Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 13 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 23.04.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

15:30

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:52

15:30

Částečná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:47

15:30

Částečná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

15:30

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

15:30

Plná

7
8
9

Prouza Martin, Ing.
Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
13:00

14:26
15:30
15:30

Částečná
Plná
Plná

Omluven

Hosté:
10
11
12
13

Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Ing. Simona Vojnarová
Pavel Horvat

Zapisovatelka

vedoucí OMM
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí ORM (OMM)
vedoucí OSN (OMM)

Simona Hoffmannová
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13:00
13:06
13:30
14:20

14:34
13:30
14:20
14:34

_____________________

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
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Program:
1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.04.2019

2/1

Rozšíření věcného břemene příjezdu na pozemek p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy

2/2

Převod pozemku p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny z majetku ČR do majetku města

2/3

Pronájem pozemků pro zařízení staveniště, skladování, deponii a příjezd – Březinky

2/4

Pacht pozemků k zemědělským účelům – změna smlouvy

2/5

Pronájem části p. p. č. 2176/11 k podnikání – sleva z nájmu

2/6

Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín-Vrchoviny I. část

2/7

Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín-Vrchoviny II. část

3/1

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě

3/2

Dodatek č. 2 k SOD na realizaci vestavby ZŠ Krčín

3/3

Žádost o povolení předzahrádky pro provozovnu Kebab u Turana

3/4

Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky

3/5

Zápis z 2. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 01. 04. 2019

3/6

Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště - dodatek č. 1 k SOD

3/7

Veřejná zakázka - Dětské hřiště u zámku, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují

3/8

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského – více práce úprava vstupních dveří

3/9

Zápis z 2. jednání Komise názvoslovné

3/10

Dohoda o provedení práce

3/11

Zrušení veřejné zakázky - Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad Metují

3/12

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících

3/13

Analýza procesů investiční přípravy a realizace akce Výstavba tělocvičny u ZŠ Komenského

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města

4/2

Zápis ze 153. zasedání Bytové komise

4/3

Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

4/4

Veřejná zakázka - Výměna oken 20149

4/5

OSN - havárie, objekty školství, bytový dům čp. 4

4/6

Instalace doplňkové zařízení technologie krytého bazénu, čp. 415

4/7

Žádost ve věci neprodloužení nájemní smlouvy - přehodnocení stanoviska RM
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5/1

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Malecí"

5/2

Oznámení akce Food Art Festival

5/3

Smlouva - Dětský silvestr 2019

5/4

Žádost o souhlas s podáním žádosti "ZŠ Komenského"

5/5

Žádost o povolení akce "Letní koncerty na Husově náměstí"

5/6

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Komenského"

5/7

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Krčín"

6/1

Schválení výše hodinových odměn brigádníků TS

6/2

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2019

6/3

ZUŠ žádost o schválení nájmu čp. 1218

6/4

Rozpočtové opatření - § 4349 - komunitní plánování

6/5

Rozpočtové opatření - § 2299 - ostatní záležitosti v dopravě

6/6

Rozpočtové opatření - 5213 - krizová opatření

6/7

Vyřazení majetku

6/8

Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu

6/9

Oficiální návštěva partnerského města Hilden

6/10

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

7/1

Souhrnná zpráva - kontroly VO v oblasti GDPR

7/2

Žádost Spolku Krčín o zapůjčení stánků na akci „Dobrý den sousedé“ dne 25.05.2019

7/3

Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Provodov-Šonov

7/4

Záštita 41. Festivalu české filmové komedie Nové Město nad Metují

8/1

Podněty a dotazy radních - Ing. Němeček - chodník Na Hradčanech

8/2

Podněty a dotazy radních - Ing. Němeček - chodníky ul. Havlíčkova

8/3

Podněty a dotazy radních - p. Jarolímek - Investice na ZS
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1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů
Majetkoprávní úkony
Rozvoj
Správa nemovitostí
Školství, kultura a sport
Finance
Různé
Diskuse

13:00 - 13:05
13:05 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 14:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:15
15:15 - 15:30

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 13-674/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 13:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.04.2019

