Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 23 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 23.09.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

16:45

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:45

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:45

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

16:45

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:45

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:45

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:45

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:45

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:45

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

16:05

Částečná

11

Petr Plšek

zástupce vedoucí OMP (OMM)

13:10

13:40

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:40

15:50

Částečná

13

Pavel Horvat

vedoucí OSN (OMM)

15:50

16:06

Částečná

Zapisovatelka

Dagmar Kavanová
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ZÁPIS Z PORADY
RM 23 ze dne 23.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.09.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene pro PNT na pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. NM

2/2

Prodej části pozemku p. p. č. 2176/5 v k. ú. NM

2/3

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. NM

2/4

Směna pozemků stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v k. ú. NM

2/5

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v ul. Rezecká

2/6

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u budovy č. p. 17 Komenského

3.

Rozvoj

3/1

Dodatek č. 3 k SOD na Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská

3/2

Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a vyjádření k PD

3/3

Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojky pro provozovnu kadeřnictví

3/4

Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojky pro RD

3/5

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě

3/6

Povolení vystavování zboží

3/7

Technická infrastruktura města

3/8

Vestavba do podkroví ZŠ Komenského - konektivita - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

3/9

Protipovodňový varovný a informační systém města

3/10

Informace o výsledcích podaných žádostí o dotaci, smlouva o dotaci

3/11

Harmonogram prací na BD v lokalitě Rychty

3/12

Poptávka - „Veřejné osvětlení v ulici Halínská, Spy, Nové Město nad Metují“

3/13

Vyjádření k DUR - Novostavba BD v ul. 28. října

3/14

Upravený postup pro zvýšení koeficientu pro výpočet počtu odstavných a parkovacích ploch

3/15

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - Lávka pod zámkem

3/16

Žádost PNT s.r.o. o prominutí nájemného za zásah do pozemku města

3/17

Veřejná zakázka - Nucené odvětrání tělocvičen ZŠ Malecí
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3/18

Dodatek č. 5 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“

3/19

Dodatek č. 3 k SOD „VO, MR v ul. Na Hradčanech“

3/20

Rekonstrukce ulice U Zázvorky, jednání na ŘSD ČR

3/21

Dotaz radního Ing. Prouzy - výjezd ze stavebnin v ul. Na Strážnici

4.

Správa nemovitostí

4/1

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/2

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.08.2019

4/3

Zápis ze 157. zasedání Bytové komise a Bytového dne ze dne 11.09.2019

4/4

Návrh Bytové komise - plošné zvýšení nájemného v městských bytech

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici

5/2

Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 04.09.2019

5/3

Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Krčín"

5/4

Žádost „ZŠ a MŠ Krčín“ o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru

5/5

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Krčín"

6.

Finance

6/1

CP Mandl - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

6/2

Vyřazení majetku

6/3

Kupní smlouva na nákup termokamery pro JSDH

7.

Různé

7/1

Zápis č. 5 Osadního výboru Spy ze dne 02.09.2019

7/2

Dodatek k servisní smlouvě č. S1406-00020

7/3

Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova

7/4

Osvědčeni o nastoupení do funkce člena ZM

8.

Diskuse

8/1

Studie Kasáren - pozvání člena Komise pro výstavbu a rozvoj do RM 24

8/2

Ing. Maur - podněty k rozpočtu na rok 2020
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
Kontrola úkolů
2.
Majetkoprávní úkony
3.
Rozvoj
4.
Správa nemovitostí
5.
Školství, kultura a sport
6.
Finance
7.
Různé
8.
Diskuse

13:00 - 13:05
13:05 - 13:35
13:35 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:10
16:10 - 16:15
16:15 - 16:20
16:20 - 16:45

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 23-1264/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 23:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.09.2019

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

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene pro PNT na pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. NM
Prodej části pozemku p. p. č. 2176/5 v k. ú. NM
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. NM
Směna pozemků stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v k. ú. NM
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v ul. Rezecká
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u budovy č. p. 17 Komenského

3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10

Rozvoj
Dodatek č. 3 k SOD na Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská
Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a vyjádření k PD
Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojky pro provozovnu kadeřnictví
Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojky pro RD
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
Povolení vystavování zboží
Technická infrastruktura města
Vestavba do podkroví ZŠ Komenského - konektivita - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Protipovodňový varovný a informační systém města
Informace o výsledcích podaných žádostí o dotaci, smlouva o dotaci
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3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19

Harmonogram prací na BD v lokalitě Rychty
Poptávka - „Veřejné osvětlení v ulici Halínská, Spy, Nové Město nad Metují“
Vyjádření k DUR - Novostavba BD v ul. 28. října
Upravený postup pro zvýšení koeficientu pro výpočet počtu odstavných a parkovacích ploch
Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - Lávka pod zámkem
Žádost PNT s.r.o. o prominutí nájemného za zásah do pozemku města
Veřejná zakázka - Nucené odvětrání tělocvičen ZŠ Malecí
Dodatek č. 5 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“
Dodatek č. 3 k SOD „VO, MR v ul. Na Hradčanech“

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

Správa nemovitostí
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.08.2019
Zápis ze 157. zasedání Bytové komise a Bytového dne ze dne 11.09.2019
Návrh Bytové komise - plošné zvýšení nájemného v městských bytech

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

Školství, kultura a sport
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici
Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 04.09.2019
Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Krčín"
Žádost „ZŠ a MŠ Krčín“ o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Krčín"

6.
6/1
6/2
6/3

Finance
CP Mandl - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje
Vyřazení majetku
Kupní smlouva na nákup termokamery pro JSDH

7.
7/1
7/2
7/3
7/4

Různé
Zápis č. 5 Osadního výboru Spy ze dne 02.09.2019
Dodatek k servisní smlouvě č. S1406-00020
Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova
Osvědčeni o nastoupení do funkce člena ZM

