Město Nové Město nad Metují
Pro schválení zápisu

V

ZÁPIS
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 105 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 29.1.2015
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00
hodin
Účast na jednání ZM 105 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda, MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Petr Neumann
14 Ing. Jan Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek

Pozice
místostarosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
starosta (Město)
Zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
Zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
Zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
Zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
Zastupitel (Zastupitelstvo města)

Příchod Přerušení Odchod Účast
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
Neúčast omluvena
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
Neúčast omluvena

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Záznam a ověření zápisu ZM 105 :
Ověřovatel zápisu

Ing. Petr Neumann
Libor Šnajdr

Zapisovatelka

STIS

Simona Hoffmannová
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
ZM 105 (ve volebním období 3. zasedání) ze dne: 29.1.2015
přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují
od 16:00 hodin
1 Kontrola úkolů
2 Úvodní informace a vystoupení
3 Majetkoprávní úkony
4 Rozvoj
5 Finance
6 Různé
7 Diskuse

Program:

16:00
16:05
16:10
16:30
17:55
18:50
19:05

ST
ST
OMM
OMM
OF

Program porady byl schválen.

Účast na jednání ZM 105 :
Účastníci
1
Ing. Michal Beseda, MBA
2
Mgr. Lubomír Černý
3
Ing. Jan Čopík, Ph.D.
4
Bc. Petr Fanta
5
Petr Hable
6
Jiří Hladík
7
Ing. Libor Hovorka
8
Mgr. Josef Hylský
9
Jiří Krýda
10 PhDr. Zdeňka Kulhavá
11 Ing. Vilém Maur, MBA
12 Ing. Jan Němeček
13 Ing. Petr Neumann
14 Ing. Jan Neumann
15 Marie Petruželková
16 Ing. Martin Prouza
17 Věra Řeháková
18 Bc. Jiří Sláma
19 Libor Šnajdr
20 Ing. Jiří Tymel
21 Petr Valášek

Pozice
místostarosta (Město)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
starosta (Město)
Zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
Zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
Zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
Zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitelka (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
zastupitel (Zastupitelstvo města)
Zastupitel (Zastupitelstvo města)

Příchod Přerušení Odchod Účast
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
Neúčast omluvena
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
16:00
Plná
Neúčast omluvena

Jednání byli dále přítomni pracovníci městského úřadu a občané města

Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ZM 105 :
Ověřovatel zápisu
Zapisovatelka

Ing. Petr Neumann
Libor Šnajdr
Simona Hoffmannová

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (to je z ZM 104) :
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání, to je z ZM 104 ze dne 11.12.2014 :

Bc. Petr Fanta
Ing. Jan Neumann
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.

Zvoleny komise ve složení:
STIS
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Zvoleny komise ve složení:
Návrhová komise - předs.
Návrhová komise - člen

STIS

Ing. Jan Čopík, Ph.D.
Bc. Jiří Sláma
Bc. Petr Fanta
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 105

V

Čl. 1

Kontrola úkolů.

ZM 81- 6817/12
16 212
Věc:

Řazení:vzestupně podle čísla úkolu
Termín: 26.2.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 26.2.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Kontrolní výbor ZM - návrh kontrolních akcí v roce 2012 (Viz RM 240 - 7/8)

Usneseni:: ZM schvaluje návrh dvou kontrolních akcí KV na rok 2012:
1/ Kontrola dotačních titulů, darovacích smluv a poskytnutých příspěvků schválených a poskytnutých v roce 2011.
2/ Kontrola zaměřená na výběrová a poptávková řízení v roce 2011.
Plnění:
Akce č. 1 proběhla a zjištěné nedostatky byly napraveny zpracováním a vydáním nových Pravidel pro poskytování
příspěvků a grantů. Akce č. 2 bude zařazena do plánu kontrol KV na roky 2015 - 2018, který bude předložen ZM ke
schválení. ZM 105 schválen nový termín: 26.2.2015 (Přesun jedné kontrolní akce do nového plánu kontrol.)
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

ZM 92- 6996/13
17 870
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Prodej částí pozemků z majetku města pod regulačními stanicemi plynu (Viz RM 276 čl.2/1)

Usneseni:: ZM schvaluje prodej oplocených částí pozemků p. p. č. 615/3 o výměře cca 200 m², druh pozemku trvalý travní porost
a p. p. č. 615/1 o výměře cca 30 m², druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad Metují a p. p. č. 623/1 o
výměře cca 230 m², druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín společnosti VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485, 500 04
Hradec Králové za kupní cenu 1.000 Kč za 1 m² s tím, že zájemce uhradí náklady na geometrické plány a náklady na
vklad do katastru nemovitostí.
Plnění:
Navrhuji vyřadit, protože kupní smlouva je uzavřena a kupní cenu je uhrazena. Kupující má na své straně potíže s
vkladem do katastru nemovitostí a pracuje na jejich odstranění. Ze strany města je vše v pořádku a vkladu do KN nic
nebrání.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 95- 7047/13
18 144
Věc:

Termín: 12.12.2014 , výchozí: 12.12.2014

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Přehled zákonných opatření a úprav předem schválených

Usneseni:: ZM bere na vědomí a schvaluje oprávněnost rozpočtových opatření a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o
rozpočtová opatření ve znění přílohy č. ZM 95 - 5/7: 1) dotace na veřejně-prospěšné práce pro technické služby 23,25
tis. Kč, 2) posouzení stavu skalního masivu Pod Zázvorkou 25 tis. Kč, 3) navýšení rozpočtu § 3319 – záležitosti kultury
30 tis. Kč, 4) revokace usnesení č. RM 277-11753/13 - snížení rozpočtu městské knihovny na publikační činnost 10 tis.
Kč, 5) přesun na položku Rezerva na údržbu (investice) školství 400 tis. Kč, 6) dotace na činnost odborného lesního
hospodáře 72,82 tis. Kč, 7) dotace na výdaje JSDH 182,73 tis. Kč, 8) navýšení rozpočtu § 2223 – bezpečnost
silničního provozu o 20 tis. Kč, 9) navýšení rozpočtu městské policie – platy 60 tis. Kč, 10) navýšení rozpočtu
Pohřebnictví – platy 5 tis. Kč.
Plnění:
Byla podána informace ZM.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 98- 7078/14
18 583
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 23.4.2015

, výchozí: 23.4.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Darování hřiště a části pozemku do majetku města od TJ Spartak (Viz RM 289 čl.2/1, usn. RM 289- 12208/014)

Usneseni:: ZM souhlasí s přijetím daru (bezplatným převedením darovací smlouvou) do vlastnictví města od Tělovýchovné jednoty
Spartak Nové Město nad Metují, se sídlem Pod Lipami 459, Nové Město nad Metují, IČO: 46523600, a to stavby hřiště
na pozemcích p. p. č. 83/2 a č. 743/12 v k. ú. Krčín a pozemku p. p. č. 743/12 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Krčín, který je vedený na LV č. 3558 pro vlastníka TJ
Spartak Nové Město nad Metují s tím, že město uhradí náklady na vklad do katastru nemovitostí.
Plnění:
Žádost o prodloužení termínu. ZM 105 schválen nový termín: 23.4.2015 (Valná hromada TJ Spartak je snad
naplánovaná na 5.2.2015.)
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
Z
Žádost o nový termín splnění
Poznámka:

STIS
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ZM 98- 7079/14
18 584
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Prodej pozemku z majetku města (Viz RM 292 čl.2/11)

Usneseni:: ZM souhlasí s prodejem části pozemku p. p. č. 1528/1 o výměře cca 40 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město
nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, která bude
zabrána trvale stavbou "I/14 Nové Město nad Metují, zajištění svahu, komunikace v km 129,325 - 129,950", a to ŘSD
ČR, s. p. o., se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, zastoupené ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec Králové, se sídlem
Pouchovská 401, Hradec Králové, p. Ing. Markem Novotným, IČO: 65993390, a to za cenu dle znaleckého posudku,
celkem max. za 2.000 Kč s tím, že náklady na geometrický plán, na vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí
nemovitých věcí uhradí žadatel.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 100- 7113/14
18 737
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : MST

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o dotaci – Oprava vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Nové Město nad Metují (Viz RM

