Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 19 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 29.07.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

1

Hable Petr

starosta

13:00

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

Omluven

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

Omluven

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

Přerušení

Odchod Účast

13:00

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

14:51

Částečná

11

Miluše Šulcová

vedoucí OMP

13:00

13:30

Částečná

12

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

13:14

13:30

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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ZÁPIS Z PORADY
RM 19 ze dne 29.07.2019

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 29.07.2019

2

Majetkoprávní úkony

2/1

Žádost o bezúplatný převod pozemků od KHK na město

2/2

Pronájem části p. p. č. 2176/11 k podnikání - prominutí nájemného

2/3

Neuplatnění předkupního práva města k pozemku p. p. č. 2290 v k. ú. Nové
Město nad Metují

3

Rozvoj

3/1

Zápis z 5. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 26.06.2019

3/2

SOD na realizaci nového živičného povrchu v části ul. Na Kopci

3/3

Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách - odmítnutí žádosti

3/4

Smlouva o podmínkách provedení překopu - revokace usnesení

3/5

Zápis ze 3. zasedání Komise dopravní ze dne 25.06.2019

3/6

ZŠ Komenského vestavba učeben - vícepráce dodávka a montáž dveří,
slaboproudu

3/7

Dohoda o úhradě dluhu se zpracovatelem „PD - Chodník v ul. Nádražní“

3/8

Kamenný most ve Vrchovinách - rozpočtové opatření

3/9

Poptávka - „Provedení restaurátorských prací pro Pamětní kříž se sochami Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují“

3/10

Poptávka - „PD - veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Kopci, Nové
Město nad Metují“

3/11

Zápis č. 2/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 24.06.2019

3/12

Informace k projektu Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a ul.
Nahořanská

3/13

Přerušení územního řízení - Komunikace v areálu bývalých kasáren

3/14

RO - příprava realizace parku Březinky, I. etapa

3/15

Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky
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RM 19 ze dne 29.07.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

4

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2019

4/2

Veřejná zakázka - Výměna zdroje TUV ZŠ Komenského

4/3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí"

5

Školství, kultura a sport

5/1

Nabídka členství v krajské destinační společnosti Královéhradeckého kraje

5/2

Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 27.06.2019

5/3

Žádost MK o povolení kulturní akce - 41. Festival české filmové komedie

5/4

Žádost MK o povolení koncertu skupiny Yo Yo Band

6

Finance

6/1

Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2019

6/2

Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show

6/3

Vyřazení majetku

6/4

Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. NAA-V44/2019

6/5

Informace TJ Spartak ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu

7

Různé

7/1

Zápis č. 2 Komise rozmisťovací ze dne 24.06.2019

7/2

Partnerská smlouva s městem Hilden

7/3

Zápis č. 4 Osadního výboru Spy ze dne 10.06.2019

7/4

Servisní a materiálová smlouva

7/5

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

7/6

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí nádob EKO-KOM - protokol předávací

7/7

Centrum prevence Mandl - žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje

7/8

Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Vršovka

7/9

ZM 7 dne 19.08.2019 - program mimořádného zasedání ZM

8

Diskuse
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ZÁPIS Z PORADY
RM 19 ze dne 29.07.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

1 Úvodní informace

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 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 14:35
14:35 - 14:40
14:40 - 14:55
14:55 - 15:00
15:00 - 15:15

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 19-1062/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 19:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 29.07.2019

2.
2/1
2/2
2/3

Majetkoprávní úkony
Žádost o bezúplatný převod pozemků od KHK na město
Pronájem části p. p. č. 2176/11 k podnikání - prominutí nájemného
Neuplatnění předkupního práva města k pozemku p. p. č. 2290 v k. ú. Nové Město
nad Metují

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

Rozvoj
Zápis z 5. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 26.06.2019
SOD na realizaci nového živičného povrchu v části ul. Na Kopci
Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách - odmítnutí žádosti
Smlouva o podmínkách provedení překopu - revokace usnesení
Zápis ze 3. zasedání Komise dopravní ze dne 25.06.2019
ZŠ Komenského vestavba učeben - vícepráce dodávka a montáž dveří
Dohoda o úhradě dluhu se zpracovatelem „PD - Chodník v ul. Nádražní“
Kamenný most ve Vrchovinách - rozpočtové opatření
Poptávka - „Provedení restaurátorských prací pro Pamětní kříž se sochami
- Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují“
Poptávka - „PD - veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Kopci, Nové Město
nad Metují“
Zápis č. 2/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 24.06.2019
Informace k projektu Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a ul. Nahořanská
Přerušení územního řízení - Komunikace v areálu bývalých kasáren

3/10
3/11
3/12
3/13
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RM 19 ze dne 29.07.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/14
3/15

RO - příprava realizace parku Březinky, I. etapa
Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2019
Veřejná zakázka - Výměna zdroje TUV ZŠ Komenského
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí"

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

Školství, kultura a sport
Nabídka členství v krajské destinační společnosti Královéhradeckého kraje
Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 27.06.2019
Žádost MK o povolení kulturní akce - 41. Festival české filmové komedie
Žádost MK o povolení koncertu skupiny Yo Yo Band

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

Finance
Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2019
Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show
Vyřazení majetku
Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. NAA-V-44/2019
Informace TJ Spartak ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu

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

Různé
Zápis č. 2 Komise rozmisťovací ze dne 24.06.2019
Partnerská smlouva s městem Hilden
Zápis č. 4 Osadního výboru Spy ze dne 10.06.2019
Servisní a materiálová smlouva
Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí nádob EKO-KOM - protokol předávací
Centrum prevence Mandl - žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje
Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Vršovka
ZM 7 dne 19.08.2019 - program mimořádného zasedání ZM

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 29.07.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 19 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 19-1063/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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ZÁPIS Z PORADY
RM 19 ze dne 29.07.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

2 Majetkoprávní úkony

2/1 Žádost o bezúplatný převod pozemků od KHK na město
Identifikace:
Pozemky st. p. č. 2210 o výměře 697 m2, st. p. č. 2211 o výměře 905 m2, st. p. č. 2207/1 o
výměře 63 m2, st. p. č. 2206 o výměře 66 m2 a st. p. č. 2199 o výměře 47 m2, všechny včetně
staveb a p. p. č. 653/1 o výměře 11756 m2, p. p. č. 658/12 o výměře 3742 m2, p. p. č. 658/13
o výměře 122 m2, vše k. ú. Nové Město nad Metují, v areálu bývalých kasáren vlastní
Královéhradecký kraj. Jsou zapsané na LV č. 1801 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují
vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Vzhledem k jejich umístění a rozloze
jsou strategicky důležité pro další rozvoj města Nové Město nad Metují. Stavby na těchto
pozemcích nejsou v dobrém stavu a pro záměry města je bude třeba odstranit.
Odůvodnění:
Areál bývalých novoměstských kasáren je svým umístěním a rozlohou strategicky důležitý pro
další rozvoj města Nové Město nad Metují. Je třeba získat maximální část tohoto území do
majetku města, aby bylo možné navrhnout řešení tohoto území v souladu s potřebami občanů
Nového Města nad Metují a platným územním plánem schváleným v roce 2018. Pro úspěšné
projednávání bude nutné nabídnout odstranění stávajících nevzhledných staveb na náklady
města, a to do 5 let od bezúplatného převodu nemovitostí na město s tím, že území bude
využito pro bytovou výstavbu včetně nezbytné občanské vybavenosti (komunikace, zeleň,
parkoviště apod.). Dále bude třeba zajistit přístup pro vlastníka KHK (škola) stávajících
užívaných staveb na náklady města po stávajících komunikacích, které budou odděleny
geometrickým plánem, vloženým do katastru nemovitostí, a zařazeny do pasportu jako místní
veřejně přístupné komunikace.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Němečka ke lhůtě 3 nebo 5 let odpověděla vedoucí OMP. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 19-1064/19
RM ukládá ST požádat vlastníka, Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové, o bezúplatný převod pozemků st. p. č. 2210 o výměře 697 m2, st. p. č. 2211 o
výměře 905 m2, st. p. č. 2207/1 o výměře 63 m2, st. p. č. 2206 o výměře 66 m2 a st. p. č. 2199 o
výměře 47 m2 včetně staveb a p. p. č. 653/1 o výměře 11756 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití sportoviště, rekreační plocha, p. p. č. 658/12 o výměře 3742 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 658/13 o výměře 122 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Nové Město nad Metují v areálu
bývalých kasáren, zapsaných na LV č. 1801 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují vedeném KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