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.09.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 23 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský se dotázal na plnění usnesení č. RM 18 - 1057/19 - původní termín plnění byl k
26.08.2019, díval se do předchozích materiálů RM, ale nic nenašel. Vadí mu, že letos k
žádným realizacím výsadby zeleně nedochází. Vedoucí OMM vysvětlil, že bylo žádáno o
posunutí termínu plnění na 07.10.2019, tzn., že informace budou na příští RM 24. Dále
doplnil, že k přípravám a realizacím zeleně dochází - viz to, co řeší zpracované studie
veřejných prostranství, park Březinky apod. ST - projedná toto téma s tajemníkem Komise
životního prostředí a na příští RM bude informovat.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 23-1265/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Majetkoprávní úkony
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 20 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Smlouva o zřízení věcného břemene pro PNT na pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. NM
Identifikace:
Dle usnesení RM z 08.04.2019 a usnesení ZM z 18.04.2019, po předložení geometrického
plánu č. 2224-388/2019, předkládáme k projednání smlouvu o zřízení věcného břemene pro
stavbu teplovodu na pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, který byl dle
usnesení č. RM 20-1126/19 zveřejněn se záměrem města jej prodat.
Odůvodnění:
Smlouvu o zřízení věcného břemene je třeba schválit v RM. Protože město je 100%
vlastníkem akcií PNT s. r. o. je navrženo zřídit věcné břemeno bezúplatně a na dobu
neurčitou. Geometrický plán objednala a uhradila PNT s. r. o., která uhradí i návrh na vklad do
KN.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz, zda břemeno nebude problém pro budoucí prodej - v diskusi vysvětleno,
že tam teplovod již dávno je a zřízení břemene bylo dáno v ZM jako podmínka pro debatu o
dalším možném využití pozemku.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 23-1266/19
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 661/1, druh pozemku trvalý
travní porost, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu dle geometrického plánu č. 2224388/2019 pro První novoměstskou teplárenskou s. r. o., se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují (dále jen PNT) a to bezúplatně, na dobu neurčitou s tím, že PNT uhradí
návrh na vklad do KN. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Prodej části pozemku p. p. č. 2176/5 v k. ú. NM
Identifikace:
Žadatel p. [osobní údaj odstraněn], požádal o odkoupení části o výměře cca 83 m2 z pozemku
p. p. č. 2176/5 o výměře 10 660 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v ulici Elektrárenská, podél
komunikace do lomu, který užívají Technické služby města Nové Město nad Metují jako
deponii materiálů. Žadatel má zájem přibližně o pruh pozemku o šířce 1,3 m až 2 m a o délce
35 m podél pozemků p. p. č. 2176/21 a stp. č. 1040 a prostor za garáží na stp. č. 1040 o ploše
4 m x 5,3 m. Žadatel se nevyjádřil, za jakým účelem o odkup pozemku žádá. Předpokládáme,
že si chce zvětšit svůj pozemek.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů je v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi radní zvažovali, zda nejednat o prodeji alespoň části požadovaného pozemku,
nakonec hlasováním potvrzeno zamítnutí prodeje v duchu argumentů většiny odborných
útvarů MěÚ.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 23-1267/19
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část o výměře cca 83 m2 z pozemku p. p. č.
2176/5 o výměře 10 660 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v ulici Elektrárenská, protože
požadovaná část pozemku není pro město nepotřebná a město nemá důvod se jí zbavovat.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 2088 v
k. ú. NM
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-2019468/SOBS VB/02 v délce 11 m v městském pozemku p. p. č. 2088 v k. ú.
a obci Nové Město nad Metují, zapsaném na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Odůvodnění:
Jedná se o rozšíření stávajícího zděného pilíře, umístěného na pozemku p. p. č. 811/4 a o
nový adaptér 2xNT00 na vývodech FU2. Stávající odběr bude přepojen a z nové volné sady
pojistek bude vyvedeno nové kabelové vedené směrem k parcele žadatele. Kabelové vedení
bude ukončeno v novém plastovém přípojkovém pilíři na pozemku p. p. č. 811/5. Věcné
břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši a to na dobu
neurčitou v rozsahu dle geometrického plánu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 23-1268/19
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2019468/ SOBS VB/02 v městském pozemku p. p. č. 2088 o výměře 1 353 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
zapsaném na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod, v celkové délce 11 m se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a to na dobu neurčitou za celkovou
sjednanou cenu za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku
zatíženého věcným břemenem, a pověřuje ST podpisem smlouvy uvedené v příloze k tomuto bodu
vč. předložené celkové situace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Směna pozemků stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v k. ú. NM
Identifikace:
Spoluvlastníci, pí [osobní údaj odstraněn], podíl o velikosti 1/2, p. [osobní údaj odstraněn],
podíl o velikosti 1/4, a p. [osobní údaj odstraněn], podíl o velikosti 1/4, požádali o směnu
pozemku st. p. č. 209 o výměře 163 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, za část cca 200 m2 z
pozemku města p. p. č. 2054/1 o výměře 2 741 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují. Požadovanou část má ve výpůjčce
pí [osobní údaj odstraněn].
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali nad mapovými podklady o současných a možných budoucích přístupech na
pozemky zde. Po delší diskusi mj. i o tom, zda navrhovaná směna by byla v zájmu města, se
radní většinově shodli na doplnění navrženého usnesení o dovětek "dle stanovisek a
podmínek doporučených příslušnými odbornými útvary", tzn., že celé schválené usnesení
znělo: "RM ukládá OMM v případě změny vlastníka pozemku p. p. č. 525/5 v k. ú. Nové Město
nad Metují připravit do RM ukončení smlouvy o výpůjčce s pí [osobní údaj odstraněn]
dohodou nebo výpovědí a předložit RM návrh na zveřejnění záměru města směnit pozemky
stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují dle stanovisek a podmínek
doporučených příslušnými odbornými útvary."
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 23-1269/19
RM ukládá OMM v případě změny vlastníka pozemku p. p. č. 525/5 v k. ú. Nové Město nad Metují
připravit do RM ukončení smlouvy o výpůjčce s pí [osobní údaj odstraněn] dohodou nebo výpovědí a
předložit RM návrh na zveřejnění záměru města směnit pozemky stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují dle stanovisek a podmínek doporučených příslušnými odbornými
útvary.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v ul. Rezecká
Identifikace:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
(dále jen "CETIN") žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemcích p. p. č. 2118 a p. p. č. 2199/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Rezecká,
zapsané na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ KHK, katastrální
pracoviště Náchod, za účelem umístění veřejného komunikačního vedení a zařízení. Pozemky
budou zatíženy služebností inženýrské sítě dle geometrického plánu vyhotoveného po
realizaci stavby v rozsahu 0,4 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě.
Odůvodnění:
Cena na zřízení věcného břemene bude stanovena dle Zásad na částku 200 Kč/m2 pozemku
dotčeného věcným břemenem. OMM nemá námitky, stavba nezasahuje do nových
asfaltových ploch budovaných v rámci rekonstrukce silnice v ul. Na Hradčanech. Podmínky
ORM jsou doplněny do smlouvy. OVRR upozorňuje, že stavba bude v ochranném pásmu
MPR, jinak bez připomínek.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 23-1270/19
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 2118
a p. p. č. 2199/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Rezecká, zapsané na LV č. 10001, pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, u KÚ KHK, katastrální pracoviště Náchod, za účelem umístění
veřejného komunikačního vedení a zařízení v délce max. 20 m, v trase dle přílohy, za cenu 200
Kč/m2 pozemku dotčeného věcným břemenem + DPH v zákonné výši. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy uvedené v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u budovy č. p. 17
Komenského
Identifikace:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
(dále jen CETIN) žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemcích p. p. č. 2034/17 a stp. č. 345/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Českých legií u
domu čp. 17 Komenského, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, u KÚ KHK, katastrální pracoviště Náchod, za účelem umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a umístění rozvaděčové skříně. Pozemky
budou zatíženy služebností inženýrské sítě dle geometrického plánu vyhotoveného po
realizaci stavby v rozsahu 0,4 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě a bude vyhotoven popis umístění komunikačního vedení a zařízení.
Odůvodnění:
Cena na zřízení věcného břemene bude stanovena dle návrhu žadatele na 1 000 Kč + DPH v
zákonné výši, protože se jedná o zásah z vnější zdi budovy čp. 17 Komenského.
Předpokládaný zásah do chodníku bude v délce max. 3 m. OSN a ORM s umístěním
rozvodných skříní dle nákresu souhlasí. Jejich podmínky jsou doplněny do smlouvy. OVRR
SPP upozorňuje, že stavba je v ochranném pásmu MPR, tj. na práce bude třeba mít závazné
stanovisko státní památkové péče.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na podnět Mgr. Hylského proběhla diskuse o tom, jak bude nová skříň umístěna a zda
nebude vyčnívat do chodníku. Bylo vysvětleno, že to bude ve zdi a město by to umožnit mělo.
Realizaci budou schvalovat i památkáři.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 23-1271/19
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č.
2034/17 a stp. č. 345/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Českých legií a do vnější zdi budovy čp.
17 Komenského, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ KHK,
katastrální pracoviště Náchod, za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě, v délce max. 3 m, v trase a provedení dle přílohy, za cenu 1 000 Kč + DPH
v zákonné výši. RM pověřuje ST podpisem smlouvy uvedené v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Dodatek č. 3 k SOD na Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská
Identifikace:
Na základě pracovní schůzky se zhotovitelem projektové dokumentace „Stavební úpravy a
doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“, s firmou DiK Janák s.r.o., Nábřeží
Václava Havla 207, 541 01 Trutnov a závěrů z odevzdané studie veřejných prostranství
zpracované projekční společností New Visit s.r.o., předkládá OMM k odsouhlasení nacenění
projektových víceprací - řešení prostoru u vjezdu na hřbitov – mlatová úprava prostoru a
sadové úpravy, které vyplynuly ze zpracované studie veřejného prostranství Bořetín - Klosova
ul. Nabídková cena na uvedené vícepráce činí 19.844 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle
uzavřené smlouvy o dílo č. 215/2018 ze dne 07.09.2018 je zapotřebí upravit dodatkem č. 3 z
původně smluvených 191.180 Kč vč. DPH na 211.024 Kč vč. DPH. Zhotovitel také z důvodu
zapracování těchto víceprací podal žádost o prodloužení termínu dokončení projektové
dokumentace. Termín dokončení projektové dokumentace bude tedy dodatkem č. 3 posunut z
termínu dne 30.09.2019 na dne 30.11.2019.
Odůvodnění:
V odevzdané studii veřejných prostranství zpracované projekční společností New Visit s.r.o.,
je v prostoru před hřbitovní zdí v ul. Sokolská navržena mlatová úprava prostoru a sadové
úpravy, namísto stávající zelené plochy z důvodu umožnění shromažďování lidí. Vzhledem k
momentálně řešenému projektu na úpravu chodníků doporučuje OMM zahrnout tyto úpravy do
společně řešené PD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský vyjádřil kategorický nesouhlas s navrhovaným řešením tzv. "mlatovým povrchem",
v tomto prostoru by nadále měla zůstat travnatá plocha. Debata o tomto řešení se měla také
vést v Komisi životního prostředí - v tomto směru je nespokojenost Ing. Dostála (zastupitel a
předseda Komise ŽP) oprávněná. Veřejnost bude rovněž proti "mlatu". MST vysvětlil, jak se k
tomuto řešení dospělo, jde o prověření tohoto způsobu úpravy v duchu řešení navrženého
zpracovanou studií veřejného prostranství pro tuto lokalitu. Dále vysvětlil i některé problémy v
součinnosti komisí, odborných útvarů a vedení, které v těchto procesech nastávají. Ke kritice
řešení "mlatem" se připojil i Ing. Němeček - zmizí zeleň, bude to prašné atd. Vedoucí OMM a
ORM upozornili, že v této souvislosti právě o odborném řešení zeleně před hřbitovem
komunikovali s Ing. Dostálem, ale fakticky nic z toho nevzešlo, takže postupovali v součinnosti
se studií a návrhy projektanta.
Další část obsáhlé diskuse se týkala samotného procesu zajištění studií veřejných prostranství
v rámci dotace a jejich smyslu. ST mj. uvedl, že studie jsou cenným rámcem pro systémová
řešení veřejných prostranství ve městě, ale zároveň je přirozené, že k úpravám v rámci
jednotlivých projektů v různých částech bude docházet. Je ale třeba vnímat z nadhledu
koncepty pro daná území a kvůli jednotlivostem, se kterými někdo nesouhlasí, neoznačovat
celé studie jako špatné.
Další část diskuse se týkala projednávání různých záměrů nejen v komisích, ale i s veřejností,
ST informoval o postupech v konkrétních záležitostech, kdy bylo jednáno velice pečlivě a
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důsledně se všemi zainteresovanými. Občas to ale vedlo k tomu, že to bylo zneužito ve
prospěch soukromých zájmů jednotlivce. Zaznělo také upozornění, že na šíři projednání má
velký vliv čas, tj. termíny a lhůty, do kdy musí být návrhy řešení jasné. Někdy takový časový
prostor není. Nakonec se radní (šesti hlasy) shodli, že dojde k přesunu bodu do další RM, kdy
mezi tím bude projektantovi zadáno změnit řešení z "mlatu" na trávu a pak teprve bude
schvalován dodatek smlouvy. Úkol nebylo třeba zadat, vedoucí ORM uvedla, že požadovaná
úprava bude zajištěna bez uložení úkolu usnesením z RM.
Ing. Prouza aktuálně upozornil na problém týkající se uzavírky silnice z Krčína do Nahořan,
která se má uzavírat, aniž by o tom dostali informace dopravci či KÚ KHK, což je problém kvůli
autobusům a objížďkovým jízdním řádům.
K čl. 3/1
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou DiK Janák s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, IČO: 62063600 na zpracování
projektové dokumentace "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad
Metují", kterým se posouvá termín dokončení ze dne 30.09.2019 na dne 30.11.2019 a zvyšuje cena
díla o 19.844 Kč vč. DPH za zpracování mlatové úpravy prostoru u vjezdu do hřbitova a sadové
úpravy na celkovou cenu 211.024 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Bez usnesení
K čl. 3/1
RM schvaluje RO - navýšení akce Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská - PD (§ 2219) o částku
20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (§
3113).
Bez usnesení

