstva
města č. 3 ve volebním období 2018-2022 svolaného na den 21.02.2019 o bod
Pronájem pozemku stavební parcela č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město
nad Metují.
ZM si podle § 84 odstavec 4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vyhrazuje pravomoc
projednat a uložit zveřejnění návrhu o pronájmu pozemku stavební parcela č. 307/2 o
výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města, vedeného na LV
10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, za účelem umístění dočasné přízemní stavby
provozovny cestovní agentury CIS, vč. přístavby s obchody, č. p. 69 v ul. T. G.
Masaryka ve vlastnictví pí Libuše Matoušové, se sídlem: Johnova 310, Nové Město
nad Metují, IČO 111 60 837.
Odůvodnění:
Pozemek č. 307/2 je pro účely provozování cestovní agentury (později i dalších dvou
obchodů vč. trafiky) městem pronajat od prosince roku 1996. Dočasné stavby
provozoven na pozemku stojící jsou podle Regulačního plánu Rychta určeny
k asanaci. Na pozemku je po jejich zboření podle regulačního plánu navržena nová
zástavba v souvislém pásu zahrnujícím části či celé pozemky č. 307/2, 2292, 383, 306
a 2291. Z nich pozemky č. 383 a 306 jsou v soukromém vlastnictví (je zde prodejna
zeleniny). Pozemek č. 383 je navíc v katastru nemovitostí veden jako zemědělský
půdní fond (zahrada). Přes pozemek č. 2292 je rovněž vedena jedna z přístupových
cest k objektu č. p. 36 v majetku města (bývalý rentgen). Nezdá se příliš reálné, že by
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za stávajících podmínek bylo možné v relativně brzké době a za pro město výhodných
podmínek nalézt zájemce o výstavbu na pozemcích č. 307/2 a 2292. Město by mělo
do budoucna ovlivňovat parametry výstavby v tomto exponovaném území tzv. „zlatého
trojúhelníku“. To se zdá reálnější při řešení celého budoucího pásu výstavby. Doba
pěti let by tak umožnila vytvořit koncepční záměr, vč. nalezení případných zájemců o
výstavbu a projednání záměrů se soukromými majiteli pozemků č. 383 a 306. Po tuto
dobu může prozatím pokračovat podnikatelská činnost v dočasných stavbách
provozoven na pozemku č. 307/2.
Vysvětlení: Čopík Jan, Ing., Ph.D. - zastupitel
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Pozděna - vedoucí OMM - přečetl "Identifikaci" a "Odůvodnění" k danému bodu.
Ve velice obsáhlé diskusi k dané záležitosti, která byla do programu jednání ZM
zařazena dodatečně na návrh Ing. Čopíka, Ph.D., vystoupili: Ing. Čopík, Ph.D., Ing.
Maur, ST, Ing. Skalský (vedoucí OVRR), Bc. Sláma, Ing. Němeček, p. M. Jarolímek,
Ing. et Ing. Dostál, PhDr. Kulhavá, Ing. Slavík, TAJ, p. J. Hladík, pí M. Šulcová
(vedoucí OMP), Mgr. Šímová (právnička MěÚ), Ing. Tymel. V průběhu diskuse bylo
vzneseno několik protinávrhů k původně navrženému usnesení, nakonec bylo
hlasováno o posledním z nich, který předložil p. M. Jarolímek, kterým byl vytvořen
prostor ještě k dalšímu jednání tak, aby o dalším postupu, týkajícím se tohoto
pozemku, rozhodlo dubnové zasedání ZM. Text - viz schválené usnesení. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. ZM 3-102/19
ZM ukládá ST předložit do dubnového ZM podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka Ph.D. ze
dne 20.02.2019 - nájem pozemku č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví
města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 13, Proti: 7, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
3/1 Nová investiční položka rozpočtu - Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní
Identifikace:
SÚS Královéhradeckého kraje bude realizovat stavbu rekonstrukce silnice v ul.
Nádražní. Město má plánovánu rekonstrukci chodníků včetně nasvětlení přechodů pro
chodce, která by mohla proběhnout v roce 2019, pokud bude investiční akce
schválena v ZM. Kabely nasvětlení přechodů jsou vedeny pod silnicí. Jedná se o
přechody: u Rychty, a u Klubu (křižovatka Havlíčkova ul. s ul. Nádražní) ORM
navrhuje schválit novou položku rozpočtu města 2019, která by zahrnovala položení
chrániček pod silnici včetně kabeláže a jejich zavedení do stávajícího sloupu VO.
Chráničky by byly ukončeny základem pro stožáry. Předpokládané náklady na
provedení výše uvedených prací činí 100 tisíc Kč včetně DPH. Odhad nákladů byl
stanoven z cen podobné realizace VO v loňském roce. Prostředky na novou položku
rozpočtu by mohly být přesunuty z rozpočtu chodníků v ul. Na Hradčanech, kde bylo
fakturováno více v loňském roce, než se předpokládalo při sestavování rozpočtu
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města na rok 2019 a tím bude nižší předpokládaná fakturace v roce 2019. RM 7
doporučila ZM schválit tuto novou položku a zařadit ji do rozpočtu 2019.
Odůvodnění:
Nasvětlení přechodů přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a je podmínkou pro
případné získání dotace na chodník z programu MAS (IROP), nebo bude alespoň
plusovým bodem pro získání dotace ze SFDI. Po realizaci silnice je velmi
pravděpodobné, že nám ÚS Královéhradeckého kraje nepovolí jakýkoliv zásah do
tělesa silnice z důvodu doby udržitelnosti jejich stavby. Do položky by byla zahrnuta
chránička, kabely a jejich ukončení v budoucím základu stožáru nasvětlení a zavedení
do stávajících stožárů VO. Toto řešení nám bylo dodavatelem doporučeno při realizaci
přípravy pro VO v ul. Nábřežní. ORM doporučuje novou položku rozpočtu schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OMM Ing. Pozděnou - hlasováno bez rozpravy. Dva z
přítomných zastupitelů nebyli při hlasování přítomni v jednacím sále ZM. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. ZM 3-71/19
ZM schvaluje novou investiční položku rozpočtu 2019 - Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní
- chráničky, kabeláž, základy pro stožáry VO a rozpočtové opatření - realizace akce
Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní (§ 3631) ve výši 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 2219 - chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
3/2 Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2019
Identifikace:
OMM předkládá ZM aktuální stav dotovaných projektů ke dni 04.02.2019 viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace na ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OMM Ing. Pozděnou vznesla dotaz PhDr. Kulhavá k
podpůrnému dopisu na získání další dotace na tělocvičnu u "ZŠ Komenského". MST
reagoval s tím, že byl dopis odeslán, výsledek zatím neznáme. Ing. et Ing. Dostál dotaz k chybějící lokalitě Bořetína v souhrnu, který se týká zpracovávaných studií
veřejných prostranství ve městě. MST uvedl, že jde pouze o chybu v příloze - prostor
je zpracováván. Ing. Čopík, Ph.D. - dotaz - místní komunikace Kpt. Jaroše, žádost o
Stránka 12