2/2 Pronájem části p. p. č. 2176/11 k podnikání - prominutí nájemného
Identifikace:
Nájemkyně části p. p. č. 2176/11 o výměře 1018 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, vedeném na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, podala doplnění k dříve
podané žádosti o odpuštění nájmu po dobu rekonstrukce ul. Havlíčkova a Nádražní a
kanalizace u její provozovny (odbočka ul. Havlíčkova), kdy byl k provozovně znemožněn
příjezd. Paní Marie Prušinovská, IČO: 68226241, se sídlem: Na Hradčanech 1085, Nové
Město nad Metují, provozovna: Havlíčkova K 30, Nové Město nad Metují na oploceném
pozemku provozuje sběrnu druhotných surovin. Z důvodu poklesu výkupu surovin na
minimum nájemkyně ukončila podnikání ke dni 31.03.2019 a sběrnu do doby ukončení prací
uzavřela. Vzhledem k již ukončené rekonstrukci komunikace v ul. Havlíčkova a Nádražní a
umožnění příjezdu a přístupu k provozovně, zahájila sběrna opět provoz dne 01.07.2019.
Práce na stavbě kanalizace pokračují. Ve svém vyjádření ze dne 11.07.2019 žadatelka
upřesnila termín, za který požaduje odpuštění nájmu, jedná se o měsíce duben, květen a
červen 2019.
Odůvodnění:
RM dne 23.04.2019 usnesením č. RM 13-679/19 uložila OMM předložit žádost nájemkyně o
odpuštění nájemného po ukončení prací a s relevantními podklady. Dle sdělení nájemkyně
měli zákazníci ztížený přístup, de facto k nim do sběrny nikdo kvůli komplikacím s příjezdem
nejezdil, ušlý zisk a platba provozních nákladů byla pro ni téměř likvidační. Roční nájemné ve
výši 63.096 Kč je hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 5.258 Kč na účet města. Nájemné za
leden až březen 2019 uhrazeno v termínu. V měsíci dubnu byl znemožněn příjezd
k provozovně z důvodu rekonstrukce ul. Havlíčkova a Nádražní, práce na stavbě kanalizace v
odbočce komunikace vedoucí podél sběrny byly zahájeny dne 02.05.2019, průjezd umožněn
od cca dne 15.06.2019 a nájemkyně zahájila provoz dne 01.07.2019, avšak na části pronajaté
plochy sběrny pokračuje budování odlehčovací komory OK3 (nájemkyně je tak omezena
v užívání celé plochy, za kterou hradí nájem, muselo také dojít k přesunu skladovaných
materiálů a uvolnění požadované plochy o výměře cca 100 m2 pro stavbu komory. Odpuštění
nájemného za znemožnění podnikání na celé pronajaté oplocené ploše nájemkyně
nepožaduje. Přístup po komunikaci ke sběrně je již umožněn, avšak práce na komoře potrvají
do cca konce srpna a dokončení celé stavby stoky je plánováno do cca konce října.
Investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., zhotovitelem
společnost STAVOKA Kosice, a. s. Vyjádření investora stavby, včetně původního vyjádření
odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST přednesl komentář k navrženým variantám, po diskusi shoda v tom, že bude odpuštěno i
nájemné za duben.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 19-1065/19
RM souhlasí s prominutím nájemného v celkové výši 15.774 Kč za nájem části p. p. č. 2176/11 o
výměře 1018 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují za dobu ode dne 01.04.2019 do dne 30.06.2019,
kdy byl nájemci ztížen či znemožněn přístup k provozovně sběrných surovin na pronajaté části
pozemku. Ušlé nájemné za měsíce květen a červen 2019 ve výši 10.516 Kč městu uhradí investor
stavby „Kanalizace – stoka A, ul. Havlíčkova – Nové Město nad Metují“ - Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/3 Neuplatnění předkupního práva města k pozemku p. p. č. 2290 v k. ú. Nové Město
nad Metují
Identifikace:
Žadatel, ATELIER DĚDEK s. r. o., IČO 275 01 850, Dobenínská 1992, 54701 Náchod, dále
jen ATELIER DĚDEK s. r. o., koupil od města k zastavění pozemek p. p. č. 2290 o výměře
300 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě. Podle kupní smlouvy s
předkupním právem ze dne 04.08.2016 bylo k pozemku zřízeno předkupní právo ve prospěch
prodávajícího (města) a stanoveny termíny zejména o dokončení stavby. Žadateli bylo vydáno
stavební povolení, ale pro zahájení stavby žadatel potřebuje finanční prostředky, které má
bankou přislíbené, za podmínky, že pozemek bude vlastnit [osobní údaj odstraněn] , jednatel
společnosti ATELIER DĚDEK s. r. o., který žádá město o vyjádření, zda chce pro případ
tohoto převodu využít svého předkupního práva sjednaného ve smlouvě nebo zda mu umožní
převod pozemku podle požadavku banky s tím, že všechny závazky, které ze smlouvy
vyplývají by přešly ze společnosti ATELIER DĚDEK s. r. o. na p. [osobní údaj odstraněn] .
Odůvodnění:
Není důvod kupovat zpět pozemek určený k zastavění. Pozemek město prodalo a nyní se
jedná pouze o změnu vlastníka ze společnosti s ručením omezeným na fyzickou osobu, která
je zároveň jednatelem s. r. o. a která povolenou stavbu zrealizuje za stejných podmínek a ve
stejných termínech jako společnost s ručením omezeným a v kupní smlouvě o převodu
pozemku budou tyto podmínky uvedeny, s čímž žadatel souhlasí a předkládá kupní smlouvu o
zamýšleném převodu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 19-1066/19
RM rozhodla neuplatnit předkupní právo města Nové Město nad Metují, dále jen město, k pozemku
p. p. č. 2290 o výměře 300 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě na Rychtě s podmínkou, že
ATELIER DĚDEK s. r. o., IČO 275 01 850, Dobenínská 1992, 54701 Náchod, dále jen společnost,
svého právního nástupce, p. [osobní údaj odstraněn] , zaváže v kupní smlouvě (převodním
dokumentu) ke stejným závazkům jaké vyplývají z kupní smlouvy s předkupním právem, kterou
uzavřela společnost s městem dne 04.08.2016.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3 Rozvoj