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

Majetkoprávní úkony
Rozšíření věcného břemene příjezdu na pozemek p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy
Převod pozemku p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny z majetku ČR do majetku města
Pronájem pozemků pro zařízení staveniště, skladování, deponii a příjezd - Březinky
Pacht pozemků k zemědělským účelům - změna smlouvy
Pronájem části p. p. č. 2176/11 k podnikání – sleva z nájmu
Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín-Vrchoviny I. část
Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín-Vrchoviny II. část

3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11

Rozvoj
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Dodatek č. 2 k SOD na realizaci vestavby ZŠ Krčín
Žádost o povolení předzahrádky pro provozovnu Kebab u Turana
Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky
Zápis z 2. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 01. 04. 2019
Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště - dodatek č. 1 k SOD
Veřejná zakázka - Dětské hřiště u zámku, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují
Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského - více práce úprava vstupních dveří
Zápis z 2. jednání Komise názvoslovné
Dohoda o provedení práce
Zrušení veřejné zakázky - Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad
Metují
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
Analýza procesů investiční přípravy a realizace akce Výstavba tělocvičny u ZŠ Komenského

3/12
3/13
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4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města
Zápis ze 153. zasedání Bytové komise
Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Veřejná zakázka - Výměna oken 20149
OSN - havárie, objekty školství, bytový dům čp. 4
Instalace doplňkové zařízení technologie krytého bazénu, čp. 415
Žádost ve věci ukončení smlouvy nájemného - přehodnocení stanoviska RM

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

Školství, kultura a sport
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Malecí"
Oznámení akce Food Art Festival
Smlouva - Dětský silvestr 2019
Žádost o souhlas s podáním žádosti "ZŠ Komenského"
Žádost o povolení akce "Letní koncerty na Husově náměstí"
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Komenského"
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Krčín"

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

Finance
Schválení výše hodinových odměn brigádníků TS
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2019
ZUŠ žádost o schválení nájmu čp. 1218
Rozpočtové opatření - § 4349 - komunitní plánování
Rozpočtové opatření - § 2299 - ostatní záležitosti v dopravě
Rozpočtové opatření - 5213 - krizová opatření
Vyřazení majetku
Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Oficiální návštěva partnerského města Hilden
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

7.
7/1
7/2
7/3

Různé
Souhrnná zpráva - kontroly VO v oblasti GDPR
Žádost Spolku Krčín o zapůjčení stánků na akci „Dobrý den sousedé“ dne 25.05.2019
Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Provodov-Šonov
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.04.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 13 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 13-675/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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2/1 Rozšíření věcného břemene příjezdu na pozemek p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy
Identifikace:
Žadatelka, pí [osobní údaj odstraněn] požádala s manželem, p. [osobní údaj odstraněn], po
konzultaci s dopravním odborníkem – zhotovitelem projektu příjezdové cesty a projektantem
domu na jejich pozemku p. p. č. 555/8 v k. ú. Spy o rozšíření již zřízeného věcného břemene o
další 3 metry jižně od již stávajícího břemene, zřízeného na pozemku města p. p. č. 555/9,
trvalý travní porost v k. ú. Spy, v majetku města, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Spy a
obec Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Zřízení rozšířeného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k části pozemku města p. p.
č. 555/9 v k. ú. Spy je požadováno na pozemku, který je jako jediný možný v oblasti určen pro
skládkování dřevní hmoty z městských lesů. Zvětšením plochy zatížené věcným břemenem a
zpevněné na náklady žadatelů dlažbou, by bylo omezeno skládkování a manipulace s dřevní
hmotou a zejména omezen příjezd na tuto plochu v majetku města.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST předložil návrh na úpravu zamítavého usnesení - tj. navrhnul částečně žadatelům vyhovět,
tj. umožnit rozšíření věcného břemene (příjezdu k pozemku žadatelů přes městský pozemek)
o 1 až 2 m. Minimálně 1 m je možné pustit i dle názoru SL, v případě 2 m by pak muselo být
technice SL umožněno přejíždět přes roh zpevněného vjezdu. V tomto smyslu byl předložen
protinávrh proti zamítavému usnesení. Hlasováno o umožnění rozšíření o 1 m - 2 pro, 2 proti,
0 zdržel se - nebylo schváleno.
Dále bylo hlasováno o původním zamítavém usnesení - tj. neschválit rozšíření věcného
břemene - hlasováno - 2 pro, 1 proti, 1 zdržel se - rovněž nebylo schváleno. Další usnesení
nebylo navrženo, tzn., že nadále zůstává stávající stav věcného břemene a žádosti nebylo
vyhověno.
K čl. 2/1
RM nesouhlasí s rozšířením věcného břemene na části městského pozemku p. p. č. 555/9, druh
pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Spy z důvodu zachování rozsahu plochy pro skládkování a
manipulaci s dřevní hmotou z městských lesů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 3 - nebylo přijato