ZÁPIS Z PORADY ZM 3

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

dotaci na MMR? MST - žádost bude odeslána příští týden. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM
a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. ZM 3-72/19
ZM bere na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 04.02.2019 ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
3/3 Realizace akce „Cykloregion V.Moravce“ - Stavební úpravy komunikace v ul.
Chlístovská etapa a) a etapa b)
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je schválena položka na realizaci dalších etap
v rámci projektu „Cykloregion V. Moravce“, a to Stavební úpravy komunikace v ul.
Chlístovská etapa a) a etapa b). S předpokládanou dotací ve výši 3.400 tis. Kč.
Zastupitelstvo KHK schválilo poskytnutí dotace na realizaci I. etapy dne 17.12.2018 a
dotace byla proplacena dne 19.12.2018 ve výši 1 917,6 tis. Kč. O dotaci na realizaci II.
etapy bude rozhodnuto nejdříve v měsíci září 2019 (předpoklad podání žádosti po
vyhlášení programu KHK v dubnu 2019).
Nyní je nutné projednat termín realizace stavby tak, aby stavba obou etap byla
provedena najednou v rámci jedné uzavírky a v rámci společného povolení objízdných
tras a objížďkového jízdního řádu pro autobusy. To znamená, že je nutné rozhodnout,
zda realizace proběhne bez ohledu na získání dotace pro etapu b), tj. v nejbližším
možném termínu po projednání uzavírky, objízdných tras a objížďkového jízdního řádu
a s ohledem na kapacitní možnosti dodavatele – tj. předpoklad zahájení nejdříve
v měsících květen – červen 2019 nebo zda vyčkat na rozhodnutí poskytovatele dotace
a stavbu zahájit v měsíci září 2019, přičemž není jisté, zda dotace bude pro tento
projekt poskytnuta.
RM 8 schválila realizaci obou etap akce "Stavební úpravy komunikace v ul.
Chlístovská etapa" zahájit v nejbližším možném termínu bez ohledu na možnost
získání dotace a doporučila ZM schválit potřebné RO.
Odůvodnění:
V případě odsouhlasení realizace akce dříve než bude poskytovatelem rozhodnuto o
poskytnutí dotace, tak bude nutné schválit příslušné rozpočtové opatření. OMM
společně s MST doporučují realizaci v jarních a letních měsících provést najednou
obě etapy bez ohledu na získání dotace a při jedné uzavírce a schválených
objízdných trasách.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OMM Ing. Pozděnou vznesla dotaz PhDr. Kulhavá zda nebude mít vliv na případnou dotaci to, když rekonstrukci zahájíme dříve, než
bude o dotaci rozhodnuto? ST uvedl, že žádný vliv to nemá. 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. 3/3 USNESENÍ č. ZM 3-73/19