3/1 Zápis z 5. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 26.06.2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 5 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne
26.06.2019 v zasedací místnosti č. I v 1. patře MěÚ Nové Město nad Metují ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský – ke studiím veřejných prostranství, vzhledem k doporučením komise mu chybí
prostor k seznámení RM s těmito studiemi a je možné do nich ještě nějak zasahovat?
Proběhla diskuse, ve které zazněly mj. informace o postupech při zpracování studií. Radní se
shodli, že bude třeba se těmito studiemi zabývat na koncepčním zasedání RM, které je
plánováno na 26. srpna 2019.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 19-1067/19
RM bere na vědomí zápis č. 5 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 26.06.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/2 SOD na realizaci nového živičného povrchu v části ul. Na Kopci
Identifikace:
ZM 6 dne 27.06.2019 schválilo novou investiční položku "Nový živičný povrch komunikace v
části ul. na Kopci". S ohledem na to, že se ve městě provádějí firmou STRABAG a.s.
rekonstrukce komunikace v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici, Nahořanská a dále pak i v
ul. Chlístovská, tak byl tento dodavatel osloven vedením města o zpracování nabídky na
opravu částí komunikací v ul. Na Kopci (oceněné části vyznačeny v mapce). Tyto úseky jsou v
dezolátním stavu a vedení města vidí příležitost aspoň částečně nejhorší úseky komunikace v
této ulici opravit a využít techniku firmy STRABAG a.s., která se tu bude pohybovat do cca
konce září 2019. Na realizaci této zakázky je třeba schválit výjimku ze Zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a přímé zadání jmenované firmě STRABAG a.s. a dále
pak schválit Smlouvu o dílo.
Odůvodnění:
Na základě schválení nové investiční položky v ZM 6 je nyní třeba schválit přímé zadání a
Smlouvu o dílo na realizaci akce "Nový živičný povrch komunikace v části ul. na Kopci".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 19-1068/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a přímé
zadání realizace akce "Nový živičný povrch komunikace v části ul. na Kopci" firmě STRABAG a.s.,
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 19-1069/19
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a.s., se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, na realizaci akce "Nový živičný povrch komunikace v
části ul. na Kopci", za celkovou částku 600.294,31 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/3 Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách - odmítnutí žádosti
Identifikace:
ZM 4 schválilo podání žádosti o dotaci do Grantového programu ŠKODA AUTO pro rok 2019 Dopravní bezpečnost v obcích na akci "Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve
Vrchovinách". V dubnu byla žádost o dotaci podána a dne 28.06.2019 obdrželo město
výsledek dotačního řízení. Žádost města nebyla vybrána k podpoře. Dle telefonického zjištění
obdržela ŠKODA AUTO velké množství žádostí a na žádost města již nezbyly finanční
prostředky. ZM bude informováno prostřednictvím hlášení o aktuálním stavu projektů. Cca v
září proběhne jednání se zástupcem ŠKODA AUTO o možnosti případné mimořádné finanční
podpory. Schválení nové investiční položky do rozpočtu města na nákup měřičů bude
zařazeno do jednání ZM 7.
Odůvodnění:
ZM 4 schválilo podání žádosti.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 19-1070/19
RM bere na vědomí informaci, že žádost o dotaci na projekt "Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech
a ve Vrchovinách" nebyla v rámci Grantového programu ŠKODA AUTO pro rok 2019 - Dopravní
bezpečnost v obcích podpořena a že v září bude navržen další postup.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/4 Smlouva o podmínkách provedení překopu - revokace usnesení
Identifikace:
OMM znovu předkládá žádost firmy ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, o
odpuštění části nájmu za provedení překopu pro stavbu „Nové Město n./M. Malecí knn
výměna kabelů", která byla projednána v RM 18 s usnesením č. RM 18-1022/19 "RM souhlasí
s odpuštěním nájemného firmě ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, za provedení
překopu pro stavbu „Nové Město n./M. Malecí knn výměna kabelů" ve výkopu v délce 269 m,
ve kterém bude město Nové Město nad Metují přikládat svou chráničku." a RM 18-1023/19
"RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení překopu č. 13/2019 mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, ve znění přílohy a
pověřuje ST jejím podpisem."
Odůvodnění:
Viz vysvětlení OMM v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - požádal vedoucího OMM o ústní vysvětlení projednávané záležitosti - z textu to
nebylo pro něho jasné. Vysvětlení podal Ing. Pozděna a ST - pro nás jsou tzv."přípolože"
chrániček realizovány pouze tam, kde je předpoklad budoucího využití.