2/2 Převod pozemku p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny z majetku ČR do majetku města
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 173/5 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k. ú. Vrchoviny byl geometrickým plánem č. 613-44/2019 oddělený z pozemků stp. č. 150 a
p. p. č. 173 v k. ú. Vrchoviny, protože je zastavěný chodníkem podél komunikace I/14 a
zpevněnou plochou pro čekárnu veřejné autobusové dopravy ve Vrchovinách, a to ve směru
NM-Vrchoviny na pravé straně komunikace. Pro realizaci převodu pozemku z vlastnictví ČR,
ke kterému má příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha 3, dále jen SPÚ, do vlastnictví města je třeba doložit usnesení z jednání
zastupitelstva obce, kterým se schvaluje převod přesně určeného pozemku z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce.
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Odůvodnění:
Pozemek p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny je oddělen geometrickým plánem převážně
z pozemku vedeného v druhu zahrada, se způsobem ochrany: zemědělský půdní fond a proto
je v majetku ČR a příslušný hospodařit s ním je SPÚ. Pozemek pod částí městského chodníku
podél silnice I/14 by měl být ve vlastnictví města. Čekárna veřejné autobusové dopravy by
měla být na pozemku ve vlastnictví města, protože je nutné ji vyměnit za novou a kvalitnější.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 13-676/19

Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

RM doporučuje ZM schválit převod pozemku p. p. č. 173/5 o výměře 48 m2, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Vrchoviny, odděleného geometrickým plánem č. 613-44/2019
z pozemků stp. č. 150 a p. p. č. 173 v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví České republiky do vlastnictví
města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Pronájem pozemků pro zařízení staveniště, skladování, deponii a příjezd – Březinky
Identifikace:
Pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují: část p. p. č. 658/48 o výměře 373 m2, část p. p. č.
661/2 o výměře 50 m2, p. p. č. 665/2 o výměře 554 m2 a p. p. č. 666/5 o výměře 247 m2,
v majetku města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. V souladu s usnesením RM č. 11 – 500/19 byl ode dne 29.03.2019 do dne
16.04.2019 zveřejněn záměr města pronajmout na dobu od 01.05.2019 do 31.12.2020
pozemky o celkové výměře 1 224 m2 za účelem zařízení staveniště, skladování stavebního
materiálu, příjezdu na staveniště a deponování zeminy za minimální nájemné ve výši 20
Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné stanovisko žadatele a
stávajícího nájemce, společnosti FATO, a. s., člen holdingu FATO, s nabídkou nájemného ve
výši 25 Kč/m2/rok, jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Pozemky jsou v současné době užívány na základě smlouvy, která byla se žadatelem
uzavřena na dobu určitou (30 dnů) do dne 30.04.2019. Pozemek pro zařízení staveniště bude
oplocen, zhutnělým recyklátem byla zpevněna příjezdová cesta. Pozemky požadovány
k užívání po dobu výstavby BD „C“ v lokalitě Březinky. Po ukončení nájmu budou pozemky
uvedeny do původního stavu (rozprostření ornice, zarovnání, uhrabání, osetí travním
semenem).
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 13-677/19

Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují, tj. části p. p. č.
658/48 o výměře 373 m2, druh pozemku ostatní plocha; části p. p. č. 661/2 o výměře 50 m2, druh
pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 665/2 o výměře 554 m2, druh pozemku zahrada a p. p. č.
666/5 o výměře 247 m2, druh pozemku trvalý travní porost, ve vlastnictví města, vedené na LV
10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, se zájemcem spol. FATO, a. s., člen holdingu FATO, IČO:
27473295, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, a to za účelem zřízení staveniště,
skladování stavebního materiálu, příjezdu vozidel na staveniště a deponování zeminy, na dobu
určitou ode dne 01.05.2019 do dne 31.12.2020, za podmínek uvedených ve smlouvě a za nájemné
v nabídnuté výši 25 Kč za 1 m2 a rok. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/4 Pacht pozemků k zemědělským účelům – změna smlouvy
Identifikace:
Pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 54 313 m2, ve vlastnictví města,
vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
propachtovány od roku 2017 spol. SLAVONIA, a. s., IČO: 48173169, se sídlem: Slavoňov
115, 549 01 Nové Město nad Metují k zemědělským účelům. V souladu s usnesením RM 10 –
404/19 zveřejněn záměr města změnit smlouvu o pachtu uzavřenou dne 01.03.2017, změna
se týká čísla pozemku, snížení výměry a pachtovného po uskutečněné směně pozemků pro
vyježděnou komunikaci v lokalitě Ve Vilách. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi
souhlasné stanovisko stávajícího pachtýře. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Záměr zveřejněn z důvodu změny parcelního čísla a výměry u pozemku p. p. č. 2121/2
s výměrou 1 780 m2 na p. p. č. 2121/6 o výměře 218 m2 a snížení výměry u p. p. č. 2122/2 o
200 m2 z původní výměry 1 282 m2 na 1 082 m2. Dodatkem tedy bude propachtováno 25
pozemků o celkové výměře 52 551 m2 za roční pachtovné ve výši 16.291 Kč. Výměra se
celkově snížila o 1 762 m2 a pachtovné o 546 Kč za kalendářní rok. Ostatní ujednání budou
beze změny.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 13-678/19
RM schvaluje uzavření dodatku a změny č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu pozemků, týkající
se změny čísla pozemku, snížení výměry a pachtovného, se společností SLAVONIA, a. s., IČO:
48173169, se sídlem: Slavoňov 115, 549 01 Nové Město nad Metují. Předmětem pachtu jsou ode
dne 01.05.2019 tyto pozemky: pozemková parcela č. 1069 o výměře 664 m2, pozemková parcela č.
1111/3 o výměře 1 085 m2, pozemková parcela č. 1137 o výměře 75 m2, pozemková parcela č.
1138 o výměře 334 m2, část pozemkové parcely č. 1142/1 o celkové výměře 250 m2 (100 + 150
m2), pozemková parcela č. 1146/3 o výměře 11 210 m2, pozemková parcela č. 1146/6 o výměře
1 181 m2, pozemková parcela č. 1146/8 o výměře 10 153 m2, pozemková parcela č. 1250 o výměře
9 731 m2, pozemková parcela č. 1257 o výměře 1 635 m2, část pozemkové parcely č. 1270 o
výměře 5 348 m2, pozemková parcela č. 2097/2 o výměře 1 133 m2, část pozemkové parcely č.
2098/1 o výměře 86 m2, pozemková parcela č. 2102/2 o výměře 1 164 m2, pozemková parcela č.
2106/2 o výměře 1 138 m2, pozemková parcela č. 2109 o výměře 308 m2, pozemková parcela č.
2110/2 o výměře 119 m2, pozemková parcela č. 2120/2 o výměře 312 m2, pozemková parcela č.
2120/3 o výměře 253 m2, pozemková parcela č. 2121/6 o výměře 218 m2, pozemková parcela č.
2122/2 o výměře 1 082 m2, pozemková parcela č. 2122/3 o výměře 2 679 m2, pozemková parcela
č. 2123 o výměře 843 m2, pozemková parcela č. 2124/2 o výměře 1 217 m2 a p. p č. 2125/3 o
výměře 333 m2; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedené na LV
10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují; pachtovné bude činit
16.291 Kč za kalendářní rok za pacht 25 pozemků o celkové výměře 52 551 m2. RM pověřuje ST
podpisem dodatku a změny č. 1 ve znění přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/5 Pronájem části p. p. č. 2176/11 k podnikání – sleva z nájmu