Usneseni:: ZM schvaluje pokračování administrace žádosti o dotaci do Dotačního programu MV – generálního ředitelství HZS ČR
– na rekonstrukci hasičské cisterny CAS 32 – T 815 a schvaluje navýšení celkových nákladů na projekt na 3 mil. Kč.
ZM ukládá OMM zahrnout uvedenou částku do rozpočtu města na rok 2015.
Plnění:
Na základě změny názoru JSDH (a dále i dopisu zastupitele Bc. Petra Fanty) je celá záležitost znovu předložena do
ZM k rozhodnutí, JSDH a Bc. Fanta navrhují nákup nového vozidla, tzn. i změnu usnesení, protože schválená žádost o
dotaci se týkala rekonstrukce. Usnesení je proto navrženo ke zrušení, na tomto ZM bude nahrazeno usnesením
jiným.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
X
Úkol zrušit, zrušen
Poznámka:

ZM 102- 7172/14
19 077
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 31.12.2014 , výchozí: 31.12.2014

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Prodej pozemku z majetku města v Komenského ulici za č. p. 382 - úkol pro ST

Usneseni:: ZM ukládá ST projednat v RM další postup ohledně pozemku p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Plnění:

Ze dne:
Poznámka:

ZM 104- 7187/14
19 267
Věc:

Splněno. Uskutečnila se schůzka starosty s pí Z., zástupkyní vlastníků č.p. 382. Následně se konala schůzka, na které
ST seznámil zástupce příslušných odborů MěÚ Nové Město nad Metují a PRAV s obsahem schůzky. Spoluvlastníci
domu čp. 382 podali dne 19.01.2015 novou žádost. Podaná žádost bude předložena do RM k dalšímu projednání a
pak postoupena do ZM.
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Zásady pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují (Viz RM 308 čl.2/6, usn. RM 3

Usneseni:: ZM schvaluje Zásady pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují ve znění upravené
přílohy č. ZM 104 - 3/4.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7190/14
19 268
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.1.2015

, výchozí:

29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Smlouva o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti (Viz RM 307

Usneseni:: ZM schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu věcného břemene - služebnosti (o
náhradě za omezení užívání nemovitosti) na částku 393 Kč vč. DPH pro akci „Veřejné osvětlení a městský rozhlas,
Nové Město nad Metují, Kaštánky“ mezi městem Nové Město nad Metují a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem:
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, ve znění přílohy č. ZM 104 - 4/3. ZM pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

STIS
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ZM 104- 7191/14
19 269
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : ST

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o dotaci na SFDI na cyklostezku v ul. Náchodská (Viz RM 308 čl.3/5, usn. RM 308- 13014/014)

Usneseni:: ZM schvaluje podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 projekt „Cyklostezka v
Náchodské ul.". ZM ukládá OMM zahrnout uvedenou částku do rozpočtu města na rok 2015.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7192/14
19 270
Věc:

Provede: OMM = Odbor majetku města
Odpovídá (Garant) : MST

Termín: 29.1.2015

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost o dotaci na MV ČR na rozšíření kamerového systému (Viz RM 308 čl.3/6, usn. RM 308- 13015/014)

Usneseni:: ZM schvaluje podání žádosti o příspěvek z programu Ministerstva vnitra ČR Prevence kriminality 2015 na rozšíření
kamerového systému v Novém Městě nad Metují o dalších 6 kamerových bodů. ZM ukládá OMM zahrnout uvedenou
částku do rozpočtu města na rok 2015.
Plnění:
Bude podána 27.1.2015 pouze na 5 kamerových bodů ve znění upravené přílohy č. RM 312 - 7/2. Navrhujeme
považovat za splněno, protože do 29.1.2015 splněno bude.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7196/14
19 271
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2015 (Viz RM 308 čl.6/2, usn. RM 308- 13046/014)

Usneseni:: ZM schvaluje z důvodu charakteru provozu zimního stadiónu poskytnutí finančního příspěvku TJ Spartak Nové Město
nad Metují ve výši 400 tis. Kč v lednu 2015 za účelem pokrytí výdajů na energie a služby a pověřuje ST podpisem
smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí VFP schválené usnesením č. ZM 98-7094/14.
Plnění:
Smlouva byla uzavřena a částka poukázána.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7199/14
19 272
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí:

29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Dohoda o úhradě dluhu a uznání dluhu - manželé S. (Viz RM 307 čl.6/6, usn. RM 307 - 12986/14)

Usneseni:: ZM schvaluje Dohodu o úhradě dluhu s manželi A. a T. S. ve znění upravené přílohy č. ZM 104 - 5/4.
Plnění:
Pan S. byl vyzván k podpisu smlouvy a přislíbil podepsání a úhradu splátky k 26.1.2015.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7202/14
19 273
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OF = Odbor finanční
Odpovídá (Garant) : TAJ

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Snížení příspěvku MSSS Oáza a převod z investičního fondu - RO (viz RM 309 - 6/3)

Usneseni:: ZM schvaluje RO - snížení příspěvku MSSS Oáza o 520 tis. Kč (částka bude přesunuta jako rezerva na § 6409 ostatní činnosti) a dále ukládá odvod z investičního fondu MSSS Oáza ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu města a
schvaluje RO - navýšení rezervy § 6409 - ostatní činnosti, které bude pokryto tímto odvodem.
Plnění:
RO bylo provedeno a odvod z investičního fondu byl uhrazen. Nad rámec schválené částky MSSS Oáza nečerpala
další finanční prostředky příspěvku ve výši 750 tis. Kč
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 6.2.2015

ZM 104- 7206/14
19 274
Věc:

Termín: 31.12.2014 , výchozí: 31.12.2014

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Finanční výbor (viz RM 309 - 7/7)

Usneseni:: ZM volí Ing. Jana Němečka jako předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují a jako
členy výboru: paní Yvonu Břouškovou, Ing. Petra Kalába, Mgr. Josefa Hylského ml., PhDr. Zdeňku Kulhavou, paní
Irenu Voříškovou, Ing. Zdeňka Slavíka, Ing. Ondřeje Slavíka, p. Jiřího Klemta, p. Jaroslava Linharta a Ing. Petra
Neumanna. ZM ukládá ST zajistit předání jmenovacích dekretů.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7207/14
19 275
Věc:

Termín: 31.12.2014 , výchozí: 31.12.2014

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Kontrolní výbor (viz RM 309 - 7/7)

Usneseni:: ZM volí paní PhDr. Zdeňku Kulhavou jako předsedkyni Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují a jako členy výboru: p. Jiřího Krýdu, Ing. Petra Kalába, Ing. Jana Neumanna a Ing. Jana Čopíka, Ph.D. ZM
ukládá ST zajistit předání jmenovacích dekretů.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7208/14
19 276
Věc:

Termín: 31.12.2014 , výchozí: 31.12.2014

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Osadní výbor Krčín (viz RM 309 - 7/7)

Usneseni:: ZM volí p. Jiřího Hladíka jako předsedu Osadního výboru Krčín a jako členy výboru: Ing. Pavla Dostála, Ing. Miroslava
Vinteru, Ing. Martina Kliku, p. Jiřího Škodu, p. Jiřího Klemta, Mgr. Martina Volfa, p. Ladislava Zeleného, Ing. Zdeňka
Slavíka, Ing. Ondřeje Slavíka a paní Irenu Voříškovou. ZM ukládá ST zajistit předání jmenovacích dekretů.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7209/14
19 277
Věc:

Termín: 31.12.2014 , výchozí: 31.12.2014

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Osadní výbor Spy (viz RM 309 - 7/7)

Usneseni:: ZM volí pana Bc. Jiřího Slámu jako předsedu Osadního výboru Spy a jako členy výboru: Ing. Jiřího Pohla, paní
Bohumilu Uhlířovou, paní Jitku Holčíkovou, Ing. Ladislava Horčičku, Mgr. Ilonu Hovorkovou, paní Hanu Horčičkovou, p.
Jiřího Šmídu a paní Simonu Ulichovou. ZM ukládá ST zajistit předání jmenovacích dekretů.
Plnění:
Splněno.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:

ZM 104- 7214/14
19 278
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Ing. Čopík, Ph.D. - zveřejňování materiálů pro jednání ZM

Usneseni:: ZM ukládá ST připravit návrh možnosti zveřejňování pozvánek a materiálů pro ZM na webových stránkách města tak,
aby se s nimi mohla seznámit veřejnost ještě před zasedáním ZM.
Plnění:
Podnět byl projednán na RM a ta přijala následující usnesení: RM ukládá OSÚ zabezpečit ve spolupráci se
zainteresovanými odbory MěÚ zveřejňování smluv uzavíraných městem na Portálu veřejné správy s tím, zveřejňování
začne u smluv uzavřených v roce 2015. RM dále ukládá zajistit zveřejňování pozvánek na zasedání ZM na webu města
s tím, že přílohy zveřejňovány nebudou. RM nesouhlasí se zveřejňováním pozvánek a příloh na zasedání RM.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 6.2.2015