Stránka 10

ZÁPIS Z PORADY
RM 19 ze dne 29.07.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 19-1071/19
RM revokuje usnesení č. RM 18-1022/19 "RM souhlasí s odpuštěním nájemného firmě ELEKTRO
COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, za provedení překopu pro stavbu „Nové Město n./M. Malecí knn
výměna kabelů" ve výkopu v délce 269 m, ve kterém bude město Nové Město nad Metují přikládat
svou chráničku."
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 19-1072/19
RM revokuje usnesení č. 18-1023/2019 "RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení překopu
č. 13/2019 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO:
15032060, ve znění přílohy, a pověřuje ST jejím podpisem."
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 19-1073/19
RM souhlasí s odpuštěním nájemného firmě ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, za
provedení překopu pro stavbu „Nové Město n./M. Malecí knn výměna kabelů" ve výkopu v délce 933
m, což odpovídá výši, kterou by firma účtovala městu za vpuštění do výkopu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 19-1074/19
RM schvaluje upravenou Smlouvu o podmínkách provedení překopu č. 13/2019 mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou ELEKTRO COMP spol. s.r.o., IČO: 15032060, ve znění přílohy, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/5 Zápis ze 3. zasedání Komise dopravní ze dne 25.06.2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 3 z jednání Komise dopravní, které se uskutečnilo dne 25.06.2019
v zasedací místnosti č. I v 1. patře MěÚ Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto
bodu. Komise dopravní předkládá RM návrh na způsob řešení zvýšení parkovacích míst ve
městě. Návrh spočívá v 1. etapě zjednosměrnění některých ulic v části Na Františku podle
Koncepce dopravy v klidu. Komise dopravní navrhuje zjednosměrnit tyto ulice: Okrajová,
Sadová, Dukelská od křižovatky s ulicí Na Františku po křižovatku s ulicí Československé
armády a náměstí 17. listopadu s vyznačením pruhů pro šikmá stání – viz příloha k tomuto
bodu. Stanoviska odborných útvarů (OMM, ORM, TS, ODSH, OŽP a MP) viz příloha tohoto
bodu.
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Odůvodnění:
Návrh RM vyplývá z usnesení č. RM 9-397/19, které zní: "RM ukládá MST ve spolupráci s
OMM připravit návrhy vycházející z Koncepce dopravy v klidu, týkající se navýšení počtu
parkovacích míst ve městě."
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vysvětlil důvody svého nesouhlasu s navrhovaným zjednosměrněním. MST bylo to vedené nejít hned do nějakého střetu. ST - uvedl příklad z Krčína, kde se to po
zjednosměrnění zlepšilo (ul. Bratří Čapků). Radní diskutovali o těchto opatřeních, která
vyplývají ze studie "Dopravy v klidu".
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 19-1075/19
RM bere na vědomí zápis č. 3 jednání Komise dopravní ze dne 25.06.2019 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 19-1076/19
RM ukládá OMM zahájit jednání s Policií ČR - Dopravní inspektorát Náchod - o zjednosměrnění ulic
Okrajová, Sadová, Dukelská od křižovatky s ulicí Na Františku po křižovatku s ulicí Československé
armády a náměstí 17. listopadu s vyznačením pruhů pro šikmá stání podle navrhovaného postupu.
Poté do RM předložit závěry z jednání včetně vyčíslených nákladů na provedení dopravního
značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/6 ZŠ Komenského vestavba učeben - vícepráce dodávka a montáž dveří, slaboproudu
Identifikace:
Při přípravě dodávky dveří do vestavby ZŠ Komenského byly zjištěny některé chybějící
položky ve výkazu výměr, byly na základě konkrétního měření upraveny některé položky
výkazu a dále byla projednávaná změna materiálu vstupních dveří ze strany dvora u školní
družiny, a dveří do školní jídelny, na základě požadavků ředitele školy. ORM předkládá ke
schválení vícepráce na dodávce a montáži dveří v celkové výši 110.285 Kč vč. DPH. Z toho
odpočty činí 192.800 Kč a přípočty 303.085 vč. DPH. Protože je nutné provést osazení dveří o
prázdninách a dveře je třeba objednat co nejdříve, byla objednávka dveří odsouhlasena MST
a ST.
Dalšími vícepracemi na půdní vestavbě ZŠ Komenského budou práce, které vyplynuly
z nových skutečností, které byly městu sděleny provozovatelem ZŠ Komenského v pátek
19.07.2019 a které změnily původní zadání na zpracování konektivity ZŠ Komenského a
dodávku slaboproudu. V původním zadání a podaném projektu o dotaci nebyly uživatelem
přesně specifikovány požadavky na vybavení a činnost jazykové učebny. Nebyly zpracovány
rozvody slaboproudu ke sluchátkům včetně dalšího příslušenství. Toto se nyní zpracovává a
bude se jednat o vícepráci. Další novou skutečností je, že si ZŠ Komenského pořídila v únoru
2019 30 ks notebooků a byl vysloven požadavek, aby sítí WIFI byla pokryta celá ZŠ a WIFI
AP zařízení byly osazeny v jednotlivých třídách a ne na chodbách, jak bylo původně navrženo,
schváleno a dotačně podpořeno. Tento požadavek bude vyřešen přípravou kabeláže pro tyto
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WIFI AP. S tímto navýšením kabeláže je spojeno i posílení rozvaděčů. Popsané také vyvolá
určité vícepráce. Vzhledem k tomu, že se pracuje na doplňujících PD a rozpočtech a následně
bude probíhat nacenění dodavatelskými firmami, tak celková částka na uvedené vícepráce
bude RM předložena ke schválení přímo na jednání dne 29.07.2019.
Odůvodnění:
V projektové dokumentaci z důvodů požárního řešení musí být vyměněny stávající vstupní
hliníkové dveře do dvora u družiny. V PD byly nové dveře navrženy plastové. Vzhledem
k velké frekvenci užívání bylo doporučeno TDI i dodavatelem jejich provedení v hliníku. To
představuje vícepráce 50.274 Kč vč. DPH. Stávající dveře do jídelny a k podávacím okénkům
se mění za nové s požární odolností. Projektant je navrhl z důvodu vysoké ceny prosklených
dveří v plném provedení. Ředitel ZŠ Komenského, z důvodů prosvětlení chodby a přehledu o
dění v jídelně, požadoval prosklené provedení. Při jednání na místě s vedením města a
panem ředitelem bylo odsouhlaseno prosklené provedení dveří pouze do jídelny. Vícepráce
na provedení prosklených dveří do jídelny činí celkem 40.763 Kč vč. DPH. Dále ve výkazu
chyběly troje plné dveře a drobnosti jako panikové kování, bezpečnostní kování apod. To
představuje vícepráce v celkové výši 19.248 Kč vč. DPH. ORM doporučuje vícepráce schválit.
Na vícepráce není třeba rozpočtové opatření. Dodatek č. 2 na vícepráce bude předložen ke
schválení později společně s dalšími očekávanými více - méně pracemi. Nyní jsou známy
méně - práce na opláštění výtahu, vícepráce na přečerpávání kanalizace, která musela být
přeložena kvůli výstavbě výtahové šachty (vyčíslení dodavatel nepředložil). Dalšími
vícepracemi bude kabeláž v jazykové učebně, kabeláž k budoucímu zvýšenému počtu WIFI
AP po celé škole, posílení rozvaděčů vč. dodání do nich nutných aktivních prvků tak, aby síť
byla funkční.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Pozděna informoval o odhadované částce víceprací, podrobně byla v RM diskutována
problematika víceprací v oblasti slaboproudých instalací (další kabeláže k rozšířenému
budoucímu počtu WIFI AP po celé škole včetně posílení rozvaděčů a dodání nutných
aktivních prvků pro zajištění konektivity) - radní se kriticky vyjadřovali k nedostatečnému
postupu vedení školy, kdy z důvodů nedodání potřebných informací v oblasti IT technologií,
pak dochází ke komplikacím a nepředpokládaným nákladům, které ale jsou fakticky nezbytné
pro smysluplné fungování nově budovaných prostor a systémů.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 19-1077/19
RM schvaluje ve znění předložené přílohy vícepráce na realizaci akce „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ na
dodávku a montáž dveří v celkové výši 110.285 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 19-1078/19
RM souhlasí s provedením avizovaných víceprací v předpokládané výši 300.000 Kč, týkajících se
doplnění slaboproudu do jazykové učebny, provedení kabeláže k rozšířenému budoucímu počtu
WIFI AP po celé škole včetně posílení rozvaděčů a dodání nutných aktivních prvků pro zajištění
konektivity.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/7 Dohoda o úhradě dluhu se zpracovatelem „PD - Chodník v ul. Nádražní“
Identifikace:
[osobní údaj odstraněn] pro město zpracovával PD pro stavební povolení a provedení stavby
na Chodník v ul. Nádražní dle SOD č. 188/2016. Úplnou PD neodevzdal v řádném termínu dle
SOD (25.03.2017). Byla s ním uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu č. 188/2016 a
byla mu dána příležitost dílo dokončit a odevzdat v nových termínech. Pokud by termíny opět
nedodržel, bude požadováno vrácení částky za zpracování PD, která byla vyfakturována. Na
MěÚ s [osobní údaj odstraněn] proběhla ještě další jednání, na kterých mu byly poskytnuty
další termíny pro odevzdání úplné dokumentace, ale ani tyto termíny nebyly dodrženy. Na
jednání dne 07.03.2019 bylo požadováno vrácení vyfakturované částky za PD. Bylo
domluveno, že zaplatí jednorázově 50 tis. Kč a pak v červenci, srpnu a září po 10 tis. Kč.
Zároveň měl do dne 30.06.2019 zajistit, aby bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní
moci. [osobní údaj odstraněn] žádost o stavební povolení sice podal, ale OVRR z důvodu
neúplnosti PD a chybějících vyjádření řízení přerušil. [osobní údaj odstraněn] byl pozván na
jednání dne 17.07.2019, na kterém mu bylo sděleno, že už město nechce dokončení PD a byl
mu sdělen požadavek na vrácení zbývající části vyfakturované částky ve výši 167.800 Kč po
pravidelných měsíčních splátkách 10 tis. Kč. ORM předkládá ke schválení Dohodu o úhradě
dluhu s [osobní údaj odstraněn] .
Odůvodnění:
Město [osobní údaj odstraněn] poskytlo mnoho dodatečných termínů pro dokončení PD,
žádný z nich nesplnil, ač již od původního termínu pro odevzdání uplynuly 2 roky. Nedoložil
klíčové vyjádření od dopravního inspektorátu. Z vyfakturované částky 242.700 Kč mu nebyla
vyplacena pozastávka 24.200 Kč. V roce 2019 na základě jednání vrátil 50 tis. Kč a po vydání
stavebního povolení měl pokračovat ve splácení po 10 tis. Kč měsíčně. Bylo mu přislíbeno,
pokud bude vydáno stavební povolení, tak bude předloženo ZM prominutí vrácení zbylé
částky. Protože opět termín nesplnil na jednání 17.07.2019, souhlasil s vrácením zbývající
částky ve výši 167.800 Kč, která může být snížena o 10 tis. Kč, pokud budou v 29. týdnu roku
2019 převedeny na účet města. Dále přislíbil předat všechna otevřená data včetně
geometrického zaměření PD chodník Nádražní a Vrchoviny, abychom je mohli použít pro
dokončení jiným projektantem. [osobní údaj odstraněn] souhlasil. Bylo mu ale zdůrazněno,
pokud by data nepředal, můžeme po něm vymáhat sankci za prodlení s dokončením díla dle
smlouvy o dílo. Protože již nevěříme, že [osobní údaj odstraněn] je schopen PD dokončit,
ORM doporučuje dohodu o vrácení dluhu schválit. Dohoda byla připravena PRAV, která se
účastnila všech jednání.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radních o termínech realizace atd., bylo doplněno usnesení, kterým je OMM
uloženo dokončit PD s jiným projektantem.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 19-1079/19
RM schvaluje Dohodu o úhradě dluhu na vrácení vyfakturované částky za nedokončenou
projektovou dokumentaci na stavbu „PD – Chodník v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují“ ve výši
167.800 Kč po pravidelných měsíčních splátkách 10 tis. Kč mezi městem a [osobní údaj odstraněn]
, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 19-1080/19
RM ukládá OMM zajistit dokončení PD na akci "Chodník v ulici Nadražní" jiným projektantem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/8 Kamenný most ve Vrchovinách - rozpočtové opatření
Identifikace:
V současné době probíhá řízení o povolení stavby „Rekonstrukce stávající části kamenného
mostu a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách v Novém Městě nad Metují“.
Z důvodu podané námitky ohledně hluku bylo zadáno zpracování hlukové studie. Dále byla,
na podnět města, zadána kontrola a prověření nynějšího stavu mostu a případná úprava
projektové dokumentace s ohledem na postupující stav degradace. Původní PD a rozpočet
byly zpracovány v roce 2017, degradace se zvyšuje, to bude mít za důsledek změnu
původního rozpočtu a doplnění výkresů do stávající PD.
Odůvodnění:
Pro tuto akci není v rozpočtu města schválena příslušná položka. Z výše uvedených důvodů je
nutné schválit rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 19-1081/19
RM schvaluje RO zařazení nové položky "Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na
lávku pro pěší" do rozpočtu na rok 2019, a to ve výši 55 tis. Kč (§ 2219). Navýšení bude pokryto
přesunem z položky Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/9 Poptávka - „Provedení restaurátorských prací pro Pamětní kříž se sochami Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují“
Identifikace:
ORM poptalo zakázku „Provedení restaurátorských prací pro Pamětní kříž se sochami –
Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují". Do stanoveného termínu pro podávání nabídek
byla doručena pouze 1 nabídka, kterou podala firma Restaurátorství a pozlacovačství s.r.o.,
Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25931725, s nabídkovou cenou v
celkové výši 150.000 Kč.
Odůvodnění:
Na zakázku byli poptáni 3 uchazeči. Zakázka byla řešena v souladu s platnými Zásadami
města Nové Město nad Metují. S ohledem na výši ceny doporučujeme řešit smluvní vztah
prostřednictvím smlouvy o dílo. Realizace zakázky bude hrazena z položky rozpočtu 2019
"opravy místních památek".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 19-1082/19
RM souhlasí na základě vyhodnocení poptávky, se zadáním zakázky „Provedení restaurátorských
prací pro Pamětní kříž se sochami – Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují“ firmě Restaurátorství
a pozlacovačství s.r.o., Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25931725, který se
umístil na prvním místě, za nabídkovou cenu 150.000,00 Kč (uchazeč není plátce DPH).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 19-1083/19
RM schvaluje příkazní smlouvu na "Provedení restaurátorských prací pro Pamětní kříž se sochami
– Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují“, která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Restaurátorství a pozlacovačství s.r.o., Zborovská 213, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 25931725, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/10 Poptávka - „PD - veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Kopci, Nové Město
nad Metují“
Identifikace:
ORM poptalo zakázku „PD – veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Kopci, Nové Město
nad Metují“. Do stanoveného termínu pro podávání zakázek byly doručeny celkem 3 nabídky.
Nejvýhodnější nabídky podal p. Vladimír Václavík - ELEKTROPROJEKT, Nová 434, Nové
Město nad Metují, IČO: 18858848, s nabídkovou cenou ve výši 120.395,- Kč včetně DPH.
Odůvodnění:
Na zakázku byly poptány 3 uchazeči. Zakázka byla řešena v souladu s platnými Zásadami
města Nové Město nad Metují. S ohledem na výši ceny doporučujeme řešit smluvní vztah
prostřednictvím smlouvy o dílo.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 19-1084/19
RM souhlasí na základě vyhodnocení poptávky se zadáním zakázky „PD – veřejné osvětlení a
městský rozhlas v ulici Na Kopci, Nové Město nad Metují“ uchazeči panu Vladimírovi Václavíkovi,
Nová 434, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 18858848, který se umístil na prvním místě, za
nabídkovou cenu 120.395,00 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 19-1085/19
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování „PD – veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na
Kopci, Nové Město nad Metují“, která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a panem
Vladimírem Václavíkem, Nová 434, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/11 Zápis č. 2/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 24.06.2019
Identifikace:
Komise regenerační se dne 24.06.2019 sešla na svém druhém jednání v novém volebním
období. Nyní je Radě města předkládán na vědomí zápis z jednání.
Odůvodnění:
V zápise je obsaženo usnesení č. 2/2019 ze dne 24.06.2019: Komise regenerační doporučuje
RM pokračovat v řešení odstranění zatékání do objektů na Husově náměstí a prověřit
účinnost provedených opatření. Další jednání je plánováno v měsíci říjen 2019.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 19-1086/19
RM bere na vědomí zápis č. 2/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 24.06.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 19-1087/19
RM ukládá MST ve spolupráci s OMM pokračovat v řešení odstranění zatékání do objektů na
Husově náměstí.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/12 Informace k projektu Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a ul. Nahořanská
Identifikace:
V současné době probíhá stavba rekonstrukce silnice II/285 - ul. Na Strážnici a Nahořanská,
kterou zajištuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje p.o. Na tuto stavbu bude navazovat
stavba Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad
Metují, na kterou město plánuje opětovné podání žádosti o dotaci z programu SFDI. Termín
pro podání žádostí pro rok 2020 je do dne 15.10.2019. Během kontroly stavby bylo na místě
zjištěno, že část chodníku v ul. Nahořanská není možné vzhledem ke stávajícímu stavu
realizovat dle podmínek, které je nutné splnit pro přidělení dotace (naplnění podmínek
bezbariérovosti dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb). Jedná se o část chodníku po pravé straně ve směru na
Nahořany, a to mezi křižovatkami ul. Nahořanská s ul. Příčná a s ul. V Zahradách. Vzhledem
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k výškovému umístění stávajících sjezdů není možné splnit podmínku příčného sklonu a dále
vzhledem k umístění stávajícího oplocení u čp. 194 není možné splnit podmínku min. šířky
chodníku 150 cm. Jedná se o úsek v délce cca 232 m (od RD čp. 194 po RD čp. 273). Část
chodníku po pravé straně od autobusové zastávky u čp. 192 po křižovatku s ul. Příčná (délka
cca 67 m) bude konzultována se SFDI, zda bude splňovat podmínku ucelené bezbariérové
trasy, což je podmínkou žádosti.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy Ing. Němečka k dalšímu postupu - tj. část chodníku budovaná pouze za finance města
a část chodníku, kde bude žádáno o dotaci - reagoval ST a vedoucí OMM s tím, že realizace
se posune do příštího roku, bude návazná nejen na probíhající rekonstrukci komunikace, ale i
na akci ČEZu - snesení elektro do země.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 19-1088/19
RM bere na vědomí informace o omezení rozsahu chodníků pro podání žádosti o dotaci na SFDI
v projektu Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a ul. Nahořanská v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/13 Přerušení územního řízení - Komunikace v areálu bývalých kasáren
Identifikace:
Město připravovalo DUR - Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují.
Po 3 letech příprav a projednávání byla dne 18.04.2019 podána žádost o územní rozhodnutí a
dne 12.06.2019 proběhlo ústní jednání. Protokol stavebního úřadu z tohoto jednání je přiložen
v příloze.
Odůvodnění:
Vzhledem k připomínkám občanů týkajících se dořešení vize okolní zástavby, na kterou se má
zpracovávat architektonická studie (uloženo v ZM 4 usnesením ZM4 -113/9 "ZM ukládá MST
připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou studii celého území areálu
bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do jednání koncepční RM a
následně do semináře ZM.), je doporučeno vedením města uvedené územní řízení přerušit do
doby vyjasnění, co v dané lokalitě kolem řešené komunikace vznikne.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na základě dotazů Ing. Němečka zazněly informace týkající se připomínek [osobní údaj
odstraněn] , řešení kanalizace a další podrobnosti vážící se na budoucí výstavbu v dané
lokalitě. [osobní údaj odstraněn]
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 19-1089/19
RM ukládá OMM podat žádost na stavební úřad o přerušení územního řízení na "Komunikaci v
areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují" do konce února 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/14 RO - příprava realizace parku Březinky, I. etapa
Identifikace:
ZM 6 schválilo novou investiční položku v rozpočtu 2019, a to "Příprava realizace parku
Březinky, I. etapa". Dále pak schválilo RO - realizaci akce "Příprava realizace parku Březinky,
I. etapa" (§ 3745) ve výši 60 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce chodník do
Klopotova - DUR/DSP (§ 2219).
Návrh RO byl do ZM 6 předložen po telefonické konzultaci se zpracovatelem PD - Park
Březinky a částka byla orientační. Po schválení nové investiční položky v ZM 6 byl
zpracovatel, firma green4plan s.r.o., požádán o podání písemné cenové nabídky. V cenové
nabídce došlo k dopřesnění, bylo do ní zahrnuto provedení inženýringu a konzultace na
Agentuře ochrany přírody a krajiny, které jsou důležité před zpracováním žádosti o dotaci, tím
však došlo k navýšení odhadované částky a cenová nabídka na zpracování PD - park
Březinky, I. etapa, včetně projednání je 87.120 Kč vč. DPH. Proto je nutné schválit rozpočtové
opatření a na schválenou novou investiční položku - příprava realizace parku Březinky, I.
etapa přesunout 30 tis. Kč.
Odůvodnění:
ORM s navrženým RO souhlasí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 19-1090/19
RM schvaluje RO - navýšení akce Příprava realizace parku Březinky, I. etapa (§ 3745) o částku 30
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky Nákup nového pódia (§ 3319).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 12.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/15 Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky
Identifikace:
ORM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn] , o schválení uložení vodovodní přípojky pro
stávající objekt na p. p. č. 1049/2, Nové Město nad Metují, v lokalitě Studýnka. Přípojka je v
situaci navržena v zeleni na p. p. č. 2097/1, která je ve vlastnictví města, k. ú. Nové Město nad
Metují, obec Nové Město nad Metují. ORM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu
(dále jen „SOPPS“), ve které jsou stanoveny podmínky realizace přípojky.
Odůvodnění:
Předložená žádost byla odsouhlasena odbornými útvary. Ve SOPPS jsou sepsány podmínky
ORM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 19-1091/19
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky pro p. p. č. 1049/2, k. ú. Nové
Město nad Metují, uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn] , ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí

4/1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2019
Identifikace:
RM je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2019 uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou Stavrecon Pardubice s.r.o., se
sídlem: Teplého 2688, 530 02 Pardubice, IČO: 05925801, na opravu terasy BD čp. 44 - 47,
ulice T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují. Dodatek Smlouvy řeší změnu termínu
dokončení I. etapy opravy terasy BD čp. 44 - 47, z původního termínu 31.07.2019, na nový
termín dne 23.08.2019.
Odůvodnění:
Na základě extrémně vysokých teplot, které v červnu a na začátku měsíce července panovaly
a vzhledem k postupu a charakteru prováděných prací, kde se tloušťka podkladní, nosné
vrstvy betonové konstrukce pohybuje pouze v rozmezí 4 - 6 cm, nebylo možné provedení této
betonáže v předem plánovaném termínu. Po vzájemné dohodě byly tyto práce pozastaveny a
pokračovaly až v době příznivých klimatických podmínek. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel,
formou zápisu do stavebního deníku, o prodloužení termínu dokončení I. etapy díla. OSN
doporučuje souhlasit.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 19-1092/19
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2019 uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876 a firmou Stavrecon Pardubice s. r.o., se sídlem: Teplého 2688, 530 02
Pardubice, IČO: 05925801, který mění termín dokončení I. etapy opravy terasy BD čp. 44 - 47, ulice
T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem
dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/2 Veřejná zakázka - Výměna zdroje TUV ZŠ Komenského
Identifikace:
Dne 17.07.2019 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na akci: "Výměna zdroje TUV ZŠ Komenského". Byli poptáni 4 dodavatelé a byly
doručeny 3 nabídky. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Nejedná se o plánovanou položku schváleného Plánu oprav pro rok 2019, ale o nezbytně
nutné a okamžité řešení havarijního stavu stávajícího zdroje TUV. Finanční krytí této akce
bude z rozpočtu OSN.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 19-1093/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek,
předloženého komisí pro hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
"Výměna zdroje TUV ZŠ Komenského", firmě K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všestary,
IČO: 27554139, za nabídkovou cenu 147.044 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 19-1094/19
RM schvaluje ve znění přílohy tohoto bodu Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou K+K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všestary, IČO: 27554139, na akci: "Výměna zdroje
TUV ZŠ Komenského" - za nabídkovou cenu 147.044 Kč vč. DPH.
a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí"
Identifikace:
Na základě bodu č. RM 16 - 4/9 - "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí" - vícepráce
bylo přijato usnesení č. RM 16-890/19 ve znění: "RM schvaluje realizaci víceprací na akci:
"Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí", v rozsahu: opravy a vyplnění spár ve stropních
panelech po škrábání malby; nevhodný podklad betonové podlahy pod litou podlahu z
epoxidové stěrky (nesoudržný a popraskaný podkladní beton, který musí být v celé ploše
přípravny dílen vyměněn a to včetně kročejové izolace); výměna stávajících el. vypínačů a
zásuvek; provedení vodoinstalace k dvěma kusům nových umyvadel, v celkové výši 80.645
Kč bez DPH (97.580 Kč vč. DPH). OMM nyní předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 60/2019 uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a společností
INVEKO CZ s.r.o., IČO: 25958984, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Většinu z výše uvedených víceprací nemohl zpracovatel PD předpokládat (vydrolení spár při
škrábání malby, špatná kvalita podkladního betonu podlahy).
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 19-1095/19
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 60/2019: "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ
Malecí", mezi městem Nové Město nad Metují a společností INVEKO CZ s.r.o., se sídlem: Parkány
466, 547 01 Náchod, IČO: 25958984, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport

5/1 Nabídka členství v krajské destinační společnosti Královéhradeckého kraje
Identifikace:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje jménem radního Bc. Pavla Hečka nabízí městu Nové
Město nad Metují možnost stát se zakládajícím členem krajské destinační společnosti (dále
DMO) Královéhradeckého kraje. Zároveň žádá o zodpovědné posouzení této příležitosti a
vyjádření stanoviska v průběhu měsíce července 2019.
Odůvodnění:
Vzhledem ke stanovenému termínu zaslání odpovědi (v průběhu července 2019) byl návrh
předběžně projednán se ST a s ohledem na stávající skutečnosti bylo na KHK zasláno
předběžné negativní stanovisko s upozorněním, že bude záležitost projednána RM dne
29.07.2019 a závazné rozhodnutí bude KHK zasláno posléze.
Důvody pro předběžné negativní stanovisko - město Nové Město nad Metují je prostřednictvím
DSO RN v současné době jedním z klíčových členů DMO Branka o.p.s., která bude členem
Krajské DMO v rámci destinační komory, zároveň je Městské muzeum Nové Město nad Metují
členem DMO Orlické hory a Podorlicko. V DMO Branka o.p.s. navíc zastává Město Nové
Město nad Metují (jako předsedající člen DSO RN) funkci ve Správní radě a pravidelně se
účastní Valných hromad, což zajišťuje podíl na rozhodování o krocích DMO Branka o.p.s. i v
rámci krajské DMO. Bližší vysvětlení viz přílohy.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 19-1096/19
RM zamítá připojení města Nové Město nad Metují mezi zakládající členy destinační společnosti
Královéhradeckého kraje. Na dění v krajské DMO se bude město podílet prostřednictvím místní
DMO Kladské pomezí, které je město členem jako člen DSO RN.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 19-1097/19
RM ukládá OŠKS informovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje a destinační společnost Branka
o.p.s. o nepřipojení Města Nové Město nad Metují mezi zakládající členy krajské destinační
společnosti Královéhradeckého kraje.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/2 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ a MŠ Krčín" ze dne 27.06.2019
Identifikace:
Dne 27.06.2019 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ a MŠ Krčín" (dále jen "ŠR").
ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019. Ředitelka informovala o
průběhu 2. pololetí školního roku 2018/2019 a o přípravě nového školního roku.
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Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 19-1098/19
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín
ze dne 27.06.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/3 Žádost MK o povolení kulturní akce - 41. Festival české filmové komedie
Identifikace:
MK žádá o povolení akce 41. Festival české filmové komedie, který se bude konat od neděle
15.09.2019 do soboty 21.09.2019 v areálu Kina 70, na terase a trávníku před kinem. MK dále
žádá o zapůjčení koberce, odpadkových košů a 50 ks židlí (přesun z náměstí) do areálu Kina
70. Žádost viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasí, bere na vědomí.
Vyjádření MP: Tradiční akce, souhlasíme bez připomínek.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s konáním tradiční akce.
Vyjádření OMM: Souhlasí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 19-1099/19
RM souhlasí s konáním 41. Festivalu české filmové komedie ve dnech od neděle 15.09.2019 do
soboty 21.09.2019 v areálu Kina 70, na terase a trávníku před kinem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 19-1100/19
RM ukládá TS zajistit umístění koberce, odpadkových košů a 50 ks židlí do areálu Kina 70.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/4 Žádost MK o povolení koncertu skupiny Yo Yo Band
Identifikace:
MK žádá o povolení koncertu v rámci 41. Festivalu české filmové komedie. Koncert skupiny
Yo Yo Band se bude konat ve středu 18.09.2019 na Husově náměstí v prostoru před
"vlaštovkami". Po skončení koncertu proběhne projekce filmu v rámci filmového festivalu. (Za
nepříznivého počasí projekce nebude). MK žádá o zapůjčení krytého pódia. Žádost viz příloha
k tomuto bodu.
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Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pódium v té době bude na náměstí. Souhlasíme.
Vyjádření OMM: Souhlasí.
Vyjádření MP: Akci bere na vědomí, upozorňujeme na dodržování hlukových limitů po 22
hodině.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s konáním tradiční akce.
Vyjádření OF: Městský klub je dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku
osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 19-1101/19
RM souhlasí s konáním koncertu skupiny Yo Yo Band v rámci 41. Festivalu české filmové komedie
ve středu 18.09.2019 na Husově náměstí, případnou následnou filmovou projekcí a se záborem
veřejného prostranství na Husově náměstí před "vlaštovkami" - viz příloha k tomuto bodu. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které
schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 19-1102/19
RM ukládá TS zajistit kryté pódium a výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky
na elektřinu a rozmístěním odpadkových košů.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