Identifikace:
Nájemkyně části p. p. č. 2176/11 o výměře 1 018 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města, vedeném na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, podala žádost o
odpuštění nájmu po dobu rekonstrukce ul. Havlíčkovy a Nádražní a pokládky kanalizace
(odlehčovací) u její provozovny (odbočka ul. Havlíčkova). 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 k 31.03.2019 a
sběrnu do doby ukončení prací uzavřela.
Odůvodnění:
Dle sdělení nájemkyně mají její zákazníci ztížený přístup, de facto k nim do sběrny nikdo kvůli
komplikacím s příjezdem nejezdí, ušlý zisk a platba provozních nákladů je 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. Vyjádření
odborných útvarů a spol. VAK Náchod, a. s., v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi všech přítomných radních RM schválila variantu usnesení č. 3, tj.: "RM ukládá
OMM předložit žádost nájemce o odpuštění nájemného k rozhodnutí až po ukončení
rekonstrukce ulice a kanalizace ul. Havlíčkova, a to se všemi relevantními podklady." Předložit
do programu jednání RM dne 17.06.2019.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 13-679/19
RM ukládá OMM předložit žádost nájemce o odpuštění nájemného k rozhodnutí až po ukončení
rekonstrukce ulice a kanalizace ul. Havlíčkova, a to se všemi relevantními podklady.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/6 Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín-Vrchoviny I. část
Identifikace:
Pro realizaci společné stezky pro chodce a cyklisty do Vrchovin byl zadán dle schváleného
projektu stavby geometrický plán na rozdělení pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný
sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, který má ve spoluvlastnictví
podílem o velikosti ¼, vlastník, pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená p. [osobní údaj
odstraněn], dále jen vlastník. Geometrickým plánem č. 571-608/2016 byl z obou pozemků pro
cyklostezku oddělen pozemek p. p. č. 301/12 a to 2 502 m2, a pozemek p. p. č. 301/3 o
výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny. Vlastník navrhl směnu svého spoluvlastnického podílu o
velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2 502 m2, druh pozemku ovocný sad, a podílu
¼ pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, druh pozemku ovocný sad, za část pozemku p.
p. č. 292/5, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Vrchoviny o výměře cca 1640 m2 (bude
upřesněno zadaným GP), z majetku města.
Cena pozemku pro cyklostezku je dle znal. posudku 150 Kč/m2. Cena pozemku pro směnu
z majetku města je dle znaleckého posudku 300 Kč/m2. Cena pozemku p. p. č. 301/3, kterou
město pro cyklochodník nepotřebuje, ale je to podmínka směňujícího vlastníka, je dle ceny
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obvyklé v místě čase u zemědělských pozemků 25 Kč/m2. Vzhledem k veřejnému zájmu,
kterým vybudování cyklochodníku nepochybně je, bude směna pozemků bez doplatku.
Odůvodnění:
Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný
pro vybudování cyklochodníku od mostu u Ammannu v ul. Náchodská do Vrchovin, který
odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 13-680/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit podíly o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o
výměře 2503 m2 a pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené
geometrickým plánem č. 571-608/2016, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], (zastoupené p.
[osobní údaj odstraněn] ), vedených na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují
za pozemek část pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny o výměře cca 1640 m2, z majetku města,
vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují. Oba LV vedené na
KÚ pro KHK, KP Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