ZM 104- 7215/14
19 279
Věc:

Termín: 29.1.2015

Provede: OSU = Odbor správy úřadu
Odpovídá (Garant) : ST

, výchozí: 29.1.2015

Režim kontroly plnění tohoto úkolu: K (Po uplynutí termínu splnění)

Paní V. Řeháková - vyhledání vhodných prostor pro jednání klubu seniorů „Dobrá pohoda“

Usneseni:: ZM ukládá ST hledat vhodné a přijatelné bezbariérové řešení pro činnost klubu seniorů „Dobrá pohoda“ a za tímto
účelem svolat v lednu 2015 schůzku všech zainteresovaných.
Plnění:
Splněno - schůzky se budou konat v NONĚ, která působí v objektu města v ul. Rašínova.
Ze dne:
Závěr:
6.2.2015
S
Splněno, usnesení vyřadit
Poznámka:
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 105 - 29.1.2015

V

Čl 1

Kontrola úkolů

16:00

ST

Čl 2

Úvodní informace a vystoupení

16:05

ST

2.1 Úvod zasedání - schválení programu + orgány zasedání
IDENTIFIKACE: Zasedání zahájil ST města - proběhla volba orgánů zasedání a byl schválen program.
PROJEDNÁNÍ: V
úvodu zasedání, které řídil ST města, proběhla volba návrhové komise, byli určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatelka a
zazněla informace ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ZM. Rovněž byl schválen navržený a doplněný program
zasedání. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město

2.2 Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014
IDENTIFIKACE: Zpráva vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014 - viz příloha č. ZM - 2/2.
K
ROZHODNUTÍ: Informace - na vědomí.
PROJEDNÁNÍ: Zprávu vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce
2014 přednesl přítomným ST p. Petr Hable. Vzato na vědomí bez další rozpravy. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání
ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 2. 2 USNESENÍ č. ZM 105- 7216/15
ZM bere na vědomí ve znění přílohy č. ZM 105 - 2/2 Zprávu vedení města o stavu Nového Města nad Metují v roce 2014.
ZM 105 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 3

ZM 105 - 29.1.2015

Majetkoprávní úkony

16:10

V

OMM

3.1 Nabídka na odkoupení pozemků (Viz RM 311 čl.2/6, usn. RM 311- 13134/015)
IDENTIFIKACE: Pan J. R. nabízí městu podíl o velikosti ½ pozemků o celkové výměře 9150 m2, a to p. p. č. 1214, druh
pozemku lesní pozemek, p. p. č. 1237, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1238 druh pozemku orná půda, p. p. č. 1239 druh
pozemku orná půda, viz příloha pc 6637/1 - snímek mapy, p. p. č. 1369/2, druh pozemku lesní pozemek, a p. p. č. 1369/3,
druh pozemku orná půda, příloha pc 6637/2 - snímek mapy, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 787 pro
obec a k. ú. Nové Město nad Metují. Pan J. R. navrhuje kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 pozemku. Protože má z pozemků
pouze podíl o velikosti 1/2, nabízí tedy celkem 4 575 m2. Navrhovaná kupní cena za nabízené pozemky je tedy celkem
457.500 Kč. Dne 15.12.2014 byla provedena prohlídka pozemků za účasti ST, MST a SL, viz příloha - pc 6637/3,4 ortofoto.
K ROZHODNUTÍ: 1/ Neschvaluje koupi nabízených pozemků, 2/ schvaluje koupi pozemků za požadovanou
cenu.
ODŮVODNĚNÍ: RM doporučila ZM usnesením ze dne 5.1.2015 č. RM 311- 13134/15 nesouhlasit s koupí pozemků
z důvodu vysoké kupní ceny. OVRR: Pro rozhodování o případném převodu potvrzují, že druhy pozemků z KN souhlasí i s
funkčním využitím platného a nově projednávaného ÚP NMnM – tj. využití lesní a zemědělské. ARCH: Pozemky se
nenacházejí v intravilánu města, a tudíž nejsou v přímém zájmu jeho urbanistických řešení. Pozitivum jejich případného
vlastnictví, vidí v možnostech případných směn za jiné pozemky, na kterých by město mohlo mít v budoucnu zájem. Čím více
pozemkového vlastnictví města, tím lepší možnosti pro jeho rozvoj. OMP: Cena pozemku u lesní půdy se pohybuje cca mezi
20-40 Kč/m2 pozemku (podle stáří a kvality porostu) a u orné půdy se pohybuje dle bonity od 1,35 Kč do 7,02 Kč. SL: Pokud
by cena byla přijatelná, s koupí pozemků souhlasí, zejména s koupí pozemků p. p. č. 1369/2 a p. p. č. 1369/3, které sousedí
s městským lesem.
PROJEDNÁNÍ: V 16:22 hodin - OMM - Ing. Pozděna - přednesl Identifikaci bodu. Dotaz ke koupi
pozemku vznesl Ing. Čopík, Ph.D. Odpověděl ST - RM tuto koupi nedoporučila. Další dotazy nebyly. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna,
vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 1 USNESENÍ č. ZM 105- 7217/15
ZM neschvaluje koupi podílu o velikosti 1/2 pozemků o celkové výměře 4 575 m2, a to p. p. č. 1214, druh pozemku lesní
pozemek, p. p. č. 1237, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1238, druh pozemku orná půda, p. p. č. 1239, druh pozemku orná
půda, p. p. č. 1369/2, druh pozemku lesní pozemek, a p. p. č. 1369/3, druh pozemku orná půda, vše v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsané na LV č. 787 pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku p. J. R., z důvodu vysoké kupní ceny za
pozemky, které jsou v územním plánu vedeny jako lesní a orná půda.
ZM 105 Neschvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