3/2 Smlouva o právu provést stavbu sjezdu a vyjádření k PD
Identifikace:
Město obdrželo žádost pana Ing. arch. Vojtěcha Lichého v zastoupení paní [osobní údaj
odstraněn] a pana [osobní údaj odstraněn], o souhlas města se stavbou rodinného domu na p.
p. č. 820/2, k. ú. Nové Město nad Metují a se sjezdem z místní komunikace, která leží na p. p.
č. 2088, k. ú. Nové Město nad Metují na p. p. č. 820/2, k. ú. Nové Město nad Metují, kde mají
paní [osobní údaj odstraněn] a pan [osobní údaj odstraněn] zájem realizovat stavbu rodinného
domu.
Odůvodnění:
OMM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu, ve které jsou stanoveny
podmínky města pro napojení sjezdu na místní komunikaci ve vlastnictví města. Na základě
předložené studie stavby rodinného domu v ul. Leštinská a vyjádření ARCH, OMM souhlasí se
stavbou rodinného domu na p. p. č. 820/2, k. ú. Nové Město nad Metují, která je v souladu s
ÚP.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 23-1272/19
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 820/2, k.ú. Nové Město nad
Metují, ul. Leštinská, mezi městem Nové Město nad Metují, paní [osobní údaj odstraněn] a panem
[osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 23-1273/19
RM souhlasí se stavbou rodinného domu v ul. Leštinská na p. p. č. 820/2, k. ú. Nové Město nad
Metují, dle předložené studie stavby zpracované firmou Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI s.r.o., IČO:
06883583, Slovinská 724/4, Praha 10, 101 00, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojky pro provozovnu kadeřnictví
Identifikace:
ORM obdrželo žádost paní [osobní údaj odstraněn] o schválení záměru na uložení vodovodní
přípojky pro provozovnu kadeřnictví v č. p. 38, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují.
Přípojka je v situaci navržena v chodníku města, na p. p. č. 2069/36, který je ve vlastnictví
ŘSD ČR.
Odůvodnění:
ORM navrhuje uzavřít Dohodu o uložení vodovodní přípojky pod stavbu chodníkového tělesa
vlastníka, ve které jsou stanoveny podmínky realizace přípojky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 23-1274/19
RM schvaluje Dohodu o uložení vodovodní přípojky pro provozovnu kadeřnictví v č. p. 38 ul. T. G.
Masaryka pod stavbu chodníkového tělesa vlastníka na p. p. č. 2069/36, k. ú. Nové Město nad
Metují, ul. T. G. Masaryka, mezi městem Nové Město nad Metují a paní [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/4 Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní přípojky pro RD
Identifikace:
ORM obdrželo žádost paní [osobní údaj odstraněn] o schválení záměru na uložení vodovodní
přípojky pro stávající RD č. p. 68 ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují. Přípojka je v
situaci navržena v chodníku města, na p. p. č. 2069/36, který je ve vlastnictví ŘSD ČR.
Odůvodnění:
ORM navrhuje uzavřít Dohodu o uložení vodovodní přípojky pro RD pod stavbu chodníkového
tělesa vlastníka, ve které jsou stanoveny podmínky realizace přípojky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 23-1275/19
RM schvaluje Dohodu o uložení vodovodní přípojky pro stávající RD č. p. 68 ul. T. G. Masaryka pod
stavbu chodníkového tělesa vlastníka na p. p. č. 2069/36, k. ú. Nové Město nad Metují, ul. T. G.
Masaryka, mezi městem Nové Město nad Metují a paní [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 22667 ze dne 04.04.2016 na
pronájem prostoru půdy v objektu Základní školy Krčín firmě Vodafone Czech Republic a.s.,
nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, a to pro umístění technologie
telekomunikačního zařízení. Realizací vestavby přírodovědných předmětů v ZŠ Krčín vznikl
nedostatečný prostor pro manipulaci se zařízením společnosti Vodafone Czech Republic a.s.,
v průběhu realizace stavby byly vedeny schůzky se zástupcem firmy Vodafone Czech
Republic a.s., tento fakt byl ovšem odhalen až po dokončení stavby. Aby byl zajištěn
bezpečný provoz a přístup k zařízení, je nutné provést stavební úpravu v podobě realizace
bezpečnostního otvoru do stropu učebny se stahovacím žebříkem, umístění dvou nad sebou
instalovaných střešních výlezů a střešních pochozích lávek na střechu.
Odůvodnění:
OMM souhlasí se zněním dodatku č. 2, se společností Vodafone Czech Republic a.s., která
všechny stavební úpravy nutné k zajištění bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti práce
techniků společnosti provede na vlastní náklady. K nutnosti provedení stavebních úprav pro
zajištění bezpečného provozu a přístupu k zařízení společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
došlo na základě realizace vestavby přírodovědných předmětů v ZŠ Krčín, tato skutečnost
dříve nebyla patrná, z toho důvodu bylo domluveno dočasné snížení nájmu společnosti
Vodafone Czech Republic a.s., a to o 5.000 Kč ročně po dobu 5 let.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
K dotazu M. Jarolímka k souvisejícímu snížení nájmu podala vysvětlení Ing. Vojnarová.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 23-1276/19
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 22667 ze dne 04.04.2016, sepsané mezi Základní
školou a Mateřskou školou Krčín, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují, IČO: 72020865, a
Vodafone Czech Republic, a.s., nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, za účasti
města Nové Město nad Metují, ve kterém se povoluje společnosti Vodafone Czech Republic, a.s.
provést stavební úpravy na náklady nájemce v půdním prostoru a na střeše budovy ZŠ Krčín pro
zajištění bezpečného provozu a přístupu k zařízení nájemce a zároveň snížení nájmu o 5.000 Kč
ročně na období 5 let a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Povolení vystavování zboží
Identifikace:
Město obdrželo opakovanou žádost pana [osobní údaj odstraněn] o vystavování zboží, které
zasahuje do průchodového prostoru chodníku v ul. T. G. Masaryka na městské p. p. č. 368/9,
k. ú. Nové Město nad Metují před provozovnou v č. p. 45. Jedná se o vystavování zboží nad
chodníkem před provozovnou v délce cca 8 m a v nejširším místě 30 cm.
Odůvodnění:
Viz Stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na zavěšování vystaveného zboží s přesahem nad chodník, zda to není
faktické obcházení zákazu a zda to lze nepovolit? Bylo konstatováno, že lze zakázat i toto,
zvláště pak při omezení průchodnosti - bude to posuzovat a vymáhat MP.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 23-1277/19
RM nesouhlasí s vystavováním zboží v prostoru městské p. p. č. 368/9, k. ú. Nové Město nad
Metují před provozovnou v č. p. 45 ul. T. G. Masaryka.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 15