2/7 Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín-Vrchoviny II. část
Identifikace:
Pro realizaci společné stezky pro chodce a cyklisty do Vrchovin byl zadán dle schváleného
projektu stavby geometrický plán na rozdělení pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný
sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, který má ve spoluvlastnictví
podílem o velikosti 3/4, paní [osobní údaj odstraněn], dále jen vlastník. Geometrickým plánem
č. 571-608/2016 byl z obou pozemků pro cyklochodník oddělen pozemek p. p. č. 301/12 a to
2 502 m2. Vlastník navrhl směnu svého spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 pozemku p. p.
č. 301/12 o výměře 2 502 m2 za cenu 220 Kč/m2 pozemku, druh pozemku ovocný sad, za
pozemek města p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2 za cenu 600Kč/m2, druh pozemku zahrada, v
k. ú. Nové Město nad Metují, a doplatek od města ve výši 141 795 Kč.
Cena pozemku pro cyklostezku je dle znal. posudku 150 Kč/m2. Cena pozemku pro směnu
z majetku města je dle znaleckého posudku 600 Kč/m2. Směna pozemků je ve veřejném
zájmu, kterým vybudování cyklochodníku nepochybně je.
Odůvodnění:
Směna pozemků je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je
nezbytný pro vybudování cyklochodníku od mostu u Ammannu v ul. Náchodská do Vrchovin,
který odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 13-681/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit podíl o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o
výměře 2 503 m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného geometrickým plánem č. 571-608/2016 z pozemků
p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, oba v k. ú.
Vrchoviny, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], vedených na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují za pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, z
majetku města, vedený na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a doplatek ve výši
141 795 Kč. Oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Identifikace:
V návaznosti na usnesení č. RM 10-439/19 předkládáme ke schválení dodatek č. 1 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. Nájemní smlouva, která
byla uzavřena na dobu určitou, 10 let (do dne 14.06.2026) se dodatkem č. 1 prodlužuje o
dalších 10 let, tj. do dne 14.06.2036. Na základě zveřejnění záměru prodloužit nájemní
smlouvu město obdrželo dopis p. [osobní údaj odstraněn], obsahující jeho připomínky k
prodloužení nájmu, který je přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Prodloužení nájemní smlouvy je kompenzací za náklady, které měla firma Vodafone Czech
Republic, a.s., s přemístěním technologie tak, aby její umístění vyhovovalo probíhající
realizaci vestavby učebny v půdním prostoru ZŠ Krčín. Firma Vodafone Czech Republic, a.s.
bude vyzvána k vyřešení problémů p. [osobní údaj odstraněn] s televizním signálem, jako
tomu bylo již v minulosti a v příloze tohoto bodu je stanovisko KHS k vlivu vysílačů na zdraví.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 13-682/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM schvaluje dodatek č. 1 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, kterým se prodlužuje doba nájmu o 10 let, tj. do dne 14.06.2036, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 13-683/19
RM ukládá OMM řešit s firmou Vodafone Czech Republic, a.s., zhoršení příjmu televizního signálu v
RD č. p. 42 na Žižkově náměstí a zajistit nápravu. Současně přikládá stanovisko Krajské hygienické
stanice Královéhradeckého kraje vydané při umísťování technologie společnosti Vodafone Czech
Republic, a.s., které prokazuje zdravotní nezávadnost zařízení pro lidi v jeho okolí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/2 Dodatek č. 2 k SOD na realizaci vestavby ZŠ Krčín
Identifikace:
Před dokončením stavebních prací na investiční akci "Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují" je třeba provést odečtení
neprovedených prací, mezi které patří rozvody pro Wi-Fi, montáž umyvadla, dřezů a
příslušenství s nimi spojené. Současně je třeba provést vícepráce v podobě nové kabelizace
stávající IT učebny ve 3.NP, která je nezbytná pro správnou funkci nových počítačů a doplnění
5 ks světel potřebných pro dostatečné osvětlení učebny a schodišťového prostoru.
Na základě těchto méně a víceprací bude cena SOD dodatkem č. 2 zvýšena o 52.182,80 vč.
DPH.
Celkovou cenu díla dle uzavřené smlouvy o dílo č. 209/2018 ze dne 19.09.2017 a dodatku č. 1
ze dne 20.03.2019 je zapotřebí upravit dodatkem č. 2 ze stávajících 8.149.249,89 Kč vč. DPH
na 8.201.432,69 Kč vč. DPH. (Pozn.: Původní cena smlouvy o dílo uzavřená na základě