ZM 105 - 29.1.2015

V

3.2 Prodej pozemku v ul. Na Kopci (Viz RM 312 čl.2/6)
IDENTIFIKACE: Pozemek k zastavění nízkopodlažní zástavbou v Krčíně, v ulici Na Kopci, pozemková parcela č. 469/11 o
výměře 3 079 m2, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Krčín, zapsaný na LV 10001 z majetku města. Dle usnesení č. RM 30012677/14 ze dne 04.08.2014 byl záměr města prodat pozemek zveřejněn v době ode dne 12.08.2014 do dne 02.01.2015 za
těchto podmínek: 1. prodej nejvyšší nabídce, 2. úhrada kupní ceny do 30 dnů od předložení návrhu kupní smlouvy, 3. město
si vyhrazuje možnost odstoupit od záměru prodat pozemek, 4. regulace výstavby pro jeden rodinný dům: a) výškový limit
stavby do 8 metrů, přízemí s obytným podkrovím, tvar střechy šikmá se sklonem 30° - 45°, v případě ploché střechy RD
přízemní b) parkování pro vozidla na prodávaném pozemku, c) zastavěná plocha do 15 % výměry, d) o výstavbě více RD je
možné jednat. 5. Daň z převodu pozemku uhradí kupující. Zveřejněný záměr viz příloha - pc zveřejněný záměr. Ke
zveřejněnému záměru byly dle protokolu o otvírání obálek s nabídkami zájemců ze dne 12.1.2015 podány 4 nabídky, viz
příloha - pc protokol z 12.1.2015.
K ROZHODNUTÍ: 1) Neschválit prodej pozemku, 2) schválit prodej pozemku nejvyšší
podané nabídce.
ODŮVODNĚNÍ: RM 312 dne 19.01.2015 usnesením k bodu 2/6 doporučila ZM schválit prodej pozemku
nejvyšší nabídce, kterou je nabídka č. 2, protože se jedná o nabídku, která je nejvyšší, jakou město zatím k tomuto
nabízenému pozemku obdrželo. OMP: Záměr města prodat pozemek byl od roku 2008 zveřejněn 10x. Výsledky zveřejnění
jsou v příloze: pc přehled nabídek. V poslední době se mírně zvedl zájem o koupi nemovitostí a městu bylo předloženo ke
zveřejněnému záměru více nabídek. Dle znaleckého posudku ze dne 21.11.2014 byla obvyklá cena pozemku stanovena na
částku 600 Kč za 1 m2 pozemku. Město nemá žádný obdobný pozemek, podle kterého by bylo možné stanovit cenu v čase a
místě obvyklou. ZM 98 dne 24.04.2014 přijalo za stejný pozemek nabídku 301 Kč za 1 m2, ale prodej se nakonec
neuskutečnil. Podaná nabídka je tak o cca 200 Kč za 1 m2 pozemku vyšší než byla nabídka předchozí. Upozorňujeme, že
odchylka od kupní ceny v místě a čase obvyklé, tj. od té, která je stanovena znaleckým posudkem, musí být ZM zdůvodněna.
V případě, že ZM s prodejem pozemku nebude souhlasit, je možné uložit OMM znovu zveřejnit za stejných podmínek a s tím,
že minimální cena pozemku se stanovuje na 600 Kč za 1 m2.
PROJEDNÁNÍ: V 16:26 hodin - OMM - Ing. Pozděna přednesl Identifikaci bodu. V rozpravě vystoupili: Ing. Čopík, Ph.D. - obecně k případnému znovu zavedení podmínek
zavazujících kupujícího k výstavbě apod. ST - vysvětlení, proč se od nich ustoupilo. Pan J. Hladík - vidí cenu jako
odpovídající, je pro prodej. Ing. Němeček - navázal na Ing. Čopíka, Ph.D. - definovat podmínky prodeje - formulace
protinávrhu - znovu vyvěsit s minimální cenou dle znaleckého posudku. PhDr. Kulhavá + Ing. Tymel - vložit termín dokončení
výstavby? MST - vysvětlil, proč bylo od toho upuštěno - snižování zájmu i ceny apod. Hlasováno o protinávrhu Ing.
Němečka - zamítnutí prodeje a nové vyvěšení záměru s minimální cenou. Přijato. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání
ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru
OMM - Odbor majetku města
K Čl. 3. 2 USNESENÍ č. ZM 105- 7218/15
ZM neschvaluje prodej pozemku p. p. č. 469/11 o výměře 3078 m2, druh pozemku ovocný sad v k. ú. Krčín v ulici Na Kopci
nejvyšší podané nabídce, a to nabídce č. 2, kterou podal zájemce, ARMANDI a. s., IČO: 246 60 302, se sídlem na Příkopě
15, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa: ARMANDI, Vinohradská 406/23, 120 00 Praha 2 z důvodů nízké nabídkové
ceny. ZM ukládá OMM znovu zveřejnit záměr prodeje za stejných podmínek jako v předchozím vyvěšení s tou úpravou, že
minimální cena pozemku se stanovuje na 600 Kč za 1 m2.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 13. Proti: 4, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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Tisk: 6.2.2015

Město Nové Město nad Metují

ZÁPIS Z PORADY

náměstí Republiky 6

Čl 4

ZM 105 - 29.1.2015

Rozvoj

16:30

V

OMM

4.1 Dodatek č. 1 smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě komunikace Náchodská (Viz RM 311
čl.3/1, usn. RM 311- 13135/015)
IDENTIFIKACE: Z důvodu změny v projektu stavby cyklostezky a chodníku ul. Náchodská dochází k navýšení délky uložení
kabelů VO v silnici č. III/28520 ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje. Tato změna je řešena v příloze č. ZM 105 4/1. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, je zřízení služebnosti ve prospěch města nabytím
nemovité věci. Dle § 85 zákona o obcích o nabytí nemovitosti rozhoduje ZM.
K ROZHODNUTÍ: Schválit Dodatek č. 1
Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti.
ODŮVODNĚNÍ: RM doporučila
schválit.
PROJEDNÁNÍ: V 16:44 hodin. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna,
vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. ZM 105- 7219/15,
(uložen úkol číslo 19469).
ZM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitostí č.
9/40/1/0180/Ha/N ze dne 29.08.2014 mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje,
Kutnohorská 59, Hradec Králové - Plačice, ve znění přílohy č. ZM 105 - 4/1 a pověřuje ST podpisem dodatku.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2811/2010 ze dne 26.07.2010 (Viz RM 311 čl.3/2, usn.
RM 311- 13136/015)
IDENTIFIKACE: OMM předložil ke schválení RM a následně ZM Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2811/2010
ze dne 26.07.2010, ve znění přílohy č. ZM 105 - 4/2, uzavřené mezi Královéhradeckým krajem (jako poskytovatelem) a
městem Nové Město nad Metují (jako příjemcem) v rámci projektu „Stará ekologická zátěž ELTON - doprůzkum znečištění“.
Předmětem dodatku je stanovení nového termínu ukončení realizace projektu. Jedná se o prodloužení realizace do dne
30.09.2015. Důvodem je úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP, ve kterém se upravuje termín ukončení realizace z
důvodu metodických změn prováděcího projektu, které byly provedeny ve prospěch celého projektu. Tímto krokem je nutné
prodloužit termín ukončení realizace s Královéhradeckým krajem, jako spolufinancujícím subjektem této akce.
K
ROZHODNUTÍ: Schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2811/2010 ze dne 26.07.2010.
ODŮVODNĚNÍ:
RM doporučila schválit.
PROJEDNÁNÍ: V 16:46 hodin. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Podrobnosti
viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor
Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 4. 2 USNESENÍ č. ZM 105- 7220/15,
(uložen úkol číslo 19470).
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2811/2010 ze dne 26.07.2010, ve znění přílohy č. ZM 105 4/2. ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.3 Grantová výzva v programu Parky (Viz RM 311 čl.3/3, usn. RM 311- 13137/015)
IDENTIFIKACE: Nadace Proměny vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky. Program Parky pomáhá městům
rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich uživatelů, vznikají ve spolupráci s odborníky a místní veřejností a
na míru danému místu. Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.
Grantová výzva je zaměřena na obnovu nebo založení veřejných městských prostranství: parků, parkově upravených ploch,
veřejně přístupných zahrad a rekreační zeleně. Žadatel se musí podílet na realizaci projektu min. částkou odpovídající 10 %
z celkových nákladů na realizaci projektu. Žadatel musí v rámci průběhu celého projektu zapojovat veřejnost, zejména zajistit
participaci místní veřejnosti při přípravě projektu a připomínkování architektonického návrhu a zajišťovat průběžně
dostatečnou informovanost veřejnosti.
HARMONOGRAM GRANTOVÉ VÝZVY
15. prosince 2014 vyhlášení grantové výzvy
12. února 2015 konference Městské parky 2015*
31. března 2015 uzávěrka podání žádostí o nadační podporu
duben – květen 2015 1. kolo hodnocení
červen – červenec 2015 2. kolo hodnocení
srpen – září 2015 3. kolo hodnocení
říjen 2015 rozhodnutí správní rady nadace o vítězném projektovém záměru
Nadace vybere 1 žadatele, kterému bude předložen návrh smlouvy o nadační podpoře; po uzavření smlouvy žadatel, za
podmínek stanovených smlouvou, obdrží nadační příspěvek a odbornou podporu. Nadace si vyhrazuje právo nevybrat žádný
projekt.
STANDARDNÍ DOBA TRVÁNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU
3 roky – příprava a realizace
3 roky – údržba a rozvoj po dokončení
ETAPY GRANTOVÉHO PROJEKTU
Projekt je rozdělen do 5 etap: 1. Příprava projektu → 2. Architektonická soutěž → 3. Projektová dokumentace → 4. Stavba →
5. Údržba a rozvoj
NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK
Celková výše nadačního příspěvku:
max. 25.000.000 Kč
Nadační příspěvek dle jednotlivých etap grantového projektu:
1. etapa: Příprava projektu
- nadační příspěvek na zajištění úvodního zapojení místní veřejnosti do projektu (zjištění potřeb a přání uživatelů parku)
2. etapa: Architektonická soutěž
- nadační příspěvek na uspořádání architektonické soutěže, honoráře porotců, ceny a odměny
3. etapa: Projektová dokumentace
- nadační příspěvek na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru
4. etapa: Stavba
- nadační příspěvek na realizaci parku, zejména na organizaci veřejné zakázky k výběru dodavatele stavby, na dodávku
stavebních a zahradnických prací a na umělecké objekty umístěné v parku (pokud jsou v rámci projektu realizovány)
5. etapa: Údržba a rozvoj
- nadační příspěvek na zajištění následné odborné péče o park a jeho rozvoj
Nadační příspěvek bude žadateli poskytován, při splnění podmínek daných uzavřenou smlouvou o nadační podpoře, formou
dílčích příspěvků určených pro jednotlivé etapy projektu.
K ROZHODNUTÍ: Schválit podání žádosti o grant do programy
Parky se záměrem Park Březinky.
ODŮVODNĚNÍ: OMM doporučuje podat žádost o grant do programu Parky. Do žádosti
by navrhovalo jít se záměrem "Park Březinky", na který máme již zpracovanou architektonickou studii. Dalším alternativním
záměrem je zahrada za Městskou knihovnou Nové Město nad Metují. RM doporučila schválit.
PROJEDNÁNÍ: V 16:48
hodin - OMM - Ing. Pozděna - přednesl Identifikaci bodu. PhDr. Kulhavá - dotaz, zda na jeden projekt chtějí dát 25 mil. Kč?
OMM - ano. PhDr. Kulhavá - a tolik by měl stát uvažovaný park na Březinkách? OMM - v tuto chvíli to není spočítáno. ST doplnil, že tento park je jediným projektem, který by mohl svou velikostí se tomu blížit. Podrobnosti viz zvukový záznam z
jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí
odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 4. 3 USNESENÍ č. ZM 105- 7221/15,
(uložen úkol číslo 19471).
ZM schvaluje podání žádosti o grant do programu Parky, který vyhlásila Nadace Proměny, a to se záměrem "Park Březinky",
příp. i se záměrem "zahrada za Městskou knihovnou Nové Město nad Metují".
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.3.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.4 Aktuální stav projektů (Viz RM 312 čl.3/6)
IDENTIFIKACE: OMM tradičně předkládá aktuální stav dotovaných projektů - viz příloha č. ZM 105 - 4/4.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí aktuální stav projektů.
PROJEDNÁNÍ: V 16:52 hodin - vedoucí OMM se zmínil o
projektech, u kterých došlo ke změně. PhDr. Kulhavá - dotaz k povinnosti města ve věci třídění a sběru kovových odpadů.
Odpověděl nový vedoucí oddělení životního prostředí Ing. Ondřej Hanka - město svou povinnost plní na sběrném dvoře a
ambulantním sběrem po městě. Zvláštní sběrné nádoby proto nebudou. Paní V. Řeháková vznesla připomínku k chodníkům
v ul. Rašínova a 28. října - především s ohledem na bezpečné přecházení. Pan Bc. Fanta - připomínka k zábradlí, je to zde
nebezpečné - navrhuje buď zábradlí prodloužit, nebo odstranit. ST - potvrdil uvedený bezpečnostní problém - úvaha o
prodloužení zábradlí. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze
ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 4. 4 USNESENÍ č. ZM 105- 7222/15
ZM bere na vědomí předložený aktuální stav projektů ke dni 14.01.2015 ve znění přílohy č. ZM 105 - 4/4.
ZM 105 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