ZÁPIS Z PORADY
RM 23 ze dne 23.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/7 Technická infrastruktura města
Identifikace:
Firma Goldware s.r.o. IČ 25953052 pokládala chráničku pro optické kabely města na základě
objednávky č. 202/2019 za částku 7.327 Kč včetně DPH. Na § 3633 Technická infrastruktura
však již není dostatek financí pro zajištění financování objednávky, je nutné schválit RO. ORM
předkládá ke schválení RO přesun 4.000 Kč na položku Technická infrastruktura (§ 3633)
z akce ZŠ Malecí rekonstrukce WC 1. Stupeň - DPS (§ 3113).
Odůvodnění:
Položení chráničky pro optiku potřebné z hlediska propojení již položených chrániček v ul.
Boženy Němcové a T. G. Masaryka, muselo být provedeno při realizaci akce ŘSD
rekonstrukce kruhového objezdu U hasičů. Na položce technická infrastruktura již nejsou
potřebné prostředky, byly použity na úhradu zpracování projektové dokumentace a realizaci
pokládky chrániček na Malecí firmou N-SYS s.r.o. a zpracování projektové dokumentace v ul.
Na Strážnici a Nahořanská. ORM doporučuje rozpočtové opatření schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 23-1278/19
RM schvaluje RO navýšení položky Technická infrastruktura (§ 3633) o částku 4 tis Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z akce ZŠ Malecí - stavební úpravy WC 1. Stupeň - DPS (§ 3113).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Vestavba do podkroví ZŠ Komenského - konektivita - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Identifikace:
RM 19 usnesením RM 19-1078/19 souhlasila s provedením avizovaných víceprací na
slaboproudu a konektivitě na akci Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují. ORM předkládá ke schválení
změnový list č. 1 a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vícepráce v rámci konektivity školy –
vytvoření přípravy pro umístění WIFI AP do vybraných učeben v celkové výši 92 129 Kč
s DPH.
Odůvodnění:
RM19 souhlasila s vícepracemi na slaboproudu a konektivitě ve výši 300 tis. Kč. Změnový list
obsahuje zatím vícepráce na konektivitě. Jedná se o vybavení rozvaděčů o podružné
SWITCHE, které umožní umístění WIFI AP do vybraných učeben školy. ORM doporučuje
změnový list a dodatek k SOD schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na případné další vícepráce? Vedoucí ORM upřesnila, že jde o věci
navazující již na předchozí zasedání RM - zde ještě je upravená příloha – změna logiky
textace, takže usnesení bude obsahovat text "...dle upravené přílohy". M. Jarolímek se
dotázal, zda tyto změny jsou ještě v rámci dotace? ORM - vysvětleno, že ne, ale že
poskytovatel dotace celou akci velice podrobně sleduje a průběžně vznáší mnoho dotazů, na
které jsme povinni reagovat.
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K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 23-1279/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 171/2019 na realizaci akce „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metujíkonektivita“ mezi městem a firmou DLNK s.r.o., IČ: 26012162 na vícepráce na přípravě pro rozšíření
WIFI AP bodů v celkové výši 92 129 Kč včetně DPH ve znění upravené přílohy RM 23 - 3/10 a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Protipovodňový varovný a informační systém města
Identifikace:
Varovným a informačním systémem města je městský rozhlas. Stávající stav městského
rozhlasu je v některých lokalitách nevyhovující – nedostatek amplionů či jejich úplná absence
(nové zástavby na Františku), šum, obyvatelé si ztěžují na nekvalitní poslech. Stávající 100V
ústředna obsluhující rozhlas, která je umístěna v budově Městského muzea, je již dožilá a
nutně potřebuje vyměnit (informace zazněla i na RM 15). Otázky nad vyřešením problémů
týkajících se stávajícího rozhlasu přetrvávají řadu let, kdy se hledá optimální a finančně
přijatelné řešení.
Jednou z možností je využít nabízených dotačních možností, připravit projekt a zapojit se do
plánované výzvy č. 125 Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí (dále jen „OPŽP“) týkající se prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní, spec. cíle Podpořit preventivní protipovodňová opatření. V rámci této výzvy je možné
podávat žádosti na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné
povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně
naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému. Předpokládaný termín
pro vypsání výzvy a předkládání žádostí 01.10. – 19.12.2019, dotace do výše max. 70 %
způsobilých výdajů projektu. Jedná se zřejmě o poslední výzvu pro tuto oblast. Předpoklad
možné realizace do konce roku 2023. Přesné informace budou známy až vyhlášením
konkrétní výzvy. Prostřednictvím tohoto dotačního programu by bylo možné zkusit získat
dotaci na obnovu a rozšíření městského rozhlasu formou bezdrátového rozhlasu (jediná
dotační možnost). Vedení města za přítomnosti TS hovořilo s projektantem, který má
zkušenosti s projektováním varovných a informačních systémů v návaznosti na podmínky
OPŽP. Po diskusi s TS bylo navrženo ponechat stávající drátový rozhlas v páteřních trasách
města (vedeného již v zemi i nad zemí) a řešit bezdrátovým rozhlasem problematické lokality
(Ve Vilách, Klopotov, Dobrušská, František, Školní, Žižkovo náměstí – Husitská, Pod Vinicemi,
Na Rybníku, u Beranova mostu) včetně kompletní výměny rozhlasu v místních částech
Vrchoviny a Spy. Cílem projektu by měla být modernizace stávajícího varovného a
informačního systému (místního rozhlasu), rozšíření o bezdrátové hlásiče v místech, kde je
v současné době špatné nebo žádné pokrytí (viz přiložená mapa), výměnu některých
nevyhovujících hlásičů v hlavní trase, a především výměnu dožilé ústředny. Z technického
hlediska by bylo vhodnější ponechat ústřednu v budově MMUZ a prostřednictvím pořízené
techniky hlásit na dálku. Pro naplnění podmínek programu by součástí projektu muselo být
zpracování digitálního povodňového plánu města dle podmínek Ministerstva životního
prostředí a jeho napojení na digitální povodňový plán ČR a Povodňový informační systém
POVIS. Projektový záměr s bližšími informacemi k možnému projektu včetně vyčíslení
předpokládaných nákladů (na zpracování PD k žádosti a PD prováděcí pro výběr zhotovitele,
náklady na případné externí zpracování žádosti o dotaci, administraci projektu, TDI a
samotnou realizaci projektu) je přílohou tohoto bodu. Veškeré náklady, kromě výdajů za TDI
jsou způsobilé.
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Druhou možností je zajistit rozšíření a obnovu městského rozhlasu a výměnu stávající
ústředny postupně z rozpočtu města. Z pohledu TS je zcela nezbytné pořídit novou ústřednu a
následně zajistit rozšíření hlásičů do míst, kde nyní nejsou nebo jsou pouze v nevyhovujícím
počtu a vyřešit potíže šumu v koncových částech vedení. Postupné rozšiřování městského
rozhlasu v drátové podobě by bylo možné provádět s případnými rekonstrukcemi sítí nebo
chodníků v daných lokalitách, kde chybí, tedy spojit investici s majiteli sítí, kteří plánují jejich
obnovu. Toto řešení není možné časově ovlivnit, muselo by se včas reagovat na připravované
opravy a do projektů vložit své požadavky. Vybudování městského rozhlasu v rámci rozpočtu
města by přineslo náklady na projektování, výkopové práce, montáže, uvedení chodníku do
původního stavu nebo případná rekonstrukce. Odhad nákladů by byl na jednotlivé lokality
různý a náklady by byly známé až z konkrétních zpracovaných projektů. Samostatný nákup
jednotlivých reproduktorů a montáž by již byla v režii TS. S pořízením bezdrátových hlásičů
nejsou v tuto chvíli žádné zkušenosti. Předpokládaný odhad nákladů na novou ústřednu pro
stávající rozhlas činí cca 150 tis. Kč. Po zvážení všech skutečností TS doporučují komplexní
řešení městského rozhlasu.
Odůvodnění:
Dlouhodobě řešené problémy s městským rozhlasem - nedostatečné pokrytí v některých
lokalitách, přetrvávající šum při hlášení, časté opravy, dožilá stávající ústředna vyžadující
výměnu. Dotační příležitost v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský uvedl, že neví, jak se k tomu postavit, není si jist, zda rozhlas již není přežitý,
např. již delší dobu celý horní František nejde a asi to nikomu nevadí. TAJ připomněl, že na
koncepční RM 15 v květnu 2019 byl p. Jakubský z TS, který má údržbu městského rozhlasu
na starosti. Ten upozornil na špatný stav, radní konstatovali, že bude třeba přistoupit k
revitalizaci celého systému včetně ústředny. Na to musí být pamatováno v rozpočtu na rok
2020 a proto je nyní třeba připravit se na zpracování žádosti o dotaci. Radní diskutovali o
funkcích a významu městského rozhlasu pro občany, o alternativních systémech sdělování
informací apod. Nakonec hlasováno o souvisejících usneseních v poměru 4 pro a 3 se zdrželi.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 23-1280/19
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o podporu na projekt „Protipovodňový varovný a
informační systém města Nové Město nad Metují“ do Operačního programu Životní prostředí 2014 –
2020 plánované výzvy č. 125.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 23-1281/19
RM schvaluje RO - realizaci akce "Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město
nad Metují" - zpracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci (§ 3341) ve výši 50 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z akce ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (§ 3113).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 23-1282/19
RM souhlasí se zahájením přípravných prací – objednáním projektové dokumentace k žádosti o
dotaci na akci „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují“ v ceně
48.037 Kč vč. DPH dle předložené cenové nabídky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Informace o výsledcích podaných žádostí o dotaci, smlouva o dotaci
Identifikace:
Městem byla dne 06.05.2019 předložena žádost o dotaci do vyhlášené výzvy KHK v programu
19RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v KHK na akci
„Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, II. etapa“.
Tato etapa v délce cca 640 m navazovala na první etapu (stavební úpravy místní komunikace
od křižovatky s ul. V. Moravce směrem Chlístov v délce cca 650 m). Dne 09.09.2019 byla
Zastupitelstvem KHK schválena městu dotace na tuto akci ve výši 1.719 tis. Kč. V příloze
tohoto bodu je předkládána ke schválení Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 19RRDU2-0001.
Městem byla dne 09.05.2019 předložena žádost o dotaci do vyhlášené výzvy
Královéhradeckého kraje v programu 19RRDU3 Program obnovy místních částí (účel 3
Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží) na akci „Stavební úpravyrekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují “. Dne
09.09.2019 byla Zastupitelstvem KHK schválena městu dotace na tuto akci ve výši 500 tis. Kč
(maximální možná výše v účelu 3). V příloze tohoto bodu je předkládána ke schválení
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRDU3-0003.
Městem byla dne 11.06.2019 předložena žádost o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva
vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "MVGŘ HZS") JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního automobilu na akci „Nové Město nad
Metují – Pořízení nového dopravního automobilu“. Dne 10.09.2019 uveřejnilo MV-GŘ HZS
výsledky dotačního řízení. Žádost města obdržela nízký počet bodů a na alokaci pro rok 2020
nedosáhla. Hodnotící kritéria v tomto programu jsou přívětivá pro malé obce, či obce, které
nedisponují dopravním automobilem nebo jeho stáří přesahuje 21 let. Více bodů obdrží i
žadatelé, kteří žádají nepřerušeně poněkolikáté. Hodnotící kritéria pro informaci v příloze
tohoto bodu.
ZM bude informováno prostřednictvím Aktuálního stavu projektů.
Odůvodnění:
Informace o výsledcích dotačních řízení. Ke schválení předkládána Smlouva o poskytnutí
dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 19RRDU3-0003.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský a Ing. Maur - dotazy na financování nákupu hasičského auta - podíl města a
možná dotace. ST a vedoucí OF podali informace - o dalším postupu ve vztahu k rozpočtu na
rok 2020 bude jednat ST s velitelem JSDH.
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K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 23-1283/19
RM bere na vědomí informaci, že žádost o dotaci na akci „Cykloregion V. Moravce – stavební
úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská, II. etapa“ byla schválena a podpořena ze strany
Královéhradeckého kraje ve výši 1.719 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 23-1284/19
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
19RRDU2-0001 na projekt „Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace ul.
Chlístovská, II. etapa“, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 23-1285/19
RM bere na vědomí informaci, že žádost o dotaci na akci "Stavební úpravy-rekonstrukce umělé
vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Město nad Metují“ byla schválena a podpořena ze
strany Královéhradeckého kraje ve výši 500 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 23-1286/19
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
19RRDU3-0003 na projekt „Stavební úpravy-rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části
Vrchoviny v Novém Městě nad Metují", ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 23-1287/19
RM bere na vědomí informaci, že žádost o dotaci na akci „Nové Město nad Metují – Pořízení
nového dopravního automobilu“ neobstála v dotačním řízení a získaným počtem bodů nedosáhla na
alokaci. RM dále bere na vědomí informaci, že při nepřerušeném opakování podávání žádosti o
dotaci v dalších letech a přibývajícím stáří stávajícího dopravního automobilu, kterým JSDH Nové
Město nad Metují nyní disponuje, by dle hodnotících kritérií byla šance na získání více bodů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/11 Harmonogram prací na BD v lokalitě Rychty
Identifikace:
RM 21 uložila OMM ve spolupráci s MST svolat koordinační schůzku se soukromými
stavebníky a vlastníky objektů přilehlých k plánované stavbě "Komunikace na p.p.č.203/24
k.ú. NMnM a části ul. Bořetínská" a dojednat s nimi harmonogram a koordinaci postupu
stavebních prací na jejich objektech a stavbě "Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú. NMnM a části
ul. Bořetínská". Tato schůzka proběhla dne 16.9.2019. Na této schůzce byl soukromými
stavebníky nastíněn harmonogram jejich prací na BD rozestavěných v této lokalitě a město je
zase seznámilo v jaké fázi přípravy je realizace komunikace v ul. Bořetínská, která se bude
realizovat ve dvou etapách v koordinaci s jejich stavbami.
Odůvodnění:
Harmonogram prací výstavby BD A ,B, C, D a kavárny v lokalitě Rychta je přiložen v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek se dotázal na to, zda se město musí finančně spolupodílet na komunikaci, která
je vedle nemovitosti p. [osobní údaj odstraněn]? ST podal vysvětlení o tom, jak byla tato
záležitost řešena, souviselo to ještě s projednáváním podmínek realizace projektu terminálu a
s prvním vlastníkem, který pozemek na stavbu koupil. Nešlo o závazek, ale v rámci
jednotnosti použitých materiálů pro řešení komunikací a chodníků zde se to jeví jako vhodné
se na tom podílet. Město bude trvat na tom, aby toto bylo dotaženo do konečného řešení, ale
nemělo by to bránit termínu kolaudace. Byl projednáván i termín realizace v Bořetínské a zde částečně letos a částečně 2020. Zazněly i další informace k předpokládanému postupu při
dokončování staveb soukromých investorů v dané lokalitě.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 23-1288/19
RM bere na vědomí předložený harmonogram prací na výstavbě bytových domů A, B, C, D a
kavárny v lokalitě "Rychta" ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Poptávka - „Veřejné osvětlení v ulici Halínská, Spy, Nové Město nad Metují“
Identifikace:
ORM poptalo zakázku „Veřejné osvětlení v ulici Halínská, Spy, Nové Město nad Metují“.
Jedná se o veřejné osvětlení podél nového chodníku u autobusové zastávky ve směru na
Dobrušku. Na zakázku byly poptány celkem 3 firmy. Do stanoveného termínu pro podávání
zakázek byly doručeny celkem 3 nabídky. Nejvýhodnější nabídku podala firma ERMO spol.
s r.o., se sídlem Na Střezině 694/1, Hradec Králové 500 03, s nabídkovou cenou ve výši
305.853,00 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Zakázka byla poptána v souladu se směrnicí Zásady města Nové Město nad Metují pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Realizace akce bude hrazena z rozpočtu města
z položky "VO v ul. Halínská, PD + realizace", § 3631, org. 1821, kde je pro tuto akci
schváleno celkem 350 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 23-1289/19
RM souhlasí na základě předloženého vyhodnocení poptávky se zadáním zakázky „Veřejné
osvětlení v ulici Halínská, Spy, Nové Město nad Metují“ firmě ERMO spol. s r.o., se sídlem Na
Střezině 694/1, Hradec Králové 500 03, která se umístila na prvním místě, s nabídkovou cenou
305.853,00 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 23-1290/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Veřejné osvětlení v ulici Halínská, Spy, Nové Město nad
Metují“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol. s r.o. se sídlem Na Střezině
694/1, Hradec Králové 500 03 na částku ve výši 305.853,00 Kč včetně DPH. RM pověřuje ST
podpisem příslušné smlouvy o dílo ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Vyjádření k DUR - Novostavba BD v ul. 28. října
Identifikace:
Na město Nové Město nad Metují byla doručena žádost o vyjádření k umístění novostavby
bytového domu (a s tím souvisejících ploch a přípojek inženýrských sítí) na pozemcích p. p. č.
452/6, 446/7, 446/11, 446/12, 446/13, 937, 1463, 561/1, 2064/2 a 2064/3 v k. ú. Nové Město
nad Metují.
Odůvodnění:
Již RM 15 projednávala žádost p. [osobní údaj odstraněn] o vyjádření se k záměru - realizovat
na pozemcích p. p. č. 452/6, 446/7, 446/13, 1463, 446/12, 937 a 446/11, v k. ú. Nové Město
nad Metují, BD. K této žádosti bylo přijato usnesení, viz příloha. Následně podal p. [osobní
údaj odstraněn] žádost o revokaci tohoto usnesení, tato žádost byla projednávána v RM 17 a
v příloze je usnesení, kterým byla tato žádost zamítnuta.
Vyjádření odborných útvarů k nově podané žádosti o vyjádření se k DUR - novostavba BD v
ul. 28. října - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá debata radních o dosavadním průběhu jednání a dění, které se týká
realizace tohoto soukromého investičního záměru. MST informoval o tom, co k tomuto záměru
konstatovala Komise pro výstavbu a rozvoj - tj. pokud to není v rozporu s ÚP, tak nevidí
problém, je to věcí odborných útvarů, které zastupují město v rámci řízení. Stanovisko
odborných útvarů je v příloze tohoto bodu. Město nadále trvá na tom, co již RM uvedla ve
svých předchozích usneseních k této záležitosti.
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K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 23-1291/19
RM souhlasí s vyjádřením města k umístění novostavby bytového domu (a s tím souvisejících ploch
a přípojek inženýrských sítí) na pozemcích p.p.č. 452/6, 446/7, 446/11, 446/12, 446/13, 937, 1463,
561/1, 2064/2 a 2064/3 v k.ú. Nové Město nad Metují, v ul. 28. října, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Upravený postup pro zvýšení koeficientu pro výpočet počtu odstavných a
parkovacích ploch
Identifikace:
RM 14 uložila MST ve spolupráci s OMM dopracovat návrh konečného postupu města na
zvýšení koeficientu pro výpočet počtu odstavných a parkovacích ploch u nové výstavby v
Novém Městě nad Metují.
S ohledem na to, že RM 22 odsouhlasila zveřejnění Výzvy k podávání podnětů k plánované
Změně č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují, předkládá ORM RM 23 upravený postup
zvýšení koeficientu pro výpočet odstavných a parkovacích ploch.
Odůvodnění:
Upravený postup zvýšení koeficientu pro výpočet odstavných a parkovacích ploch přiložen v
příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek - takto koncepční záležitosti by měly proběhnout přes Komisi pro výstavbu a
rozvoj. TAJ - a případně tedy i do Komise dopravní. Vedoucí ORM uvedla, že je nutné
zpracovat nějaký projektový výstup, aby bylo nad čím diskutovat. To musí probíhat v
souvislosti se změnou ÚP č. 2. Tzn., že zpracovatel té změny to zpracuje a navrhne a pak to
může jít do komisí. Radní vyjádřili obavu nad tím, aby to netrvalo příliš dlouho, protože tím by
měly být podmíněny další stavby ve městě.
Dále zaznělo upozornění, že dostat to do ÚP je důležité, protože jinou formou by to sice bylo
přání města, ale právní závaznost pro rozhodování např. stavebního úřadu by to nemělo.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 23-1292/19
RM souhlasí s postupem města na zvýšení koeficientu pro výpočet počtu odstavných a parkovacích
ploch u nové výstavby v Novém Městě nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu, a to zejména s
podáním podnětu do změny č.2 ÚP Nové Město nad Metují na zpracování stupně automobilizace
pro možnost zvýšení koeficientu pro výpočet odstavných a parkovacích ploch, včetně rozdělení do
zón dle dostupnosti veřejné dopravy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 23