ZM souhlasí s realizací stavby Stavební úpravy komunikace v ul. Chlístovská etapa a) a
etapa b) současně při jedné uzavírce s tím, že realizace stavby proběhne v nejbližším
možném termínu bez ohledu na získání dotace pro etapu b).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. ZM 3-74/19
ZM schvaluje RO - navýšení akce Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská - realizace
I. a II. etapa (§ 2212) o částku 1 600 tis. Kč. Částka bude pokryta navýšením rozpočtu v
části Financování v položce 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
ORM předkládá ZM na vědomí informace o dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení
konkrétní výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění:
Pravidelně předkládané informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OMM Ing. Pozděnou proběhla diskuse přítomných
týkající se dotací souvisejících se Zónou Kvasiny - Ing. Maur a MST. Dále v diskusi k
dalším uváděným dotačním titulům vystoupili: PhDr. Kulhavá, Ing. Maur a Ing. et Ing.
Dostál - na to reagovali: ST, MST a Ing. Pozděna. ST pro příští zasedání ZM přislíbil
provedení úprav a aktualizací v předložené příloze, která se dotací týká. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. ZM 3-75/19
ZM bere na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/5 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2019 – příspěvky města
Identifikace:
V listopadu 2018 odeslalo město v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019 (dále jen Program
regenerace) na Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“) Anketní dotazník pro rok 2019.
Na základě předloženého Anketního dotazníku a po jednání Ústřední komise MK
obdrželo město dne 31.01.2019 Rozpis státní finanční podpory v programu
Regenerace pro rok 2019, kde byla městu Nové Město nad Metují stanovena kvóta
420 tis. Kč. Na akci obnovy dané kulturní památky se podílí MK (max. 50%), vlastník
kulturní památky (min. 40%) a město (min. 10%, od roku 2016 je schválen příspěvek
15%). Na základě akcí zařazených do Anketního dotazníku jsou ke schválení
příspěvků navrženy akce viz příloha tohoto bodu. Návrh na rozdělení finančních
prostředků je schválen a doporučen KREG. Vzhledem k tomu, že nedošlo k vyčerpání
celé kvóty, bude nevyčerpaná část finančních prostředků vrácena MK ČR v roce 2019.
V rozpočtu města pro rok 2019 je na příspěvky vyhrazena částka 300 tis. Kč. Nyní se
čeká na obdržení podkladů MK k podání žádosti jednotlivých vlastníků (souhrnných
přehledů) a města na MK pro rok 2019. Po obdržení Rozhodnutí o účelové dotaci
z MK bude s jednotlivými žadateli uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 120-7576/17. RM
8 doporučuje ZM schválit navržené usnesení.
Odůvodnění:
Vyhrazení pravomoci RM pro ZM je v důsledku požadavku MK, kdy povinnou přílohou
k žádosti soukromých vlastníků (souhrnného přehledu) je usnesení ZM o přiznání
finančního podílu města na dané obnově kulturní památky. ZM schvaluje příspěvky
nad 50 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OMM Ing. Pozděnou zaznělo upozornění na drobnou
administrativní chybu v usnesení - po dohodě bylo toto usnesení rozloženo na 3
samostatné části. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího
řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na
webu města.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 3-76/19
ZM si vyhrazuje pravomoc RM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, rozhodovat v případě Programu regenerace MPR a MPZ o
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50 tis. Kč v jednotlivém případě
fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování
dotace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 3-77/19

ZM schvaluje povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019 na obnovu kulturních
památek soukromých vlastníků: 1) městský dům č.p. 1048 - obnova (výměna) špaletových
oken - 1. etapa, žadatel [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], ve výši 33.975 Kč,
2) městský dům č.p. 1213 - kompletní repase oken v I. patře domu včetně parapetů, žadatel
[osobní údaj odstraněn] ve výši 31.601 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 3-78/19
ZM schvaluje rozdělení kvóty Programu regenerace MPR a MPZ o poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí na obnovu památek soukromých osob pro rok 2019 ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. ZM 3-79/19
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 120-7576/17 s jednotlivými vlastníky (žadateli) po obdržení
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z MK ČR pro rok 2019 a pověřuje ST podpisem
těchto smluv.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
3/6 Žádost o zařazení podnětu do Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují v
k.ú. Spy
Identifikace:
Dne 16.01.2019 MěÚ obdržel žádost vlastníků pozemků [osobní údaj odstraněn] parc. č.
268/1, 269/1, 269/2, 271, 295/15 v k. ú. Spy o změnu územního plánu Nové Město
nad Metují - převedení stávající plochy dopravní infrastruktury na plochu bydlení
v rodinných domech - venkovské. Žádost byla podána ve smyslu zařazení tohoto
podnětu do nejbližší změny územního plánu v režii města - viz příloha 1. Pořizovatel
žadatelům odpověděl v tom smyslu, že jejich žádost je zařazena mezi ostatní, které se
shromažďují a budou předmětem rozhodování v rámci změny č. 2. Dne 04.02.2019
proběhla schůzka paní [osobní údaj odstraněn] se ST za účasti OVRR jako pořizovatele,
po které paní [osobní údaj odstraněn] podala žádost o zařazení totožného podnětu o
změnu územního plánu do již probíhající změny č. 1 územního plánu.
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Odůvodnění:

O pořízení změny č. 1 rozhodlo ZM dne 14.06.2018 a dne 13.12.2018 schválilo zadání
této změny. V současné době je již vybrán projektant, který má do konce března
odevzdat návrh změny pro projednání.
Schválené zadání změny obsahuje ustanovení, že „další požadavky či návrhy na
obsah změny č. 1 vznesené v průběhu projednávání změny č. 1 nebudou
akceptovány, vyjma upozornění na nutnost opravy zřejmých chyb, popř. požadavky na
drobné úpravy bez zásadního vlivu na urbanistickou koncepci.“ Důvodem pro toto
omezení je zde prioritně upravit územní plán v těch místech, kde byly vzneseny
požadavky již v průběhu pořizování nového územního plánu, ale z procesních důvodů
do něj již nešly zapracovat, a ostatní podněty směřovat do nejbližší další změny.
V současné době pořizovatel již eviduje 4 žádosti o změnu územního plánu.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu ST, vystoupil s dalšími doplňujícími podněty Ing. Maur. Na to
navázala obsáhlá diskuse, ve které s nesouhlasnými, příp. podpůrnými stanovisky
vystoupilo opakovaně několik diskutujících: p. J. Hladík, PhDr. Kulhavá, Mgr. Hylský,
Ing. Prouza, Mgr. Balcar (OVRR), ST, Ing. Němeček. Z přítomných občanů vystoupila
paní Klára Matoušová, která vlastní jeden z pozemků, u kterého je navrhováno
zařazení změny v rámci změny č. 1 ÚP. Na tuto diskusi navázala formulace
protinávrhů k usnesení. Nakonec o žádném hlasováno nebylo, celá záležitost bude
dále projednávána v RM a znovu předložena do ZM v dubnu 2019. Hlasováno bylo o
původním návrhu usnesení, který doporučovala RM ke schválení. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. ZM 3-103/19
ZM nesouhlasí s podanou žádostí paní [osobní údaj odstraněn] ze dne 04.02.2019 o
zařazení podnětu na změnu územního plánu Nové Město nad Metují týkající se pozemků p.
p. č. 268/1, 269/1, 269/2, 271, 295/15 v k. ú. Spy - převedení stávající plochy dopravní
infrastruktury na plochu bydlení v rodinných domech - venkovské do změny č. 1, a to v
souladu se schváleným Zadáním změny č. 1 územního plánu s tím, že první žádost všech
vlastníků těchto pozemků ze dne 16.01.2019 zůstává evidovaná a bude o ní rozhodováno
v rámci pořízení následné změny územního plánu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
3/7 Podnět na změnu Zásad územního rozvoje KHK
Identifikace:
Místní referendum kladně rozhodlo o následující větě: „Jste proti vedení tranzitní a
nákladní dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD pod Malecím - nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných
organizací ukončení prací na realizaci stavby přeložky I/14 a v souladu se zákonnými
postupy prosazovaly v městských, krajských i celostátních dokumentech územního
plánování podmínky pro vytvoření jižního obchvatu Nového města nad Metují v trase
Spy - Vladivostok - Osma - Nahořany ?“
Stránka 17