4.5 Žádost o dotaci - Oprava vozidla Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Nové Město nad Metují
(Viz RM 312 čl.3/5)
IDENTIFIKACE: ZM 100 ze dne 19.06.2014 přijalo toto usnesení č. ZM 100-7113/14: "ZM schvaluje pokračování
administrace žádosti o dotaci do Dotačního programu MV - generálního ředitelství HZS ČR - na rekonstrukci hasičské
cisterny CAS 32 - T 815 a schvaluje navýšení celkových nákladů na projekt na 3 mil. Kč. ZM ukládá OMM zahrnout uvedenou
částku do rozpočtu města na rok 2015."
ZM tehdy vycházelo z těchto informací OMM: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 04.11.2014 schválilo podmínky
dotačního programu Podpora hasičské techniky pro obce s JPO. Lhůta pro podání žádostí je ode dne 05.01. 2015 do dne
05.02.2015. Tento program lze podle těchto pravidel použít na spolufinancování rekonstrukce hasičské cisterny, na kterou
máme přislíbenu dotaci z MV GŘ HZS. Schválení žádosti MV GŘ HZS nám dává velkou šanci získat podporu z dotačního
programu KHK. Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech je 70 %, max. 1 mil. Kč. V případě získání
dotace z programu KHK by financování rekonstrukce hasičské cisterny bylo následující: celkové náklady na rekonstrukci - 3
mil. Kč, dotace z MV GŘ HZS 1,5 mil. Kč, dotace z Programu KHK 1 mil. Kč, náklady hrazené z prostředků města 0,5 mil. Kč.
Na základě těchto skutečností pokračovala administrace žádosti na rekonstrukci cisterny a do RM 312 byl z OMM předložen
návrh na to, aby RM doporučila ZM schválit podání této žádosti. Do toho procesu ale zasáhla JSDH, kdy její velitel p. Kábrt
informoval vedení města, že by bylo vhodnější podat žádost o dotaci ne na původně uvažovanou rekonstrukci
(předpokládané náklady na rekonstrukci budou pravděpodobně vyšší než původně uvažované 3 mil. Kč), ale na nákup
nového vozidla s tím, že by měla být dotace využitelná i na nákup nového auta. Tím byl zároveň podpořen i návrh, který v
této věci předložil ve svém dopise pro RM a ZM zastupitel a předseda SDH, Bc. Petr Fanta (viz dopis SDH v příloze k bodu
5/5). RM 312 o této skutečnosti jednala, a protože v době svého jednání (19.01.2015) neměla k dispozici potvrzené
informace o tom, že skutečně bude možné o dotaci požádat i na nákup cisterny, tak ponechala konečné rozhodnutí na ZM.
OMM ve spolupráci s JSDH a p. Fantou v této souvislosti oslovilo GŘ HZS s žádostí o písemné vyjádření, zda bude možné
podat žádost o dotaci na nákup nového auta. Toto vyjádření by mělo být k dispozici do termínu zasedání ZM. RM zároveň
uložila JSDH předložit relevantní údaje o předpokládané ceně nového vozidla a s tím související návrh financování, aby bylo
zastupitelům jasné, do jakého finančního závazku, v případě, že bude schváleno podání žádosti o dotaci na nákup nové
cisterny, město půjde a jaká částka má být zahrnuta do rozpočtu města na rok 2015. Na jednání ZM je přizván velitel JSDH p.
Kábrt.
K ROZHODNUTÍ: Schválit podání žádosti do dotačního programu KHK "Podpora hasičské techniky pro obce s
JPO" na: 1/ nákup nové hasičské cisterny nebo 2/ spolufinancování rekonstrukce hasičské cisterny CAS 32 - T 815. V
případě souvisejících změn financování bude zároveň třeba revokovat usnesení č. ZM 100-7113/14, kterým bylo mj.
stanoveno, že má být do rozpočtu na rok 2015 zařazena částka 3 mil. Kč.
PROJEDNÁNÍ: V 17:03 hodin - OMM - Ing.
Pozděna - přednesl Identifikaci bodu. Navázala obsáhlá diskuse: Změněný záměr prezentoval velitel JSDH p. Kábrt, vysvětlil
přednosti nákupu nové cisterny, způsob financování atd. S dotazy, připomínkami a doplněním k financování a přednostem a
záporům navrhovaného řešení vystoupili v rozpravě tito přítomní: ST, PhDr. Kulhavá, Ing. Hovorka, Bc. Fanta, Ing. Tymel,
MST, Ing. Němeček, Ing. Jan Neumann, pí M. Petruželková, Bc. Sláma, p. Semerád, p. Krýda, Ing. Kunte a TAJ. Mimo
problematiku pořízení vozidla zazněla od Bc. Fanty kritika hydrantové sítě na území města. MST přislíbil toto řešit
samostatně s VaK(em), ale SDH musí k němu dodat příslušné podklady. Bc. Fanta toto přislíbil. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna,
vedoucí odboru OMM - Odbor majetku města
K Čl. 4. 5 USNESENÍ č. ZM 105- 7223/15,
(uložen úkol číslo 19472).
ZM schvaluje podání žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje "Podpora hasičské techniky pro obce s JPO"
na: 1/ nákup nové hasičské cisterny. ZM schvaluje celkové náklady na pořízení cisterny ve výši 6 mil. Kč a ukládá OMM
zahrnout uvedenou částku do návrhu rozpočtu města na rok 2015. ZM v této souvislosti ruší své předchozí usnesení č. ZM
100-7113/14.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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4.6 Upravená situace v části Březinek - úprava studie Březinky (Viz RM 309 čl.3/5, usn. RM 309 - 13078/14)
IDENTIFIKACE: Společnost FATO a.s., člen holdingu FATO, Hradec Králové předložila na OMM upravenou situaci včetně
komentáře projektanta (p. Nývlt), která respektuje vyslovený požadavek výměry parcely nad 700 m2 a obsahuje i odstavná
parkovací místa. FATO požádalo o zvážení, zda-li by pro tento účel a počet parcel stačilo poloviční počet odstavných stání –
tj. 3 ks (nedá se očekávat, že se na místě potkají návštěvy všech vlastníků parcel najednou). OMM ale na svém stanovisku
trvá a požaduje 6 parkovacích míst, tj. 1 místo na 1 RD. FATO by chtělo provést realizaci sítí v této části Březinek v první
polovině roku 2015. Na jednání ZM přizván zástupce firmy FATO a.s.
K ROZHODNUTÍ: Schválit předloženou situaci úpravu, která se týká studie Březinky, která reguluje výstavbu v dané lokalitě.
ODŮVODNĚNÍ: OVRR: Souhlasí s návrhem.
Návrh splňuje parametry nového ÚP, vyhl. 501/2006 o veřejném prostranství a další předpisy o zajištění požární bezpečnosti,
provozu na místních komunikacích, požadavcích na obytné zóny apod. Počet parkovacích stání na veřejném prostranství by
měl být v pořádku a měl by vyjít dle ČSN 73 6110 1 stání/rodinný dům. OMM: Také souhlasí. ARCH: Souhlas se situací, kde
je šest parkovacích míst pro šest rodinných domů. RM doporučila schválit - ZM o tom rozhoduje, protože jde o změnu
zastavovací studie Březinky, kterou schvalovalo ZM.
PROJEDNÁNÍ: V 16:39 hodin - Ing. Pozděna - přednesl Identifikaci
bodu. Bod byl předsunut před ostatními, protože byli přítomni zástupci firmy FATO a.s. S doplňkovými dotazy vystoupili:
PhDr. Kulhavá - vjezdy záchranářů do lokality; Mgr. Hylský - počet vytvořených parkovacích míst; pí V. Řeháková - umístění
tohoto parkování v lokalitě. Na dotazy odpověděl Ing. Pozděna. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Libor Pozděna, vedoucí odboru OMM - Odbor
majetku města
K Čl. 4. 6 USNESENÍ č. ZM 105- 7224/15
ZM schvaluje změnu v řešení situace dílčí části území Březinky ve znění přílohy č. ZM 105 - 4/6.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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5.1 Žádost o poskytnutí části VFP na rok 2015 - TC Nové Město nad Metují (Viz RM 311 čl.5/3, usn. RM
311- 13142/015)
IDENTIFIKACE: Tennis Club Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části veřejné finanční podpory z rozpočtu města na
rok 2015 ve výši 40 tis. Kč. Důvodem žádosti je akutní nedostatek finančních prostředků na běžném účtu klubu. Na začátku
roku bude nutné platit zálohy na energie, telefon a následně zahájit jarní práce před sezonou. Poskytnuté prostředky budou
zohledněny při stanovení celkového příspěvku na rok 2015. Jde o každoročně opakovanou žádost o dřívější poskytnutí
podpory ještě před schválením rozpočtu.
K ROZHODNUTÍ: Schválit poskytnutí části veřejné finanční podpory z rozpočtu
města na rok 2015 TC Nové Město nad Metují.
ODŮVODNĚNÍ: Vyjádření OF: Souhlasí. RM doporučuje schválit.
PROJEDNÁNÍ: V 17:49 hodin - OF - přednesl Identifikaci bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Dva
zastupitelé nebyli přítomni při hlasování v jednacím sále.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 5. 1 USNESENÍ č. ZM 105- 7225/15,
(uložen úkol číslo 19473).
ZM souhlasí s poskytnutím části veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tennis Clubu Nové Město nad Metují ve výši 40
tis. Kč z důvodu zajištění provozu klubu na začátku roku a schvaluje doplnění této položky do Rozpočtového provizoria. ZM
pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí VFP schválené usnesením č. ZM
98-7094/14.
ZM 105 Souhlasí. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.2 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2015 (Viz RM 312 čl.6/4)
IDENTIFIKACE: ZM svým usnesením č. ZM 96-7057/14 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2014 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání
ZM. Nyní je navrženo dát toto zmocnění RM i na rok 2015.
K ROZHODNUTÍ: Doporučit ZM ke schválení.
ODŮVODNĚNÍ: Tento způsob provádění rozpočtových opatření se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s
financemi v rámci schváleného rozpočtu, bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání zastupitelstva. Zároveň
pravidelné předkládání změn provedených v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které RM v
rámci svého zmocnění mezi zasedáními ZM provedla. Jde o dlouhodobě osvědčenou praxi, která za uplynulých 12 let
nepřinesla žádné problémy. RM doporučuje schválit.
PROJEDNÁNÍ: V 17:51 hodin - OF - přednesl Identifikaci +
odůvodnění bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 5. 2 USNESENÍ č. ZM 105- 7226/15,
(uložen úkol číslo 19474).
ZM schvaluje zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2015 s podmínkou,
že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani
snižován. Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 31.12.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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5.3 Rozpočtová opatření 2014 (Viz RM 312 čl.6/3)
IDENTIFIKACE: ZM svým usnesením č. ZM 96 -7057/14 zmocnilo RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2014 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. Přehled provedených RO viz příloha ZM 105 - 5/3.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí a schválit oprávněnost RO.
PROJEDNÁNÍ: V 17:53 hodin - OF - přednesl Identifikaci bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor finanční
K Čl. 5. 3 USNESENÍ č. ZM 105- 7227/15
ZM bere na vědomí a schvaluje oprávněnost rozpočtových opatření a zákonných úprav rozpočtu. Jedná se o rozpočtová
opatření ve znění přílohy č. ZM 105 - 5/3: 1) dotace na činnost nízkoprahového zařízení Klub Mandl 10 tis. Kč, 2) dotace pro
MSSS Oáza na podporu sociálních služeb 116 tis. Kč, 3) dotace na hospodaření v lesích 61,32 tis. Kč, 4) dotace pro
Technické služby na veřejně-prospěšné práce 41,53 tis. Kč, 5) dotace na projekt Zavedení třídění biologicky rozložitelných
odpadů 500,94 tis. Kč, 6) dotace na projekt Sanace hradební zdi MUZEUM 447,59 tis. Kč, 7) dotace na projekt Stavební
úpravy chodníku v ul. Rašínova a 28. října 2 232 tis. Kč, 8) dotace na projekt Příprava a implementace strategického plánu
rozvoje 169,66 tis. Kč, 9) dotace od KHK na výdaje JSDH 9,40 tis. Kč, 10) navýšení § 3319 – záležitosti kultury 10 tis. Kč, 11)
navýšení § 6399 – finanční operace 60 tis. Kč, 12) navýšení § 6310 – bankovní poplatky 10 tis. Kč, 13) navýšení § 3632 –
pohřebnictví (platy) 10 tis. Kč.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.4 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory - Centrum Najáda s. r. o. (Viz RM 312 čl.6/2)
IDENTIFIKACE: Centrum Najáda s. r. o., ul. 28. října 415, Nové Město nad Metují žádá ZM o poskytnutí části veřejné
finanční podpory ve výši 300.000 Kč na pokrytí režijních výdajů souvisejících s provozem bazénu, sauny, občerstvení v Domě
zdraví pro rok 2015 z důvodu zajištění provozu bazénu v 1. čtvrtletí - viz příloha č. ZM 105 - 5/4.
K ROZHODNUTÍ:
Posoudit žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory a doporučit ZM její projednání mimo zásady pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu města.
ODŮVODNĚNÍ: OF: Žádost je předložena ZM k posouzení z důvodu zvláštního
charakteru poskytované služby. Jedná se o provozování městského zařízení s tím, že se jedná o celoroční provoz s vyššími
nároky na energie v prvních měsících roku. V případě, že bude žádost posouzena v rámci zásad, je k velikosti příspěvku a
nutnosti jeho schválení v ZM možnost poskytnutí podpory až v měsíci květnu. V rozpočtu 2014 byla schválena částka ve výši
1.434 tis. Kč. V roce 2014 byla předložena a schválena obdobná žádost. Jde o obdobnou záležitost jako v případě
každoroční žádosti TJ Spartak. RM doporučila schválit.
PROJEDNÁNÍ: V 17:55 hodin - OF - přednesl Identifikaci +
Odůvodnění bodu. Bez rozpravy. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru Odbor finanční
K Čl. 5. 4 USNESENÍ č. ZM 105- 7228/15,
(uložen úkol číslo 19475).
ZM schvaluje v mimořádném režimu mimo Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města žádost
společnosti Centrum Najáda s. r. o., za účelem pokrytí režijních nákladů spojených s provozem bazénu, sauny, občerstvení a
pokladny pro rok 2015 ve výši 300 tis. Kč a schvaluje doplnění této položky do Rozpočtového provizoria. Vzhledem k tomu,
že dosud nejsou známy ekonomické výsledky za rok 2014, bude o konečné částce rozhodnuto až v průběhu roku 2015. ZM
pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy o poskytnutí VFP schválené usnesením č. ZM
98-7094/14.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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5.5 Návrh financování mladých hasičů a členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany (Viz
RM 312 čl.6/1)
IDENTIFIKACE: Starosta Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují (dále jen "SDH"), pan Bc. Petr Fanta, zasílá
dopis ST, RM a ZM ve věci návrhu financování mladých hasičů a členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany.
Podrobnosti viz dopis SDH v příloze č. ZM 105 - 5/5. Protože je dopis adresován i ZM, tak je třeba ZM informovat o tom, jak s
podněty RM naložila. Tuto záležitost projednávala RM 312 dne 19.01.2015 a uložila OŠKS vytipovat ve spolupráci s OF
kromě mladých hasičů i případné další obdobné organizace (mimo sportovních), které se věnují mládeži a k uvedenému
seznamu pak předložit i návrh kritérií, která by pomohla určit výši příspěvku pro takové organizace tak, aby to bylo mimo
režim stávajících grantových programů. Mohl by to být obdobný systém, jako je právě používán u sportovních organizací. Po
projednání v RM budou další informace předloženy v rámci rozpočtového semináře pro zastupitele a dále pak by toto mělo
být ošetřeno i v návrhu rozpočtu města na rok 2015.
K ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí návrh financování mladých hasičů
a členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany a související informaci o projednáván tohoto návrhu v RM.
ODŮVODNĚNÍ: Bod 1 návrhu je řešen v ZM 105 v rámci bodu 4/5. Bod 2 návrhu může být řešen přímým zahrnutím částky
příspěvku do návrhu rozpočtu města mimo grantový systém - bude řešeno v rámci semináře ZM k rozpočtu 2015. Bod 3
návrhu byl řešen v RM 312 - 6/1 a výstup bude opět oznámen na rozpočtovém semináři.
Stanovisko OŠKS: Vzhledem k významu práce dobrovolných hasičů při živelných pohromách, v oblasti prevence, v práci s
mládeží, doporučuje OŠKS schválit návrh Bc. Petra Fanty na financování SDH. Do rozpočtu města by se každoročně zařadila
částka na činnost SDH a dále částka na práci s mládeží, která by závisela na velikosti členské základny (děti a mládež do 18
let). Členská základna by byla vykazována na stejném formuláři, který předkládají sportovní kluby se žádostí o VFP. SDH by
tento formulář předkládal v dostatečném předstihu před schvalováním rozpočtu města (zároveň s registrací, kterou sbor
předkládá okresnímu sdružení hasičů v Náchodě). V případě konání mimořádných akcí by SDH žádal o VFP z rozpočtu
města v řádných termínech – do konce března, případně do konce srpna.
PROJEDNÁNÍ: V 17:58 hodin - OF - přednesl
Identifikaci. Bez rozpravy. Hlasováno - 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí odboru - Odbor
finanční
K Čl. 5. 5 USNESENÍ č. ZM 105- 7229/15,
(uložen úkol číslo 19476).
ZM bere na vědomí dopis Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují ve věci návrhu financování mladých hasičů a
členů připravujících se na práci v jednotce požární ochrany a ukládá ST předložit zpracovaný konkrétní návrh řešení na
rozpočtovém semináři pro zastupitele a dále pak i zařazením případné konkrétní částky do rozpočtu města.
ZM 105 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