ZÁPIS Z PORADY
RM 23 ze dne 23.09.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/15 Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - Lávka pod zámkem
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke SOD na zpracování PD - projektové
dokumentace "Lávka pro pěší pod zámkem, Nové město nad Metují", která byla uzavřena
mezi městem a Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a.s., Hradec Králové na
posun termínu odevzdání - na 210 dní od podpisu SOD, tj. do 25.11.2019. Původní termín byl
do 26.09.2019.
Odůvodnění:
K posunu termínu došlo ze strany města z důvodu projednávání návrhu zábradlí na lávku se
státní památkovou péčí, kde bylo ze strany městského architekta navrhováno zábradlí ze
dřeva, to však nebylo ze strany památkové péče akceptováno. ORM souhlasí s posunem
termínu, realizaci lávky v příštím roce tento posun termínu odevzdání PD neohrozí.
Realizace bude také záležet na rozhodnutí města, zda bude žádat o dotaci na MMR, pokud
bude příslušná výzva vypsána. Na základě dotazu ORM na MMR, zda bude vyhlášena výzva
na podporu obnovy místních komunikací a výzva na podporu obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury (lávky), nám bylo ze strany MMR sděleno, že cílem ministerstva je
zachovat dosavadní dotační programy. Konkrétní tituly však zatím nejsou známy a vše bude
záviset na schváleném rozpočtu a jeho rozdělení. Pokud bude tedy výzva vypsána, tak se její
vyhlášení předpokládá konec listopadu 2019 a podávání žádostí o dotaci se předpokládá do
konce února 2020 (tak jak to bylo vloni). Výsledky byly známy v červnu.
Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti).
Akce je považována za zahájenou předáním stavby. Uznatelné náklady u všech dotačních
titulů jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti na podatelnu MMR a souvisí
výhradně s realizací akce.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vyjádřil se kriticky k postupu památkářů, což znamená stálé průtahy pro realizaci dotázal se na hlavní důvody proč vadilo dřevěné zábradlí a má být kovové? Vysvětlili MST a
Ing. Vojnarová, bude řešeno dle památkářů, jinak by hrozily další průtahy.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 23-1293/19
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Lávka pro
pěší pod zámkem, Nové město nad Metují", která byla uzavřena mezi městem a Ing. Ivanem Šírem,
projektování dopravních staveb a.s., Hradec Králové na posun termínu odevzdání - na 210 dní od
podpisu SOD, tj. do 25.11.2019, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/16 Žádost PNT s.r.o. o prominutí nájemného za zásah do pozemku města
Identifikace:
RM usnesením č. RM 22-1208/19 ze dne 09.09.2019 schválila umístění vedení teplovodu k
objektu Malecí č. p. 852 v délce 130 m do pozemků města, tj. p. p. č. 617/1, p. p. č. 619/16 a
p. p. č. 597/3, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, mezi podmínky stanovené městem bylo
uzavření smlouvy o právu provést stavbu, ve které jsou všechny podmínky města pro
realizování stavby. Dále město požadovalo neporušení místní komunikace na p. p. č. 619/16 v
k. ú. Nové Město nad Metují, avšak na základě místního šetření za přítomnosti TS bylo
domluveno řešit uložení teplovodu na p. p. č. 619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují pod místní
komunikací překopem komunikace, namísto původně domluveného protlaku. Zároveň se
stavebník (tedy PNT s.r.o.) zavázal, že dodavatel stavby uzavře nájemní smlouvu s
vlastníkem pozemku, tedy městem Nové Město nad Metují prostřednictvím OMM a ORM.
Firma PNT s.r.o. požádala o odpuštění nájemného - podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Společnost První novoměstská teplárenská s.r.o. (dále jen "PNT s.r.o."), jakožto investor akce
„Prodloužení teplovodu k čp. 852“ nemá z důvodu optimalizace nákladů jednoho dodavatele
stavby. Stavbu budou realizovat 3-4 dodavatelé, částečně se na ní budou podílet i
zaměstnanci společnosti PNT s.r.o., proto společnost PNT s.r.o. žádá RM o prominutí
nájemného za zásah do pozemků města. Celkový rozsah záboru městských pozemků je 130
m2.
Stanovisko OMM - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Krátká diskuse o obvyklých postupech při promíjení nájmů různým subjektům. Jeden radní
nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 23-1294/19
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu teplovodního vedení mezi městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, a První novoměstskou teplárenskou s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 27471454, pro stavbu „Teplovodní vedení k čp. 852, ul. Malecí“, která
bude provedena na pozemcích vlastníka, tj. v úseku ul. Malecí, p. p. č. 617/1, p. p. č. 619/16 , p. p.
č. 597/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 23-1295/19
RM souhlasí s prominutím nájemného společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. za zásah
do pozemků města, tj. p. p. č. 617/1, p. p. č. 619/16 a p. p. č. 597/3, vše v k. ú. Nové Město nad
Metují, k objektu Malecí č. p. 852 v délce 130 m.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 23-1296/19
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení překopu 32/2019 mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876, a První novoměstskou teplárenskou s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 27471454, pro stavbu „Teplovodní vedení k čp. 852, ul. Malecí“, která
bude v období ode dne 25.09.2019 do dne 20.10.2019 v délce trvání 26 dní provedena na těchto
pozemcích vlastníka, tj. v úseku ulice Malecí, p. p. č. 617/1 , p. p. č. 619/16 , p. p. č. 597/3 v k. ú.
Nové Město nad Metují, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň 90 m2, místní
komunikace 10 m2, chodník 30 m2, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 23-1297/19
RM souhlasí na základě místního šetření mezi městem Nové Město nad Metují a firmou První
novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
27471454, s provedením překopu místní komunikace na p. p. č. 619/16 v k. ú. Nové Město nad
Metují z důvodu uložení vedení teplovodu pod komunikaci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/17 Veřejná zakázka - Nucené odvětrání tělocvičen ZŠ Malecí
Identifikace:
Dne 19.09.2019 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku "Nucené odvětrávání tělocvičen ZŠ Malecí". Hodnotící komise
předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V termínu pro podávání nabídek bylo doručeno 5 obálek s nabídkami uchazečů.
Nejvýhodnější nabídku podala firma Zdeněk Krch, Švabinského 9236/54, 149 00 Praha 4 Chodov, s nabídkovou cenou 1.344.385 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že objekt "ZŠ Malecí"
slouží k ekonomické činnosti zadavatele, budou práce účtovány v režimu přenesené daňové
povinnosti, tzn. bez DPH. DPH ve výši 282.320,85 Kč bude odvedena městem. Celková cena
za provedení akce bude činit 1.626.705,85 Kč vč. DPH. V rozpočtu města byly v položce "ZŠ
Malecí rekonstrukce odborných učeben" schváleny prostředky ve výši 750 tis. Kč z vlastních
zdrojů a částka výše dotace 1. 290 tis. Kč na základě podané žádosti (může dojít k úpravě dle
skutečné realizace).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 23-1298/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Nucené odvětrání tělocvičen ZŠ Malecí" firmě Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00
Praha 4 - Chodov, IČO: 49696785, za nabídkovou cenu 1.344.385 Kč bez DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 23-1299/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Nucené odvětrání tělocvičen ZŠ Malecí" mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO:
49696785, za nabídkovou cenu 1.344.385 Kč bez DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/18 Dodatek č. 5 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“
Identifikace:
Termín ukončení realizace 2. etapy stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“,
jejímž dodavatelem je firma Novostav s.r.o., IČO: 45539006, je nutné prodloužit z důvodu
koordinace stavby se stavbou mostu do dne 09.12.2019. ORM předkládá ke schválení
dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 128/2018. Původní termín realizace 2. etapy stavby byl do
dne 30. 09.2019.
Odůvodnění:
Stavba mostu bude probíhat déle, než bylo předpokládáno v loňském roce. Byli jsme však
ujištěni, že uzavírka silnice skončí nejpozději dne 31.10.2019 dle povolení zvláštního užívání.
Dodavatel bude moci dokončit chodníky nejdříve v listopadu, dříve ho stavba silnice nepustí.
ORM doporučuje schválit dodatek č. 5 na posun termínu dokončení do dne 09.12.2019. Bod
byl do RM zařazen mimořádně po odeslání pozvánek z důvodu nutnosti schválení dodatku na
prodloužení termínu před termínem ukončení smlouvy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 23-1300/19
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 na posun dokončení realizace 2. etapy
akce „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“ do dne 09.12.2019, a to mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO: 45539006, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/19 Dodatek č. 3 k SOD „VO, MR v ul. Na Hradčanech“
Identifikace:
Termín ukončení realizace 2. etapy stavby „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na
Hradčanech“, jejímž dodavatelem je firma Ermo spol. s r.o., IČO: 15062201, je nutné
prodloužit z důvodu koordinace stavby se stavbou mostu do dne 09.12.2019. ORM předkládá
ke schválení dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 140/2018. Původní termín realizace 2. etapy
stavby byl do dne 30.09.2019. ORM předkládá ke schválení dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.
140/2018. Bod byl do RM zařazen mimořádně po odeslání pozvánek z důvodu nutnosti
schválení dodatku na prodloužení termínu před termínem ukončením smlouvy.
Odůvodnění:
Stavba mostu bude probíhat déle, než bylo předpokládáno v loňském roce. Byli jsme však
ujištěni, že uzavírka silnice skončí nejpozději dne 31.10.2019 dle povolení zvláštního užívání.
Dodavatel bude moci dokončit osvětlení a městský rozhlas nejdříve v listopadu, dříve ho
stavba silnice nepustí. ORM doporučuje schválit dodatek č. 3 na posun termínu dokončení do
dne 09.12. 2019.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 23-1301/19
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 140/2018 na posun dokončení realizace 2. etapy
akce „Veřejné osvětlení, městský rozhlas v ul. Na Hradčanech“ do dne 09.12.2019 mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Ermo spol. s r.o., IČO: 15062201, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/20 Rekonstrukce ulice U Zázvorky, jednání na ŘSD ČR
Identifikace:
ST seznámil RM se zápisem z jednání uskutečněného na ŘSD ČR dne 23.07.2019 a
doplněnými přílohami ze dne 19.09.2019 od pana Ing. Ivana Šíra, projektanta objednaného
ŘSD ČR. Přílohy se týkaly 3 variant (studií) řešící prostor v ul. U Zázvorky. Studie byly
doplněny o konzultační jednání se státní památkovou péčí, viz přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění: Nové informace z ŘSD ČR, nutno projednat v RM.
Vysvětlení: Hable Petr – starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST s MST doporučují souhlasit s variantou, která rozšiřuje chodník po pravé straně směrem
na Husovo náměstí, tak aby byl zajištěn bezpečný pěší přístup Na Zadomí a do ZUŠ. Tato
část chodníku bude muset být finančně řešena městem, taktéž i na pevno osazené semafory,
řešící kyvadlový provoz vč. provozních nákladů. Ing. Maur měl dotaz na rozsah rekonstrukce
vozovky. Ing. Pozděna – dle návrhu počítají s rekonstrukcí na rozhraní objektů č. p. 1213 a
1214 nakonec asfaltového povrchu. Ing. Maur a MST je potřeba požadovat rozšíření,
prodloužení úseku více do Husova náměstí až za stávající poškozenou silnici, zvlněnou část
(č. p. 1214 a 1215).
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 23-1302/19
RM souhlasí s vyprojektováním pravé strany chodníku v ul. U Zázvorky směrem na Husovo
náměstí a s osazením semaforu dle varianty studie ŘSD ČR a bere na vědomí, že finanční náklady
spojené s vybudováním chodníku a osazením jiných semaforů budou hrazeny městem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/21 Dotaz radního Ing. Prouzy - výjezd ze stavebnin v ul. Na Strážnici
Odůvodnění:
Ing. Prouza vznesl dotaz týkající se stavu výjezdu ze stavebnin v ulici Na Strážnici po
skončení rekonstrukce silnice zde.
Vysvětlení: Prouza Martin, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza upozornil na problematický výjezd ze stavebnin Na Strážnici. Je zde podezření, že
cesta je níž, což způsobuje problémy pro výjezdy a vjezdy aut, zvláště pak s nákladem. Toto
se může týkat i vjezdů k domům v této lokalitě. ST informoval o přislíbených opatřeních ze
strany investora. ORM je zde podezření, že stavba komunikace byla provedena v rozporu s
PD. Radní se shodli, že do silnice by se sahat nemělo, ale nájezdy bude nutné upravit. ST - k
dalším úpravám dojde při provedení rekonstrukce chodníků zde. Dále doporučuje posoudit i
vjezd mezi ulicemi Příčná a Zahradní, zda to je podle PD. M. Jarolímek upozornil, že i nový
povrch komunikace v ul. Nádražní je nižší, než byl. Vedoucí ORM informovala, že chodník Na
Strážnici a v Nahořanské by mohl být realizován s pomocí dotace od SFDI - DI PČR dal
výjimku. ST - důležité je, aby tato záležitost nezhatila celou žádost o dotaci, byl by opatrný.
Zazněl i dotaz Ing. Maura na termín realizace zábradlí i viaduktu u nádraží. ORM - do konce
října. ST přítomné ujistil, že veškerá upozornění a připomínky zde vznesené budou
projednány a řešeny s investorem a zhotovitelem.
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 23-1303/19
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne
31.08.2019
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.08.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 23-1304/19
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do
dne 31.08.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Zápis ze 157. zasedání Bytové komise a Bytového dne ze dne 11.09.2019
Identifikace:
Zápis ze 157. zasedání Bytové komise a Bytového dne konané dne 11.09.2019.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 23-1305/19
RM schvaluje obsah Zápisu ze 157. zasedání Bytové komise a Bytového dne konané dne
11.09.2019, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Návrh Bytové komise - plošné zvýšení nájemného v městských bytech