6 Finance

6/1 Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2019
Identifikace:
OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 30.06.2019. Rozpočet dosáhl příjmů
po konsolidaci ve výši 124 082,20 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 135 322,42 tis. Kč.
Aktuální schodek hospodaření tedy činí 11 240,21 tis. Kč. Aktuální schodek hospodaření je
způsoben zejména vyšším profinancováním rozpracovaných akcí realizovaných ORM ve 2.
čtvrtletí.
Odůvodnění:
Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2019
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Němeček vznese přímo vedoucímu OF, až se vrátí z dovolené. Poté
odsouhlaseno.
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 19-1103/19
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města ke dni 30.06.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

6/2 Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show
Identifikace:
Dne 17.07.2019 byla doručena žádost o povolení záboru veřejného prostranství na akci
Monster Truck Show od p. Tomáše Zelenaye, Hlivická 423, 181 00 Praha 8, IČO: 86616978,
ve dnech 14.08. a 15.08.2019 v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Dle informace se jedná o ukázky kaskadérských čísel, rychlé jízdy, průjezdu
ohněm, jízdy po dvou kolech vozidly vč. ukázky Monster Trucků. Akce by se uskutečnila ve 2
představeních od 19:00 hodin. Délka trvání cca 1 hodina. Pořadatel byl upozorněn na okolní
zástavbu a blízkost budovy učiliště. Pořadatelům bude umožněno vyvěšení plakátů na sloupy
VO obdobně jako při pořádání cirkusů. Stejná akce proběhla v roce 2017 a ze strany
vedoucího TS a vrchního strážníka MP nebyly k průběhu připomínky.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 19-1104/19
RM souhlasí s konáním akce Monster Truck Show v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují ve dnech 14.08. a 15.08.2019, a to za podmínky, že si žadatel vše potřebné zajistí
svépomocí.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

6/3 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení návrhu likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení nefunkčního a nepotřebného majetku. Vedoucí TS provedl několik
nabídek k případnému prodeji - bez zájmu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 19-1105/19
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci zametacího stroje ECOLOGICA v evidenci Technických
služeb ve znění přílohy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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6/4 Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. NAA-V44/2019
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 11-555/19 ze dne 25.03.2019 schválila Dohodu o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V44/2019 uzavřenou s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha
7, předmět dohody/druh práce: 1 pracovní místo dělník/dělnice pro údržbu města, péče o
veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2019 do dne 30.06.2019. Dále RM svým usnesením č.
RM 16-911/19 ze dne 03.06.2019 schválila dodatek č. 1 k této dohodě týkající se prodloužení
dohody do 30.09.2019.
Odůvodnění:
Úřad práce předkládá Dodatek č. 2 k této dohodě týkající se o prodloužení poskytování
příspěvku do dne 30.11.2019. Mzdové náklady budou činit 15.000 Kč za měsíc.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bod předložený přímo na jednání RM na tzv. "žlutém papíře".
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 19-1106/19
RM schvaluje Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-44/2019 uzavřené s Úřadem práce České
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, předmět dodatku: poskytování finančního
příspěvku na 1 pracovní místo - druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň
bude prodlouženo ode dne 01.04.2019 do dne 30.11.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 12.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

6/5 Informace TJ Spartak ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu
Identifikace:
Informace TJ Spartak ze dne 26.07.2019 ve věci odložení rekonstrukce zimního stadionu - viz
příloha tohoto bodu na tzv. "žlutém papíře".
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bod předložený přímo na jednání RM na tzv. "žlutém papíře".
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 19-1107/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci TJ Spartak ze dne 26.07.2019 ve věci odložení
rekonstrukce zimního stadionu, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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7 Různé