5.6 Program prevence rizikového chování - rok 2015 (Viz RM 312 čl.7/1)
IDENTIFIKACE: Manažerka prevence rizikového chování předkládá ZM žádost o schválení návrhu finančního krytí Programu
prevence rizikového chování pro rok 2015 - 150.000 Kč grantový program města, 60.000 Kč realizace výchovně-rekreačních
pobytů pro děti z evidence sociálně-právní ochrany dětí. RM doporučuje snížení částky na grantový program na 100.000
Kč
K ROZHODNUTÍ: Schválit finanční krytí Programu prevence rizikového chování v roce 2015.
PROJEDNÁNÍ: V
17:58 hodin - vedoucí OF přednesl Identifikaci. Doplnil ST - vyzval ke zvážení, zda opravdu snížit navrhovanou částku o
50.000 Kč. Vedoucí OSV podrobně zdůvodnila, proč doporučují ponechat částku v navržené výši. V rozpravě s podporou
ponechání částky vystoupila PhDr. Kulhavá - viz doporučení Rady školy ZŠ Komenského. ST rovněž podpořil původní
částku. Mgr. Hylský - dotaz na statistiku - kolika dětí se projekty v uplynulých letech týkaly? Zájem projevili i Bc. Fanta a pí V.
Řeháková. ST - přislíbil zjistit a zaslat všem zastupitelům. Mgr. Černý - uvedl, že on navrhoval snížení a bude dle toho
hlasovat. Ing. Jan Neumann - dotaz na počet dětí, kteří si nemohou dovolit obědy ve ŠJ. OŠKS - je to prověřováno, ale jde o
citlivou záležitost. Přednesen protinávrh - tj. finanční krytí grantu ve výši 50.000 Kč - bylo schváleno. Podrobnosti viz zvukový
záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jiří Kunte, vedoucí
odboru - Odbor finanční
K Čl. 5. 6 USNESENÍ č. ZM 105- 7230/15,
(uložen úkol číslo 19477).
ZM schvaluje finanční krytí Programu prevence rizikového chování v roce 2015 ve výši 150.000 Kč na grantový program
města a 60.000 Kč na realizaci výchovně-rekreačních pobytů pro děti z evidence sociálně-právní ochrany dětí a zařazení
částek do návrhu rozpočtu na rok 2015.
ZM 105 Schvaluje. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 13. Proti: 2, Zdrželi se : 4 - bylo přijato.
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5.7 Viz bod 5/6 - doplňkový úkol
IDENTIFIKACE: Uložení úkolu pro ST, který vyplynul z projednání bodu 5/6, předložit informaci o počtu dětí, kterých se v
roce 2014 týkaly projekty prevence.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 5. 7 USNESENÍ č. ZM 105- 7231/15,
(uložen úkol číslo 19478).
ZM ukládá ST zajistit zpracování informace pro ZM o tom, kolika dětí se týkaly projekty prevence podpořené v rámci
příslušného grantového programu v roce 2014.
ZM 105 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