ZÁPIS Z PORADY ZM 3

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Odůvodnění:

Jedním z kroků, jak naplnit výsledek referenda, je snaha města o změnu Zásad
územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které obsahují a tím fixují řešení vedení
silnice I/14 na územní Nového Města nad Metují. Následně po provedení změny
zásad územního rozvoje bude moci být přikročeno i ke změně územního plánu
Nového Města nad Metují. Součástí návrhu musí být i návrh nákladů na zpracování
aktualizace zásad územního rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění zásad územního rozvoje po jejich
aktualizaci, náklady na změny dotčených územních a regulačních plánů (§ 42a odst. 2
písm. f) stavebního zákona). Protože pořízení aktualizace zásad územního rozvoje
bude vyvoláno výhradní potřebou města Nového Města nad Metují, může kraj
podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou uvedených nákladů. Výsledek
referenda požaduje vymezení koridoru územní rezervy, nicméně je možné dát rovnou
podnět k vymezení koridoru návrhu.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu ST vystoupil v diskusi p. J. Hladík s prezentací a rozborem účasti
občanů v místním referendu k dané věci. Tím mj. odůvodnil své kritické stanovisko k
podání navrhovaného podnětu, který nepodpoří. S technickou připomínkou k textaci
usnesení vystoupila PhDr. Kulhavá. Po vysvětlení byl odstraněn text v závorce
původně navrženého usnesení. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který
dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem
dostupný i na webu města.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. ZM 3-80/19
ZM pověřuje ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu na změnu
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje: Vymezit koridor územní rezervy pro
vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma Nahořany.
Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 14, Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
3/8 Podání [osobní údaj odstraněn] určenému zastupiteli pro ÚP
Identifikace:
Korespondence ST jako určeného zastupitele pro ÚP s [osobní údaj odstraněn] ve věci
výsledků místního referenda.
Odůvodnění:
K doručeným podnětům [osobní údaj odstraněn] týkajícím se kroků města v souvislosti s
výsledky místního referenda byly zpracovány odpovědi ST jako určeného zastupitele
pro ÚP, ve kterých byly [osobní údaj odstraněn] popsány příslušné kroky a zároveň bylo
reagováno na jeho žádost o účast v komisi RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
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Z podrobnějšího projednání:

Po přednesení bodu TAJ - hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti viz zvukový záznam
z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. ZM 3-81/19
ZM bere na vědomí podání [osobní údaj odstraněn] ze dne 02.01.2019, 29.01.2019 a
11.02.2019 adresovaná ST jako určenému zastupiteli pro ÚP a dále adresovaná ZM. ZM
bere na vědomí sdělení starosty ze dne 09.01.2019 a 05.02.2019, kterými bylo reagováno
na uvedená první dvě podání, vše ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/1 Rozpočtové opatření - položka 4112 - neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační
vztah
Identifikace:
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obdrží obce ze státního rozpočtu
příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti. Po schválení státního rozpočtu na
rok 2019 byl proveden rozpis příspěvků na jednotlivé obce. Město Nové Město nad
Metují obdrží v roce 2019 částku ve výši 16.065 tis. Kč (v roce 2018 město obdrželo
14.145,3 tis. Kč).
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že ke schválení státního rozpočtu došlo až po schválení rozpočtu
města, byla položka 4112 zahrnuta v příjmech rozpočtu pouze v odhadované výši
15 500 tis. Kč. Rozpočet města musí být upraven tak, aby položka v něm zahrnutá,
odpovídala schválené částce. Navýšení příjmů je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem - hlasováno bez rozpravy. Tři z
přítomných zastupitelů nebyli při hlasování přítomni v jednacím sále. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. ZM 3-82/19
ZM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení příjmové položky 4112 - neinvestiční dotace
ze SR - souhrnný dotační vztah o částku 565 tis. Kč. O tuto částku bude na straně výdajů
navýšen § 6409 - ostatní činnosti - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 4 - bylo přijato
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4/2 Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je zahrnuta realizace akce Cykloregion
Vlastimila Moravce – Železova louka ve výši 1 100 tis. Kč s předpokládanou dotací
1 800 tis. Kč. Zastupitelstvo KHK schválilo poskytnutí dotace dne 17.12.2018 a dotace
byla proplacena dne 19.12.2018 ve výši 2 140 tis. Kč. Následně byly proplaceny
fakturované práce snížené o smluvní pozastávku. Částka schválená v rozpočtu 2019
již tedy neodpovídá skutečné potřebě plateb v tomto roce.
Odůvodnění:
V roce 2019 bude proplacena pozastávka fakturovaných prací ve výši 376 754,92 Kč
a vratka části dotace, která odpovídá rozdílu mezi vysoutěženou částkou a částkou
v žádosti města. Maximální výše dotace činí 50 % skutečných nákladů na realizaci.
Vratka tedy činí částku 256 221,41 Kč. Dále bude proplaceno vypracování
geometrického plánu ve výši cca 15 tis. Kč. Na základě této skutečnosti je navrženo
rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem - hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. ZM 3-83/19
ZM schvaluje rozpočtové opatření - snížení rozpočtu akce Cykloregion Vlastimila Moravce
- Železova louka - realizace (§ 2212) o 708 tis. Kč. Rozpočet bude navýšen v § 6402 finanční vypořádání minulých let o částku 257 tis. Kč a § 6409 - ostatní činnosti - rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje o částku 451 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
4/3 Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. a II.
etapa
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je zahrnuta realizace akce Cykloregion
Vlastimila Moravce – Chlístovská – realizace I. a II. etapa ve výši 3 900 tis. Kč
s předpokládanou dotací 3 400 tis. Kč. Zastupitelstvo KHK schválilo poskytnutí dotace
na realizaci I. etapy dne 17.12.2018 a dotace byla proplacena dne 19.12.2018 ve výši
1 917,6 tis. Kč. O dotaci na realizaci II. etapy bude zažádáno v r. 2019. Částka
schválená v rozpočtu 2019 již tedy neodpovídá skutečné potřebě plateb v tomto roce.
Předfinancování II. etapy je řešeno v samostatném bodu ORM.
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Odůvodnění:

Celkové vysoutěžené náklady I. etapy činí dle uzavřené SOD 3 734 156,22 Kč.
Maximální výše dotace činí 50 % skutečných nákladů na realizaci, tedy 1 867 078,11
Kč. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena byla nižší než cena uvedená v žádosti o
dotaci (vycházela z rozpočtu projektanta), bude nutné počítat s vratkou nevyčerpané
dotace, jejíž výše bude přesně známa po realizaci stavebních prací I. etapy.
V případě, že by stavbou vyvstaly nepředvídané vícepráce, které budou
poskytovatelem dotace uznány jako způsobilé, je možné je zahrnout do celkové
částky, ze které se vypočte dotace. Rozpočet 2019 předpokládal částečné financování
z dotace, která byla proplacena již v roce loňském. Z tohoto důvodu je navrženo
rozpočtové opatření, kterým bude přesunuta potřebná částka z přebytku roku 2018 do
rozpočtu 2019. Vratka dotace bude řešena po ukončení akce
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem - hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. ZM 3-84/19
ZM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení akce Cykloregion Vlastimila Moravce Chlístovská - realizace I. a II. etapa (§ 2212) o částku 1 918 tis. Kč. Částka bude pokryta
navýšením rozpočtu v části Financování v položce 8115 - změna stavu prostředků na
bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
4/4 Rozpočtové opatření - akce Cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty
lesem Obora - DUR + DSP
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je zahrnuta realizace akce Cykloregion
Vlastimila Moravce stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora – DUR + DSP ve výši 430
tis. Kč. Jedná se o náklady na zpracování DUR a pořízení DSP s předpokládanou
dotací 297 tis. Kč. Zastupitelstvo KHK schválilo poskytnutí dotace na zpracování DSP
dne 17.12.2018 a dotace byla proplacena dne 19.12.2018 ve výši 297 tis. Kč.
Odůvodnění:
Zpracovatel DSP ještě není vysoutěžen, realizace projektu do 30.11.2020. Rozpočet
2019 předpokládal částečné financování z dotace, která byla proplacena již v roce
loňském. Z tohoto důvodu je navrženo rozpočtové opatření, kterým bude přesunuta
potřebná částka z přebytku roku 2018 do rozpočtu 2019. Případná vratka dotace bude
řešena po ukončení akce.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:

Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem - hlasováno bez rozpravy. Jeden z
přítomných zastupitelů chyběl při hlasování v jednacím sále. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM
a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. ZM 3-85/19
ZM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení akce Cykloregion Vlastimila Moravce - stezka
pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR + DSP (§ 2219) o 297 tis. Kč. Částka bude pokryta
navýšením rozpočtu v části Financování v položce 8115 - změna stavu prostředků na
bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
4/5 Rozpočtová opatření 2018
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných
RO v rámci rozpočtu na rok 2018 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:
Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem - hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. ZM 3-86/19
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o
RO ve znění přílohy: 1) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce (říjen)
24,38 tis. Kč, 2) dotace na činnost JSDH (odborná příprava, uskutečněný zásah, vybavení
jednotky) 67,59 tis. Kč, 3) dotace na projekt Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění 426,36 tis. Kč, 4) dotace na akci Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje 265,32
tis. Kč, 5) dotace na akci Obnova kaple Panny Marie ve Spech 276,85 tis. Kč, 6) navýšení
rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod DPH 50 tis. Kč, 7) Navýšení rozpočtu §
6115 - volby do místních zastupitelstev a senátu 45 tis. Kč, 8) přesun v rámci rozpočtu §
5311 - městská policie - navýšení položek platy a ostatních výdajů 150 tis. Kč, 9) Navýšení
§ 2212 - silnice 30 tis. Kč, 10) navýšení § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů 250 tis.
Kč, 11) přesun v rámci rozpočtu § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování navýšení položky platy 15 tis. Kč, 12) navýšení § 4339 - ostatní sociální péče a pomoc
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rodině (pěstounská péče) 15 tis. Kč, 13) přesun v rámci rozpočtu § 3635 - územní plánování
- navýšení položky digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 3 tis. Kč, 14) přesun částky
na realizaci akce Přeložení městského rozhlasu a veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici a
části ul. Nahořanská 6 tis. Kč, 15) dotace na akci Místa odpočinku ve Vrchovinách a Spech
27,32 tis. Kč, 16) dotace na projekt Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší a
cyklisty lesem Obora DSP 297 tis. Kč, 17) dotace na projekt Cykloregion V. Moravce stavební úpravy komunikace ul. Chlístovská I. etapa 1 917,6 tis. Kč, 18) dotace na projekt
Cykloregion V. Moravce - stavební úpravy komunikace ul. Železova louka 2 140 tis. Kč, 19)
dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce (listopad) 27,68 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
4/6 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2 - 33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v
rámci rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi
položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani
snižován.
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:
Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem - hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. ZM 3-87/19
ZM schvaluje a bere na vědomí oprávněnost RO a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o
RO ve znění přílohy: 1) dotace pro Technické služby na veřejně-prospěšné práce (prosinec)
21,12 tis. Kč, 2) navýšení rozpočtu § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací 65,43 tis. Kč, 3)
příspěvek na výkon pěstounské péče 288 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
4/7 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami
Identifikace:
OŠKS navrhuje poskytnutí finančního daru SK Nové Město nad Metují ve výši 50 tis.
Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují 105 tis. Kč a T.J. Sokol Krčín ve výši 25 tis. Kč.
Dary jsou poskytovány za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s
novoměstskými základními a mateřskými školami. V rozpočtu města na rok 2019 je na
tyto dary schválena částka 180 tis. Kč.
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Odůvodnění:

Již několik let poskytuje město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům
(SK Nové Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín),
který je využíván na podporu masového sportu a tělovýchovy dětí, které plní povinnou
školní docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují. Pro
školy i pro sportovní kluby je tento systém výhodný, školy využívají sortovní areály v
dopoledních hodinách, vlastní sportovní aktivita klubů se odehrává převáženě v
odpoledních hodinách. Sportovní kluby mají zajištěný příjem, školy nemusejí
omezovat docházku na sportoviště z důvodu šetření finančních prostředků.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem - hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. ZM 3-88/19
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou, oboustranně
přínosnou spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto:
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z. s., 105 tis. Kč, Sportovní klub
Nové Město nad Metují z. s. 50 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Krčín 25 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
4/8 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotací na rok 2019
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. žádá o poskytnutí další části dotace z
rozpočtu města ve výši 400 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na
zajištění chodu zimního stadionu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF - z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit.
Vyjádření OŠKS - dle schválených "Pravidel pro výpočet výše dotace sportovním
klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují" by TJ Spartak měl v letošním
roce obdržet od města dotaci ve výši 1.430 tis. Kč. V lednu 2019 již obdržel část
dotace ve výši 500 tis. Kč. RM doporučila řešit překlenutí nedostatků finančních
prostředků zápůjčkou.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V rámci přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem bylo upozorněno na drobné
úpravy ve smlouvě + doplněk ještě jednoho souvisejícího usnesení. Konkrétně ve
smlouvě je chybně uvedena splatnost zápůjčky - správně bude dle usnesení do
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30.04.2019. Vzhledem k tomu, že dotace a zápůjčka má z pohledu rozpočtu jiný
režim, bude doplněno ještě jedno usnesení, které bude řešit související rozpočtové
opatření. Pan Jarolímek se dotázal, zda se jedná o zápůjčku, která bude vyrovnána z
poskytnuté dotace. Ing. Kunte potvrdil, že ano. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. ZM 3-89/19
ZM schvaluje poskytnutí zápůjčky Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují,
z. s., ve výši 400 tis. Kč se splatností do 30.04.2019 a pověřuje ST podpisem Smlouvy o
zápůjčce ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/8 USNESENÍ č. ZM 3-90/19
ZM schvaluje RO - zápůjčka TJ Spartak ve výši 400 tis. Kč (§ 3419). Zároveň bude
navýšen rozpočet na straně příjmů v položce 2420 - splátky půjček od obecně prospěšných
subjektů.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
4/9 Odměna neuvolněnému členu ZM, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců
Identifikace:
Usnesením č. RM 4-74/18 RM pověřila neuvolněného člena ZM pana Mgr. Josefa
Hylského k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství. Neuvolněnému
členu zastupitelstva může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti a
četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2.000 Kč měsíčně.
Odůvodnění:
ZM může podle § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s
přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2.000 Kč
měsíčně nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce. RM
doporučuje ZM schválit měsíční odměnu o částku ve výši 500 Kč.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem vystoupil Mgr. Hylský s tím, že na
vlastní žádost nebude hlasovat z důvodů možné podjatosti - jde o odměnu, která se
ho týká. ST apeloval na přítomné zastupitele, aby zvážili doplnění stávajícího počtu
oddávajících, nyní jsou na to pouze 3. Dále hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti viz
zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 4/9 USNESENÍ č. ZM 3-91/19