Identifikace:
Bytová komise se na několika svých zasedání věnovala problematice zvyšování nájemného v
městských bytech. Na posledním zasedání dne 11.09.2019 byl projednán finální návrh, který
je nyní předložen RM k rozhodnutí. Bytová komise doporučuje zvýšení nájemného v rozmezí
15-18 %. Bližší vysvětlení a informace k plošnému zvýšení nájemného v městských bytech je
uvedeno v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
V posledním desetiletém období bylo nájemné zvýšeno pouze u nově uzavíraných smluv.
Navrhované zvýšení se dotkne také smluv, které jsou již dlouhodobě uzavřeny. Jedná se o
cca 60 % bytového fondu.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN informoval radní o tom, jak k navrženým procentům došli a popsal i
projednávání návrhů v Bytové komisi - jde o dlouhodobě projednávanou a připravovanou
záležitost. Odpověděl na dotazy radních, seznámil je s úrovní srovnatelných nájmů v okolních
městech. Radní diskutovali o předpokládaném časovém intervalu zvyšování nájmů dle
inflačních koeficientů - předpoklad je 1x za 3 roky. Debata se týkala i matematické metody
výpočtu procent zvýšení. Bylo hlasováno od nejvyššího návrhu, tj. o 18,1 % - to schváleno
nebylo. Pro navýšení o 15,1 % bylo 6 radních a 1 byl proti.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 23-1306/19
RM souhlasí s návrhem OSN a Bytové komise na zvýšení nájemného v městských bytech o 15,1
%, a to od 01.02.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 23-1307/19
RM ukládá OSN ve spolupráci s PRAV zpracovat a rozeslat návrh na zvýšení nájemného v
městských bytech o 15,1% s účinností od 1.2.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici
Identifikace:
Organizátor koncertu Novoměstské filharmonie v České Skalici žádá RM o zapůjčení
městského pódia na koncert, který se bude konat v neděli 17.11.2019 v Sokolovně v České
Skalici. Organizátor zajistí dovoz městského pódia do České Skalice a jeho vrácení zpět dle
dohody s TS. Koncert v České Skalici je organizován ve spolupráci s Městským klubem v
Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pořadatel koncertu si zajistí dopravu zapůjčených podií, pracovníci TS
pomohou s naložením pódiových dílců.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit bezplatné zapůjčení pódia.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 23-1308/19
RM souhlasí se zapůjčením městského pódia na koncert Novoměstské filharmonie v České Skalici
dne 17.11.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 23-1309/19
RM ukládá OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem a TS.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 04.09.2019
Identifikace:
Dne 04.09.2019 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR
schválila změny ve Školním řádu od školního roku 2019/2020. ŠR byla seznámena s novou
členkou ŠR z řad rodičů. Ředitelka seznámila ŠR se změnami od nového školního roku.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 23-1310/19
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod ze dne 04.09.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Krčín"
Identifikace:
Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín“ žádá RM o projednání informace o přerušení provozu
mateřské školy ve dnech 23. až 31.12.2019. Ve dnech přerušeného provozu budou
zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou. Informace o přerušení provozu mateřské školy budou
zveřejněny na přístupném místě ve škole a to nejméně 2 měsíce předem.
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a
po projednání se zřizovatelem přerušit provoz mateřské školy i v jiném období než v měsíci
červenci nebo srpnu. Za závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které
znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 23-1311/19
RM projednala a vzala na vědomí informaci zástupkyně ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Krčín, pracoviště MŠ Krčín o přerušení provozu ve dnech 23.- 31.12.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/4 Žádost „ZŠ a MŠ Krčín“ o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ a MŠ Krčín", která jej použije
výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 4 žáky ve školním roce 2019/2020,
a to v období ode dne 01.10.2019 do dne 30.06.2020. Celkem se jedná o finanční dar ve výši
17.367 Kč.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 23-1312/19
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI v celkové výši 17.376 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro celkem 4 žáky, a to v období ode dne 01.10.2019 do dne 30.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - "ZŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2019/2020 v 5
třídách: 7.A - 31 žáků, 7.B - 31 žáků, 8.A - 31 žáků, 8.B – 31 žáků, 9.A - 32 žáků.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 4 odst. 7 počty žáků ve
třídách (nejvyšší počet je 30 žáků). Z tohoto počtu v souladu s § 23 odst. 5 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4
žáků). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality
vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 23-1313/19
RM schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy a Mateřské školy Krčín pro školní rok 2019/2020
pro třídy 7.A, 7.B, 8.A, 8.B a 9.A dle předloženého návrhu ve znění přílohy k tomuto bodu. Výjimka
je povolena za předpokladu, že navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti
základní školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 CP Mandl - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje
Identifikace:
Centrum prevence Mandl požádalo o dotaci z rozpočtu KHK na provoz služby v roce 2019 v
celkové výši 300.000 Kč. Žádosti o dotaci ze strany KHK nebylo vyhověno, nicméně o tuto
částku byla navýšena dotace poskytnutá MPSV ČR, a to prostřednictvím KHK. Celková částka
dotace od MPSV ČR na provoz Centra prevence Mandl pro rok 2019 činí tedy 774.410 Kč.
RM je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Z důvodu neposkytnutí dotace z rozpočtu KHK byla navýšena dotace MPSV ČR na provoz
služby sociální rehabilitace Centra prevence Mandl o částku 300.000 Kč. Dotace je příjemci
poskytována prostřednictvím KHK.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 23-1314/19
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na provoz Centra prevence Mandl pro
rok 2019 z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_19_3994122, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 23-1315/19
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Městského muzea,
JSDH Nové Město nad Metují a MŠ Na Františku ve znění přílohy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Kupní smlouva na nákup termokamery pro JSDH
Identifikace:
Velitel JSDH předkládá RM ke schválení výsledek výběrového řízení a návrh kupní smlouvy
na dodávku termokamery pro JSDH - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
V rozpočtu města na rok 2019 je zahrnuta položka Vybavení JSDH (vyprošťovací zařízení,
termokamera) ve výši 1 250 tis. Kč (vyprošťovací zařízení bylo již zakoupeno za částku
715.164,45 Kč). Na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku
termokamery byla předložena jedna nabídka. Komise tedy z tohoto důvodu neprovedla
hodnocení.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 23-1316/19
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na dodávky termokamery pro JSDH firmu Požární
bezpečnost s. r. o., Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČO: 27660940, za nabídkovou cenu
388.611 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OF, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 23-1317/19
RM schvaluje kupní smlouvu na dodávku termokamery pro JSDH uzavřenou mezi městem
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a firmou Požární bezpečnost s. r. o., Královský vršek
3545/42, 586 01 Jihlava, IČO: 27660940, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OF, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Zápis č. 5 Osadního výboru Spy ze dne 02.09.2019
Identifikace:
Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne 02.09.2019 v
klubovně ve Spech viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 23-1318/19
RM projednala Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 02.09.2019 v klubovně ve
Spech ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 23-1319/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 5 Osadního výboru Spy ze dne 02.09.2019, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Dodatek k servisní smlouvě č. S1406-00020
Identifikace:
TS předkládají RM ke schválení Dodatek k servisní smlouvě č. S1406-00020, uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g, 664 41 Popůvky - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Firma ROBUR, s.r.o., provádí pravidelné prohlídky a zkoušky teplovodních agregátů a
kontroly plynového zařízení. V roce 2018 byla nainstalována do dílny TS nová plynová
vytápěcí jednotka Calorio 52M a tím došlo k navýšení počtu vytápěcích jednotek o 1 ks, které
jsou předmětem servisní smlouvy.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
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K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 23-1320/19
RM schvaluje Dodatek k servisní smlouvě č. S1406-00020 uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a firmou ROBUR, s.r.o., Vintrovna
439/3g, 664 41 Popůvky, s předmětem navýšení počtu vytápěcích jednotek zn. ROBUR o 1 ks, typ
Calorio 52M, instalovaný v dílně TS, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem dodatku.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova
Identifikace:
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "SZIF") vyhlásil 8. kolo příjmu žádostí z
Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. V rámci této výzvy je možné získat dotaci na
techniku pro lesní hospodářství a také na pořízení a instalaci mechanické ochrany dřevin
(oplocenek). Dle pravidel SZIF je nutné na každé opatření podat samostatnou žádost o dotaci.
V případě Techniky pro lesní hospodářství má správce městských lesů zájem o samojízdný
pásový pracovní stroj konstruovaný pro soustřeďování dříví vlečením (tzv. železný kůň - viz
příloha tohoto bodu). Dotace je ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů, které jsou
stanoveny limitem max. 600.000 Kč vč. DPH. Cenová nabídka na nový stroj od firmy
Reparoservis spol. s r.o. je ve výši 520.000 Kč bez DPH, tj. 629.200 Kč vč. DPH. Žádosti se
hodnotí dle preferenčních kritérií, v některých z nich však body nezískáme (míra
nezaměstnanosti
v okrese,
projekt
je
realizován
v hospodářsky
problémových
regionech, žadatel je mladý lesník do 40 let). Alokace pro opatření Technika pro lesní
hospodářství je 170 mil. Kč. V případě Mechanické ochrany dřevin (oplocenek) má správce
městských lesů zájem o nákup cca 5 km drátěných oplocenek. Maximální hodnota výdajů na
pořízení a instalaci drátěné oplocenky je 85.000 Kč/km oplocení. Dotace činí 100 %
z celkových způsobilých výdajů. Součástí projektu bude i nákup a instalace vstupních branek.
Alokace pro opatření Mechanická ochrana dřevin je 30 mil. Kč. Projektové záměry je třeba
zkonzultovat s pracovníky SZIF a doupřesnit výši způsobilých výdajů. Žádosti se podávají ode
dne 08.10.2019 do dne 29.10.2019. Vyhodnocení podaných žádostí se předpokládá
v průběhu srpna 2020.
Odůvodnění:
Železný kůň - potřeba zajištění prvotního přiblížení dřevní hmoty od pařezu k přibližovací lince
pro traktor. Zajištění budoucího období, kdy je již v současné době pociťován nedostatek
kvalitních živých koní pro práci v lese.
Pořízení a instalace oplocenek patří mezi běžnou činnost správy lesů, která je hrazena z
rozpočtu města.
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval, že se objevil tento dotační titul - je to dobrá věc, pomůže to s včasným
vytaháním dřeva z městských lesů, nyní na to chybí kapacity od externích dodavatelů, kteří
provádí v městských lesích tyto práce. V této chvíli jde o schválení zpracování a podání
žádosti.
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 23-1321/19
RM bere na vědomí možnost získání dotace z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 na techniku
pro lesní hospodářství (železný kůň) a pořízení a instalaci mechanické ochrany (oplocenky).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 23-1322/19
RM souhlasí s přípravou žádosti o dotaci do 8. kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 na
techniku pro lesní hospodářství (železný kůň).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 23-1323/19
RM souhlasí s přípravou žádosti o dotaci do 8. kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 na
pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenky).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Osvědčeni o nastoupení do funkce člena ZM
Identifikace:
Na základě rezignace paní Marie Petruželkové ze dne 18.09.2019 na mandát zastupitelky
proběhl na zasedání ZM 8 dne 19.09.2019 slib nového zastupitele pana Ing. Tomáše
Roštlapila, k tomu je ještě třeba vydat Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM.
Odůvodnění:
Jedná se o pravomoc RM dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
(lhůta pro vydání je do 15 dnů od nastoupení mandátu).
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 23-1324/19
RM vydává Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
pro pana Ing. Tomáše Roštlapila, který se stal členem ZM dne 19.09.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8 Diskuse
8/1 Studie Kasáren - pozvání člena Komise pro výstavbu a rozvoj do RM 24
Odůvodnění:
MST informoval, že v Komisi pro výstavbu a rozvoj byla představena další varianta využití
objektu budovy bývalých kasáren.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
MST informoval radní o tom, že člen Komise pro výstavbu a rozvoj, Ing. Vladimír Brož,
prezentoval na posledním zasedání komise svůj návrh využití - rekonstrukci budovy bývalých
kasáren. Z tohoto důvodu navrhuje MST pozvat do příštím RM 24 pana Ing. Vladimíra Brože a
Ing. arch. Vojtěcha Lichého k představení studie využití tohoto objektu bývalých kasáren. V
diskusi se radní shodli, že po prezentaci v RM bude zřejmě třeba sezvat zastupitele a
informovat je a získat zpětnou vazbu k tomuto novému návrhu. Je to nutné i vzhledem k
dalším jednáním s SBD Náchod, které projevilo o budovu zájem již dříve.