Čl 6

Různé

18:50

6.1 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem (Viz RM 312
čl.7/12)
IDENTIFIKACE: Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem - viz příloha
č. ZM 105 - 6/1.
K ROZHODNUTÍ: Vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se
stavebním odpadem.
ODŮVODNĚNÍ: V souvislosti se zavedením nové povinnosti města umožnit třídění biologického
odpadu rostlinného původu a s tím spojeným rozmístěním kontejnerů na odkládání tohoto odpadu je nutné upravit text nyní
platné OZV č. 1/2013 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem. Z důvodu přehlednosti je navrhováno vydat OZV
novou, která OZV č. 1/2013 nahradí. Vyhláška zpracována a zkontrolována PRAV. RM doporučila schválit.
PROJEDNÁNÍ:
V 18:12 hodin podal TAJ komentář k OZV č. 1/2015. Bez rozpravy. Hlasováno - 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Jeden zastupitel
nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 6. 1 USNESENÍ č. ZM 105- 7232/15
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ve znění přílohy č. ZM
105 - 6/1.
ZM 105 Vydává. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 18. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.2 Výroční zpráva o činnosti Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2014 (Viz RM 312 čl.7/3)
IDENTIFIKACE: Vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují, p. Petr Kubala, předkládá Výroční zprávu o činnosti
Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2014. Podrobnosti viz příloha č. ZM 105 - 6/2.
K ROZHODNUTÍ: Seznámit
se s výroční zprávou MP a vzít ji na vědomí.
ODŮVODNĚNÍ: RM projednala Zprávu dne 19.01.2015 bez připomínek.
PROJEDNÁNÍ: V 18:13 hodin - ST - přednesl Identifikaci bodu. Bez rozpravy.
VYSVĚTLENÍ: Petr Hable, starosta - Město
K Čl. 6. 2 USNESENÍ č. ZM 105- 7233/15
ZM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Nové Město nad Metují za rok 2014 ve znění přílohy č. ZM
105 - 6/2.
ZM 105 Bere na vědomí. Odpovídá: ST, Provede: MP, Termín: 29.1.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.