ZM schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému členu ZM panu Mgr. Josefu Hylskému, který
je pověřen k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství, o částku ve výši 500
Kč, a to s platností od 1. března 2019.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/10 Žádost SK o mimořádnou dotaci
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen "SK") ve výši 500 tis. Kč se
splatností nejpozději do dne 30.06.2018. Na základě žádosti o prominutí zápůjčky,
kterou projednalo ZM, bylo usnesením č. ZM 127-7759/18 rozhodnuto o odkladu
vrácení zápůjčky do dne 30.06.2019. Jako vhodnější řešení, než prominutí zápůjčky,
bylo z pohledu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, vedoucím OF doporučeno, v případě souhlasu ZM, řešení splátky zápůjčky
nebo její částky poskytnutím mimořádné dotace. Přes veškerá úsporná opatření a
aktivity SK se stále nepodařilo stabilizovat prostředky SK, zejména na provoz a údržbu
areálu gen. Klapálka. Ředitel SK žádá o poskytnutí mimořádné dotace na splátku
půjčky ve výši 500 tis. Kč. Ředitel SK se zúčastnil projednání bodu v RM 8. Ta
poskytnutí mimořádné dotace ke schválení v ZM nedoporučila.
Odůvodnění:
Žádost byla projednána v RM 4, RM 7 a RM 8 - viz přílohy k tomuto bodu (tj. žádost
SK ze dne 23.11.2018, doplnění žádosti SK ze dne 07.01.2019, výkaz zisku a ztráty v
plném rozsahu k 31.12.2017, stavy účtů, dotace státní). RM 8 nedoporučila poskytnutí
mimořádné dotace a zároveň pověřila ST k jednání s SK o způsobech vypořádání
jejich závazků z bankovních úvěrů v termínech do splatnosti.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu vedoucím OF Ing. Kuntem vystoupili v rozpravě: PhDr. Kulhavá,
Ing. Maur, ST, Mgr. Hylský, Ing. Němeček, Ing. Prouza. Návazně na diskusi byl
formulován jeden protinávrh - udělit SK dotaci ve výši 250 tis. Kč. Hlasováno - 4 pro,
12 proti, 4 zdržel se. Protinávrh nebyl schválen. Dále bylo hlasováno o původním
návrhu usnesení, které doporučila RM - hlasováno - 11 pro, 4 proti, 5 zdržel se - bylo
schváleno. V průběhu projednávání tohoto bodu bylo ve 20:00 hodin hlasováno o
prodloužení zasedání o 30 minut - 18 pro, 2 zdržel se - bylo schváleno. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí
zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu města.
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K čl. 4/10 USNESENÍ č. ZM 3-92/19

ZM neschvaluje poskytnutí mimořádné dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují,
z.s., v roce 2019 na splátku zápůjčky poskytnuté městem Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 11, Proti: 4, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/1 Zápis č. 1 z jednání KV ZM ze dne 21.01.2019, Jednací řád KV ZM a návrhy kontrol
KV ZM
Identifikace:
ZM je předložen Zápis č. 1 z jednání KV, návrh jednacího řádu, statut (beze změn) a
návrh kontrol. Navrhované úpravy JŘ jsou zvýrazněny barevně, případně škrty v textu.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh kontrol pak z jednacího řádu.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu TAJ - hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti viz zvukový záznam
z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 3-93/19
ZM schvaluje Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru ZM ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 3-94/19
ZM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu návrh změny Jednacího řádu Kontrolního
výboru schváleného Zastupitelstvem města Nové Město nad Metují usnesením č. ZM 816816/12 ze dne 26.04.2012.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. ZM 3-98/19
ZM schvaluje návrh plánu kontrol pro volební období 2018 - 2022 ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Kalendář jednání RM a ZM v roce 2019 - aktualizace
Identifikace:

ZM je na vědomí předkládán aktualizovaný Kalendář RM a ZM na rok 2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu. Jedna verze je standard, druhá vč. termínů pro předávání
podkladů do RM / ZM a rozvozu, resp. rozesílání podkladů na RM / ZM.
Odůvodnění:
Oproti původnímu znění Kalendáře RM a ZM na rok 2019 se mění termín konání
červnového řádného veřejného zasedání ZM, a to ze dne 13.06.2019 na termín
27.06.2019. Změna je provedena na základě nálezu při kontrole z MV ČR, která na
MěÚ proběhla v závěru ledna 2019, je nutné dodržet maximálně tříměsíční interval
mezi zasedáními ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu TAJ - hlasováno bez rozpravy. Podrobnosti viz zvukový záznam
z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je
společně se zápisem dostupný i na webu města.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. ZM 3-99/19
ZM bere na vědomí aktualizovaný Kalendář RM a ZM na rok 2019 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
5/3 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Nové
Město nad Metují
Identifikace:
Dne 25. ledna 2019 proběhla na MěÚ kontrola z Odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly MV ČR.
Kontrola byla zaměřená na dodržování § 12, § 16, § 39, § 41, § 43, § 84, § 85, § 87, §
92-96, § 99-102 a § 117-119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 5 a § 14-18 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“), § 26 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a případně dalších oblastí samostatné působnosti
svěřené orgánům města.
Na základě provedené kontroly byl vyhotoven Protokol o kontrole výkonu samostatné
působnosti provedené u města Nové Město nad Metují, který byl městu doručen dne
13.02.2019 - podrobnosti viz příloha k tomuto bodu. Proti protokolu město nevzneslo
námitky (15 denní lhůta) a po jeho podpisu bude společně s průvodním dopisem ST
(viz příloha) zaslán zpět.
Součástí kontrolního protokolu je "Poučení" ve kterém je mj. uvedeno, že ve smyslu
ustanovení § 129a odst. 8 zákona o obcích, je ST povinen s výsledky kontroly
seznámit na nejbližším zasedání ZM. Dále musí být ZM předložen návrh nápravných
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opatření a případně informace o již přijatých opatřeních k odstranění zjištěných
nedostatků vedoucích k zamezení jejich opakování. Po projednání v ZM bude
informace o projednání této věci a o nápravných opatřeních vyvěšena na úřední desce
MěÚ po dobu nejméně 15 dnů. Na MV ČR pak budou zaslány informace o místě,
době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM, na němž byly výsledky
projednány, zápis z tohoto zasedání včetně přijatých nápravných opatření a dokument
zveřejněný na 15 dnů na úřední desce MěÚ, dokládající řádné zveřejnění závěrů
vyplývajících z projednání v ZM. Na ZM je třeba projednat výsledek kontroly a schválit
navržená nápravná opatření.
Jde o dodatečně zařazený bod na jednání ZM č. 3, a to z důvodu termínu doručení
Protokolu a běžící lhůty pro podání případných námitek.
Odůvodnění:
Předloženo v souladu s "Poučením" v protokolu z kontroly.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po přednesení bodu TAJ upozornil ST, že zjištěné drobné nedostatky za uvedené
kontrolované období nemají vliv na platnost usnesení RM či ZM - dále hlasováno bez
rozpravy. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle Jednacího řádu ZM
je nedílnou součástí zápisu ze ZM a je společně se zápisem dostupný i na webu
města.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. ZM 3-100/19
ZM projednalo Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města
Nové Město nad Metují, kterou dne 25.01.2019 provedl Odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly MV ČR a schvaluje navržená nápravná opatření ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
6/1 Dotaz zastupitelky PhDr. Zdeňky Kulhavé - uzavírky průjezdů pod mosty v Krčíně
atd.
Identifikace:
V závěrečné diskusi vystoupila PhDr. Kulhavá s dotazem k chystaným uzavírkám pod
mosty v Krčíně a k souvisejícím návaznostem v dopravě ve městě, vč. vlivu na provoz
po silnici I/14 přes Husovo náměstí.
Vysvětlení: Kulhavá Zdeňka, PhDr. - zastupitelka
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz reagoval MST, mj. uvedl, že oba mosty nebudou uzavřeny zcela. Uzavřeny
budou pouze pro auta - pěším bude umožněn průchod. Přesné termíny ještě nebyly
potvrzeny, jednání s investorem a zástupci dodavatele bude zítra, budou se
upřesňovat termíny a objízdné trasy. Předpokládané termíny - podjezd u nádraží březen až červen 2019. Tunel na Dobrušku - duben až květen 2019. Bude zároveň
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probíhat rekonstrukce komunikace od Rychty po křižovatku u Papežů. VaK Náchod
bude při tom budovat odlehčovací kanalizaci od bývalého "Klubu" kolem uhelných
skladů do ul. Elektrárenská. ST doplnil informací, že zmiňovaná schůzka byla svolána,
protože chyběla koordinace mezi zhotoviteli, dopravci a městem. Aktuální informace
budou zveřejňovány na webu města a FB. Rovněž se připravuje jednání s veřejností.
Ing. Prouza podal informace k objízdným trasám autobusů - trasa ve směru RK bude
přes Bohuslavice. Město zabezpečí dopravu ze Spů do Krčína. Ing. Prouza k uzavírce
tunelu v Krčíně. Víme na 100 %, že autobusy RK - Náchod budou jezdit přes
Bohuslavice ze Spů a Běstvin do Dobrušky. Město si bude muset zabezpečit dopravu
ze Spů do Krčína. Ing. Dostál požádal o předávání informací, jak přes Osadní výbory,
tak i na webových stránkách města atd. Vedení města toto přislíbilo.
6/2 Dotaz zastupitele Ing. Jiřího Tymla - bourání Rezeckého mostu
Identifikace:
Ing. J. Tymel vznesl dotaz na předpokládaný termín demolice Rezeckého mostu, tj. od
kdy bude uzavřen průjezd z náměstí do ul. Rezecká a ul. Na Hradčanech atd.
Vysvětlení: Tymel Jiří, Ing. - zastupitel
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Tymel se dotázal, kdy bude zbouraný Rezecký most, tj. od kdy bude uzavřen
průjezd z náměstí do ul. Rezecká a ul. Na Hradčanech atd.? MST - harmonogramy
jsou již známy, ale v hlavě je přesně nemá, požádal vedoucího OMM. Ing. Pozděna předpoklad zahájení prací je duben až květen, tomu musí předcházet umístění lávky
pro pěší. Realizace výstavby mostu je cca do října 2019. Ing. Tymel se dotázal, zda
není třeba potřeba soutěžit firmu? OMM - ne, firma je už investorem (KHK) vybrána, je
to fy EUROVIA CS, a. s. MST - veřejnost bude opět včas informována.
6/3 Dotaz zastupitele Ing. Viléma Maura, MBA - bytová a sociální situace občanky města
Identifikace:
V rámci závěrečné diskuse vystoupil Ing. Maur s dotazem na řešení neutěšené bytové
a sociální situace občanky města.
Vysvětlení: Maur Vilém, Ing., MBA - radní
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz odpověděl vedoucí OSN p. Horvat. Zmiňované občance města byl Bytovou
komisí přidělen městský byt s vymezeným časovým intervalem. Vzhledem k tomu, že
již další vystupující nebyli, ST diskusi ukončil a tím i celé zasedání ZM č. 3, a to ve
20:23 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Čas ukončení jednání ZM 3 v 20:23 hodin.
Příští ZM 4 se bude konat dne 18.04.2019 v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin.
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