8/2 Ing. Maur - podněty k rozpočtu na rok 2020
Identifikace: V závěrečné diskusi v RM 23 vystoupil Ing. Maur s několika podněty a dotazy.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur uvedl, že má tři témata, která se týkají tvorby rozpočtu na rok 2020. 1/ KINO 70 ; 2/
Zimní stadion - nová žádost o dotaci; 3/ Koupaliště. Jedná se o zásadní investice, které budou
mít klíčový vliv na rozpočty budoucích let. Z toho důvodu žádá, aby byla zpracována "tvrdá"
související data, tzn. minimálně předběžné rozpočty těchto investic + výhledy dotačních titulů
v příštích cca 3 letech (rámec volebního období) + rozpočtový rámec na ty 3 roky. ST
připomenul, že musí ale být brány v potaz i další plánované a přecházející investice. Na to
navázala všeobecná diskuse přítomných o těchto tématech, zaznělo, kdo a čemu dává
přednost, možnosti financí atd.
K čl. 8/2 USNESENÍ č. RM 23-1325/19
RM ukládá OF zpracovat ve spolupráci se ST, MST a OMM potřebné údaje, které se týkají
financování budoucích klíčových investic ve městě, tj. KINO 70, Dotace pro rekonstrukci zimního
stadionu, Koupaliště a dalších již závazně plánovaných a přecházejících investic. Konkrétně připravit
předběžné rozpočty těchto investic + výhledy dotačních titulů v příštích cca 3 letech (rámec
volebního období) + rozpočtový rámec na 3 roky (do konce volebního období).
Odpovídá: OF, Provede: TAJ, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 23 vyhotoven dne: 27. září 2019
Zápis z RM 23 vypraven dne: 27. září 2019
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