6.3 Finanční výbor ZM - rezignace a doplnění
IDENTIFIKACE: PhDr. Zdeňka Kulhavá z důvodů velkého pracovního vytížení rezignovala na členku finančního výboru (dále
jen ("FV"). Po dohodě se zastupitelem Bc. Petrem Fantou navrhuje ZM jeho zvolení na uvolněné místo.
K
ROZHODNUTÍ: Vzít na vědomí rezignaci zastupitelky na členství ve FV a zvolit nového člena FV.
PROJEDNÁNÍ: V
18:16 hodin - ST. Bc. Petr Fanta s návrhem souhlasí. Hlasováno - 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr
Tyč, tajemník MěÚ - Městský úřad
K Čl. 6. 3 USNESENÍ č. ZM 105- 7234/15,
(uložen úkol číslo 19479).
ZM bere na vědomí rezignaci zastupitelky PhDr. Zdeňky Kulhavé na členství ve FV z důvodů velkého pracovního vytížení. ZM
volí Bc. Petra Fantu členem Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují. ZM ukládá ST zajistit předání
jmenovacího protokolu.
ZM 105 Volí. Odpovídá: ST, Provede: OSU, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 17. Proti: 0, Zdrželi se : 2 - bylo přijato.
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19:05

7.1 Podnět Mgr. Josefa Hylského ve věci dopisu paní A. S. - modernizace dětských hřišť
IDENTIFIKACE: Zastupitel Mgr. Josef Hylský informoval přítomné o tom, že paní A. S. doručila na MěÚ - cca na začátku
ledna - dopis ve věci modernizace dětských hřišť. Dotázal se, co se v této záležitosti koná.
PROJEDNÁNÍ: Komentář
podal TAJ. PhDr. Kulhavá - dopravní hřiště - řekli jsme, že ho upravíme - mohli byste se před rozpočtovým ZM podívat, zda to
je na pozemcích města, atd.? ST - přislíbil zjistit a dodat informace. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle
jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Mgr. Josef Hylský, zastupitel - Zastupitelstvo města

7.2 Podnět Bc. Petra Fanty ve věci zimní údržby na Husově náměstí
IDENTIFIKACE: Zastupitel Bc. Petr Fanta sdělil, že si dnes prošel pěšky Husovo náměstí a překvapil ho styl vyhrnovaní
sněhu. Vždy se vyhrnovalo do středu náměstí (tvořily se kupy), nyní se vyhrnuje na strany (na předchodníky), kde se má
zásobovat.
PROJEDNÁNÍ: Na podnět reagoval vedoucí TS p. Trojan. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM,
který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Bc. Petr Fanta, zastupitel - Zastupitelstvo
města

7.3 Dotaz paní Věry Řehákové ve věci prodaného pozemku u Řeznictví Jirman
IDENTIFIKACE: Zastupitelka paní Věra Řeháková vznesla dotaz na pozemek, který město prodalo J. (Řeznictví Jirman).
Myslela si, že pozemek budou J. udržovat, ale není to tam vůbec hezké - stojí tam auta apod., je z toho rozbahněné
parkoviště.
PROJEDNÁNÍ: Vedoucí OVRR na připomínku reagoval - zatím se řeší návrh rozdělení pozemku - přístup
napojení k domu v sousedství J. (pí V.). Konkrétní záměr využití pozemku zatím podán nebyl. ST - je možné vznést dotaz na
vlastníky v tomto smyslu. Ing. Tymel - připomněl, že i v takovýchto případech prodeje je na místě možné stanovení nějakých
podmínek. ST - uznává, že v individuálních a odůvodněných případech by se k tomu přistoupit mohlo, ale ne paušálně jako to
bylo dříve. Vedoucí OMP - pí Šulcová - dle vyjádření J. do 2 let by to chtěli mít zrealizované, teď to je rok a chtějí zřídit věcné
břemeno, mají problém s katastrem, je nový Občanský zákoník. ST přislíbil prověření situace a podání informace pro ZM.
Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Věra Řeháková, zastupitelka - Zastupitelstvo města
K Čl. 7. 3 USNESENÍ č. ZM 105- 7235/15,
(uložen úkol číslo 19480).
ZM ukládá ST vznést dotaz na záměr vlastníků na využití pozemku p. č. 2287 v ul. Komenského s upozorněním na kritické
hlasy veřejnosti, které se týkají stávajícího využívání nezpevněné plochy pozemku k parkování vozidel a k občasnému
zabahnění městského chodníku v souvislosti s tím.
ZM 105 Ukládá. Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 26.2.2015
Hlasy Pro: 19. Proti: 0, Zdrželi se : 0 - bylo přijato.
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7.4 Poděkování Ing. Jana Čopíka, Ph.D., OŠKS za průběh ukončení semináře U3V
IDENTIFIKACE: Ing. Jan Čopík - poděkoval za organizaci a průběh ukončení Univerzity třetího věku, které se uskutečnilo v
Kině 70, konkrétně poděkoval Mgr. Kupkovi a paní Habrové.
PROJEDNÁNÍ: ST - také děkuje, celá akce proběhla moc
dobře - poděkoval i řediteli MMUZ, který měl krásnou prezentaci o historii města a také MP, která velmi dobře zvládla
koordinaci dopravy - byl tam nápor autobusů. ST rovněž poděkoval Evě Kupkové, která se na akci také podílela. Ukázalo se,
že uspořádat tyto semináře byl velice dobrý nápad. Bylo to dobré rozhodnutí, senioři mají kam docházet a celý proces byl
velice pozitivně hodnocen. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je nedílnou součástí
zápisu ze ZM.
VYSVĚTLENÍ: Ing. Jan Čopík, Ph.D., zastupitel - Zastupitelstvo města

7.5 Podnět p. Jiřího Krýdy ve věci využití "Staré školy" v Krčíně
IDENTIFIKACE: Zastupitel p. Jiří Krýda - vznesl podnět od občanů Krčína - využití staré školy v Krčíně, jestli by to nešlo
např. využít jako klub pro seniory, kteří mají problémy pohybové, tam by byli pod dohledem. Provoz např. od 7:00 do 17:00
hodin, jakási "školka pro seniory".
PROJEDNÁNÍ: ST - tento bod je zařazen do RM dne 02.02.2015 a bude se tam jednat,
co dál. Měli bychom se tam jí podívat, v tuto chvíli to není k užívání na cokoliv vhodné. Je možné se obrátit na p. Horvata a
objekt navštívit + je potřeba říci, kolik by stála rekonstrukce a co s tím dál. Objekt se nebude pronajímat ani sociálně
nejslabším vrstvám obyvatelstva. Je to zařazeno i v zásobníku investičních akcí, ale zatím není rozhodnuté, co bude dál.
Vedoucí OSV upozornila, že denní centrum máme, je v MSSS Oáza a je tam zajišťován svoz občanů, takže tato služba zde
existuje a je dostupná i pro krčínské občany. Podrobnosti viz zvukový záznam z jednání ZM, který dle jednacího řádu je
nedílnou součástí zápisu ze ZM. Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další diskusní příspěvky, tak ST poděkoval přítomným
za aktivitu a v 18:30 hodin ukončil zasedání ZM.
VYSVĚTLENÍ: Jiří Krýda, zastupitel - Zastupitelstvo města
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..........................................................................................................

..........................................................................................................

Ing. Michal Beseda, MBA
místostarosta
Město

Petr Hable
starosta
Město

Čas ukončení jednání ZM 105:

18:30

Příští porada bude: ZM 106, 26.2.2015, přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od
16:00:00
Rozdělovník zápisů - listinná forma:
ÚPLNÝ ZÁPIS: 2x : Radní - ověřovatelé zápisu (2x)
Rozdělovník zápisů - elektronická forma (.PDF):
ÚPLNÝ ZÁPIS: Radní - ověřovatelé zápisu, Vedení města, Vedoucí odborů, Městská policie, Technické služby, První
novoměstská teplárenská, Městská knihovna, Mandl, www.novemestonm.cz
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