7/1 Zápis č. 2 Komise rozmisťovací ze dne 24.06.2019
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV zápis z nové Komise rozmisťovací s rozhodnutím
o umístění na 1 uvolněné místo na domově pro seniory Oáza.
Odůvodnění:
Viz zápis v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 19-1108/19
RM bere na vědomí zápis č. 2/2019 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 24.06.2019 a návrh na
obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují.
Dále bere na vědomí návrh na umístění žadatele pro případ uvolnění místa do dne 31.08.2019,
pokud by nebyl jiný velmi akutní žadatel na umístění. Vše ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/2 Partnerská smlouva s městem Hilden
Identifikace:
U příležitosti 30. výročí podpisu partnerské smlouvy mezi naším městem a městem Hilden je
na září 2019 naplánováno slavnostní obnovení podpisu této smlouvy.
Odůvodnění:
Text partnerské smlouvy vychází z roku 2009, kdy došlo k obnovení podpisu partnerské
smlouvy u příležitosti 20. výročí. Údaje ve smlouvě byly zaktualizovány a text byl v malé míře
upraven. Zástupci města Hilden již tuto verzi schválili.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - technická záležitost - k obsahu textu Partnerské smlouvy nemá nic, ale k
organizaci - dne 19.09.2019 se bude konat řádné veřejné zasedání, to je ale po termínu, kdy
má dojít k podpisu aktualizované smlouvy. Nebude pak možné zpochybnit tento akt, když by
to ZM schvalovalo dodatečně? Po diskusi se radní shodli v tom, že bude svoláno mimořádné
zasedání ZM, které bude obsahovat jediný bod a to schválení této aktualizované Partnerské
smlouvy. Termín bude 19.08.2019, na kdy bude zároveň svolán seminář pro zastupitele, který
se týká podkladů pro zadání zpracování studie zástavby kasáren. V tomto smyslu bylo přijato
další usnesení v tomto bodě a dále v souvislosti s tím byl ještě v bodě 7/9 schválen program
tohoto zasedání.
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K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 19-1109/19
RM doporučuje ZM schválit návrh změny původního textu partnerské smlouvy z roku 2009 pro
slavnostní obnovení podpisu této smlouvy mezi městem Hilden a městem Nové Město nad Metují v
září 2019.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 19.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 19-1110/19
RM ukládá ST svolat na 19. srpna 2019 mimořádné zasedání ZM, na kterém bude předložena ke
schválení aktualizovaná Partnerská smlouva s městem Hilden.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 19.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/3 Zápis č. 4 Osadního výboru Spy ze dne 10.06.2019
Identifikace:
Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne 10.06.2019 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. 7/3 USNESENÍ č. RM 19-1111/19
RM projednala Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 10.06.2019 v klubovně ve
Spech ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 19-1112/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 4 Osadního výboru Spy ze dne 10.06.2019, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/4 Servisní a materiálová smlouva
Identifikace:
Návazná smlouva se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se
sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, na zajištění servisu a dodávky materiálu ke stroji, za
měsíční paušál ve výši 4.430 Kč.
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Odůvodnění:
Jedná se o kopírovací stroj na chodbě ve 2. poschodí, který slouží pro potřeby OVRR a OMM.
Stroj přešel do majetku města a přechází do režimu servisně-materiální smlouvy.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 19-1113/19
RM schvaluje smlouvu č. 42534580 se společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol.
s r.o., IČO: 00176150, se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, na zajištění servisu a dodávky
materiálu v částce 4.430 Kč/měsíc, a pověřuje ST jejím podpisem, a to ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/5 Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Identifikace:
Smlouva na dodávky zemního plynu na období ode dne 01.01.2020 do dne 30.06.2021 se
společností Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
výsledek e-aukce veřejné zakázky realizované prostřednictvím centrálního zadavatele PNT
s.r.o.
Odůvodnění:
Zajištění dodávek zemního plynu pro město.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 19-1114/19
RM schvaluje Smlouvu na sdružené dodávky zemního plynu se společností Pražská plynárenská,
a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 - Nové Město, na období ode dne
01.01.2020 do dne 30.06.2021, za nabídkovou cenu ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/6 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí nádob EKO-KOM - protokol předávací
Identifikace:
Dodatek ke smlouvě č. 51/2013 - „Smlouva o výpůjčce“ - protokol o změně stavu poskytnutých
nádob uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou EKO-KOM a.s., Na Pankráci
1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 25134701, ve znění příloh.
Odůvodnění:
Dodatek - protokol o změně stavu poskytnutých nádob dle SOD č. 51/2013 je uzavírán na
základě škodní události č. 2019366-367 (úmyslné zapálení kontejnerů u mostu v ul.
Havlíčkova). Jedná se o protokol o změně poskytnutých nádob.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
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K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 19-1115/19
RM schvaluje dodatek ke smlouvě č. 51/2013 - „Smlouva o výpůjčce“ - protokol o změně stavu
poskytnutých nádob uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou EKO-KOM a.s., Na
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 25134701, ve znění přílohy, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/7 Centrum prevence Mandl - žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje
Identifikace:
Centrum prevence Mandl žádá o schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na provoz sociálních služeb.
Odůvodnění:
Centrum prevence Mandl bylo od ledna 2016 do června 2019 spolufinancováno z
Individuálního projektu Královéhradeckého kraje (Evropský sociální fond). Projekt financoval
činnost Centra prevence Mandl v těchto letech ve výši 4 503 251,- Kč. Kromě finančních
prostředků z IP využívalo centrum i finanční prostředky od MPSV ČR a z rozpočtu města.
Dotace z MPSV byly čerpány pouze v roce 2018 a letos. Jelikož projekt skončil k pololetí
tohoto roku, bude Centrum prevence Mandl žádat o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na provoz sociálních služeb.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 19-1116/19
RM schvaluje Centru prevence Mandl podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na provoz sociálních služeb a to ve výši 300 000 Kč. Zároveň RM pověřuje starostu podpisem
žádosti. Finanční prostředky v rámci přidělené dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje budou
využity na dofinancování provozu sociální služby po ukončení Individuálního projektu
Královéhradeckého kraje, který byl v Centru prevence Mandl realizován od ledna 2016 do června
2019.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 07.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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7/8 Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Vršovka
Identifikace:
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Vršovka.
Odůvodnění:
Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, je obcím I. typu
uloženo vykonávat určitou část přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Obce nejsou na toto personálně vybaveny a bylo proto navrženo, že tyto agendy bude pro
obce našeho správního obvodu zajišťovat Oddělení sociální prevence Odboru sociálních věcí
Městského úřadu Nové Město nad Metují. Ke schválení je předkládán návrh příslušné
veřejnoprávní smlouvy, na jejímž základě bude agenda zajišťována, která již byla schválena
Zastupitelstvem obce Vršovka. Po schválení smlouvy v RM je nutno vše ještě poslat na KÚ
KHK, který uděluje souhlas s uzavřením příslušné VPS.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 19-1117/19
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Vršovka, jejímž
předmětem je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při zajištění výkonu
přenesené působnosti svěřené Obecnímu úřadu Vršovka zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ze strany Městského úřadu Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/9 ZM 7 dne 19.08.2019 - program mimořádného zasedání ZM
Identifikace:
V souvislosti s připravovaným podpisem aktualizované Partnerské smlouvy s městem Hilden viz bod 7/2 - bylo rozhodnuto o svolání mimořádného zasedání ZM, které bude mít na
programu pouze jediný bod, a tím je schválení Partnerské smlouvy. Jednání ZM bude svoláno
na pondělí, 19. srpna 2019, tj. ve stejném termínu, jako bude svolán seminář zastupitelů k
záležitostem týkajícím se podkladů pro vyhlášení další studie zástavby lokality bývalých
kasáren. Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují proběhne
od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (tj. 1. patro MěÚ Nové Město nad Metují, náměstí
Republiky 6). Jde o 7. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Podrobný program zasedání
ZM 7 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Konání tohoto zasedání bylo navrženo Ing. Martinem Prouzou v rámci RM 19 bod 7/2 z
důvodu schválení Partnerské smlouvy v ZM ještě před jejím podpisem, který je plánován na
10.09.2019. Plánované nejbližší řádné zasedání ZM vychází až na 19.09.2019, což by bylo
pozdě, mezinárodní smlouvy o partnerství musí schvalovat ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 19-1118/19
RM schvaluje program mimořádného veřejného zasedání ZM 7 dne 19.08.2019 v podrobném znění
dle přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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8 Diskuse

Ing. Libor Hovorka
místostarosta

Petr Hable
starosta
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