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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

17. Zastupitelstva města
konaného dne 21.6.2021

Vysočina Aréna aktualizováno

V návaznosti na předchozí zasedání ZM č. 16 a představené záměry SK NMNM na dostavbu a revitalizaci
Vysočina Arény (projektu Modernizace a rekonstrukce Vysočina Arény, dále i jen projektu) je předkládán návrh
základních principů (mantinelů), podle kterých by město (rada města, starosta a místostarostové) dále jednalo
ať již jako smluvní partner nebo jako účastník příslušných správních řízení (zejm. se vyjadřovalo v rámci
příslušných řízení případně vedených o záměru dostavby a revitalizace Vysočina Arény).
Dne 14.6.2021 byla doručena petice "investice do Vysočina aréna ve stovkách miliónů?", která byla zapsána pod
č.j.: MUNMNM/15209/2021. S ohledem na obsah petice, který je směřován do samostatné působnosti města, je
tato předkládána k projednání. Podle zák.č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, je třeba petici
projednat a do 30 dnů podateli odpovědět, vč. uvedení stanoviska k obsahu a způsob jejího vyřízení.
§5 
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji
podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a
způsob jejího vyřízení. 
Petice byla ve smyslu petičního zákona posouzena ze strany oddělení právního a živnostenského, jehož
stanovisko je uvedeno v příloze materiálu. 
Petice je podepsána celkem 1374 osobami, z toho 666 osob je s bydlištěm v NMNM. 
Dne 15.6.2021 byla dále doručena žádost o poskytnutí písemné informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí informace týkající se PD dostavby
biatlonového areálu. Na žádost bude odpovězeno v zákonné lhůtě a zákonným způsobem ze strany MěÚ
NMNM. 
 

§ 84 odst. 4) zákona o obcích
 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
dosavadní jednání zástupců města a SK NMNM a objemovou studii projektu Dostavby a revitalizace areálu
Vysočina Arény uvedenou v příloze č. 2  

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
dne 14.6.2021 doručenou petici "Investice do Vysočina arény ve stovkách miliónů?" zapsanou pod
č.j.:MUNMNM/15209/2021 uvedenou v příloze č. 3 a dne 15.6.2021 obdrženou žádost o informaci
zapsanou pod č.j.: MUNMNM 15104/2021 uvedenou v příloze č. 4. 
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III. Zastupitelstvo města schvaluje
předložený návrh Memoranda o spolupráci uvedený v příloze č. 1 a ukládá radě města, aby činila kroky
směřující zejm. k zajištění příslušných souhlasů, vyjádření s projektem Dostavby a revitalizace areálu
Vysočina Arény za respektování podmínek uvedených v Memorandu o spolupráci.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - RM na své schůzi č. 42 doporučila předložený návrh 
- návrh bude projednání na členské schůzi mikroregionu dne 17.6.2021
- návrh bude projednán ve 24. týdnu v rámci orgánů SK NMNM, tel.
vyjádřen předběžný souhlas s obsahem předkládaného memoranda dne
14.6.2021 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:30

Text důvodové zprávy: Návrh memoranda je předkládán po proběhlých jednání zástupců vedení
města, SK NMNM a mikroregionu jako základní výchozí dokument, z
kterého by vycházely další konkrétní kroky, stanoviska či vyjádření
města, přičemž současně obsahově se zabývá a řeší i obsah obdržené
petice.  
S ohledem na předchozí jednání ZM, rozsah problematiky i obsah petice
je materiál předkládán ZM, s tím, že stanoví základní rámec dalšího
postupu města v dané problematice. Vyjádření města jako účastníka
správních řízení pak vydává radou města pověřený místostarosta města
popř. přímo rada města a rovněž uzavírání nevyhrazených smluvních
vztahů a jejich změn (např. nájemních) je v pravomoci rady města.  
 

Materiál obsahuje: Příloha - č.2 VA prezentace studie 06 2021 (Veřejná) 
Příloha - č.1 návrh memoranda (Veřejná) 
Příloha - č.3 petice Vysočina aréna text (Veřejná) 
Příloha - č.3 petiční archy 1 (Neveřejná) 
Příloha - č.3 petiční archy 2 (Neveřejná) 
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Příloha - č.3 petiční archy 3 (Neveřejná) 
Příloha - č.3 petiční archy 4 (Neveřejná) 
Příloha - posouzení doručené petice (Veřejná) 
Příloha - žádost o informaci (Veřejná) 

Materiál projednán:

Přizváni:
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