veřejné zakázky zůstane nepřekročená.).
Dále bylo potřeba v dodatku č. 2 zohlednit požadavky Centra pro regionální rozvoj (kontrolor
dotace) a formálně upravit Změnový list č. 1 vztahující se k Dodatku č. 1 (oprava zatřídění
změn dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek), které nemají vliv na obsah ani na
cenu uvedenou v dodatku č. 1. Dále bylo nutné upravit přílohy č. 2 (harmonogram postupu
prací) a příloha č. 3 (finanční kalendář), které mají nově týdenní podrobnost (v původní SoD
měly měsíční podrobnost).
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 209/2018.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Vojnarová předala radním přímo na jednání RM upravenou přílohu. Úpravy byly pouze
formální.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 13-684/19
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 209/2018 uzavíraný mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou KERSON spol. s.r.o., Dobré 80, 517 93 Dobré, na realizaci "Vybudování učebny
přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují", který upravuje cenu díla
na základě víceprací a méněprací a formální úpravy SOD, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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3/3 Žádost o povolení předzahrádky pro provozovnu Kebab u Turana
Identifikace:
ORM obdrželo žádost paní Evy Pokorné, Spáleniště 68, 518 01 Dobruška, IČO: 69841543, o
povolení předzahrádky před provozovnou Kebab u Turana v domě č. p. 25 ul. Komenského.
Předzahrádka je navržena na místní komunikaci p. p. č. 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují,
a skládá se z 2 ks stolků a 4 ks židlí. Stávající šířka místní komunikace je v místě navrhované
předzahrádky 2,8 m, minimální průchozí šířka 1,5 m zůstane zachována.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 13-685/19
RM schvaluje umístění předzahrádky na místní komunikaci p. p. č. 2034/7 před provozovnu Kebab
u Turana, na ulici Komenského, k. ú. Nové Město nad Metují, podle žádosti paní [osobní údaj
odstraněn], a to na letní období po dobu 2 let ode dne 23.04.2019, za podmínek stanovených ve
vyjádření ORM, které je přílohou tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Smlouva o právu provést stavbu kanalizační přípojky
Identifikace:
ORM obdrželo žádost paní [osobní údaj odstraněn], o schválení záměru na uložení
kanalizační přípojky pro RD na st. p. 2508, ul. Rezecká, Nové Město nad Metují. Přípojka je v
situaci navržena v místní komunikaci na p. p. č. 2118, který 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 dokumentace byla odsouhlasena odbornými útvary. Ve SOPPS jsou sepsány
podmínky ORM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 13-686/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky
pro RD na st. č. 2508, ul. Rezecká, Nové Město nad Metují, k. ú. Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a paní [osobní údaj odstraněn], a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/5 Zápis z 2. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 01. 04. 2019
Identifikace:
RM je předložen zápis z 2. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 01.04.2019.
Odůvodnění:
V závěru zápisu je RM doporučeno pracovní skupinou vzít na vědomí: "Pracovní skupina
Koupaliště doporučuje RM vzít na vědomí upřesnění protipovodňové „čáry“ dle varianty LAM 90 míst vč. obratiště pro malý bus kategorie N1 + úprava chatové osady.".
Upřesnění protipovodňové "čáry" vychází z usnesení RM 11-516/19: RM ukládá OMM
objednat vypracování hydrotechnického posouzení dopadu výstavby protipovodňového
opatření na Metuji pro ochranu navrhovaného Letního areálu u Metuje na Q100 mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., Rokycanova
114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO, za nabídkovou cenu 59.157 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 13-687/19
RM byla seznámena se zápisem z 2. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne
01.04.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště - dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
Firma POPR s.r.o., IČO: 46509283, realizuje stavbu „Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště“.
V rozpočtu stavby nebyly zahrnuty náklady na vytěžení sedimentu v prostoru výpusti a loviště.
Vícepráce na vytěžení a rozprostření sedimentu po vnitřním břehu rybníka činí 22.284 Kč
vč. DPH. ORM předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 274/2018 (dále jen
"SOD").
Odůvodnění:
Při realizaci výpusti se zjistilo, že v místě loviště a stavby výpusti se nachází sediment, který je
nutno odtěžit. Náklady na odtěžení a likvidaci nejsou zahrnuty v rozpočtu stavby. Projektová
dokumentace na objekt rekonstrukce výpusti byla zpracována společně s dalšími objekty“
odbahnění a zpevnění břehů. Odbahnění celého rybníka je zahrnuto v samostatném rozpočtu,
který se v rámci této zakázky neoceňoval. Vytěžené bahno (sediment) má objem cca 30 m3.
Náklady na odvoz na skládku by činily 67.619 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že odbahnění je
součástí další etapy rekonstrukce rybníka, bylo rozhodnuto o jeho rozprostření na vnitřní
straně břehu hráze Rybníka. Manipulace s bahnem představuje vícepráce zahrnuté do
dodatku č. 1 k SOD. Na vícepráce na položce zbývají dostatečné prostředky, není třeba
rozpočtové opatření. ORM doporučuje schválení dodatku č. 1 k SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němečkovi bylo odpovězeno na jeho dotaz k odtěženému bahnu u výpusti a poté
odsouhlaseno.
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 13-688/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 274/2018 mezi městem a firmou POPR s.r.o., IČO:
46509283, na vícepráce vytěžení a manipulaci se sedimentem ve výši 22.284 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/7 Veřejná zakázka - Dětské hřiště u zámku, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 01.04.2019 proběhlo otevírání obálek na veřejnou zakázku Dětské hřiště u zámku,
Husovo náměstí, Nové Město nad Metují. Dne 02.04.2019 proběhlo hodnocení nabídek, které
provedla komise jmenovaná RM pouze pro tuto veřejnou zakázku. Hodnotící komise
předkládá RM protokol z posouzení a hodnocení nabídek a tabulku provedeného hodnocení.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 13 firem. Zadávací dokumentace umožnila podat více variant řešení.
Celkem bylo podáno 7 nabídek. Hodnoceno bylo 13 variant návrhů. Jako nejvhodnější
nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy Yggdrasilmont s.r.o. se sídlem Truhlářská 1520/23,
110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 389.015,00 Kč vč. DPH. V rozpočtu města na rok 2019
je schváleno 500 tis. Kč. Z této položky bude samostatně hrazeno umístění informační tabule
a mobiliář (lavičky a odpadkový koš) dle návrhu městského architekta.
Během jednání hodnotící komise byl vznesen návrh několika členů na změnu 1 herního prvku.
Vzhledem k tomu, že vybraná nabídka neobsahuje herní prvek - závěsnou houpačku s
babysedákem, tak byl vznesen návrh na její doplnění. Pro umístění dalšího prvku již není
prostor, z tohoto důvodu byl navrhovaný uchazeč osloven o předložení návrhu změny herního
prvku. Uchazeč předložil návrh změny v tomto rozsahu – odebrání herního prvku houpačka
Hnízdečko Igor a nahrazení závěsnou dvouhoupačkou. Tato změna nemá vliv na celkovou
cenu díla. Pro tuto změnu bude připraven dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Uvedená změna
byla členy komise odsouhlasena.
Po stanoveném termínu v zadávací dokumentaci pro podávání nabídek, který byl stanoven na
01.04.2019 do 15:00 hodin, byla doručena dne 02.04.2019 obálka s nabídkou uchazeče Hřiště
Smart s.r.o. se sídlem Jívová 265, 783 16 Dolany. Tento uchazeč zároveň zaslal dne
02.04.2019 prostřednictvím datové schránky žádost o zařazení jejich nabídky do hodnocení
v rámci zadávacího řízení. K uvedenému přikládají doklad, že obálka s jejich nabídkou byla
podána včas, a to dne 28.03.2019. Vyjádření ORM: Vzhledem k tomu, že obálka s nabídkou
uchazeče byla doručena po stanoveném termínu, tak nemohlo být přistoupeno k jejímu
otevření a následnému hodnocení. Uvedená informace je pouze informativní a je podávána
pouze na vědomí. K uvedené záležitosti není třeba schvalovat usnesení. Nabídka byla
doručena po termínu, nebyla zařazena do hodnocení, proto ani nedochází k vyloučení
uchazeče. Nabídka bude vrácena a k tomu bude proveden záznam do spisu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 13-689/19
RM souhlasí na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předložené komisí pro
hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště u zámku, Husovo
náměstí, Nové Město nad Metují“ firmě Yggdrasilmont s.r.o., se sídlem Truhlářská 1520/23, 110 00
Praha 1, za nabídkovou cenu 389.015,00 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 13-690/19
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Yggdrasilmont s.r.o.,
se sídlem Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1, na akci „Dětské hřiště u zámku, Husovo náměstí,
Nové Město nad Metují“, za nabídkovou cenu 389.015,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato

3/8 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského – více práce úprava vstupních dveří
Identifikace:
RM usnesením č. RM 7-236/19 schválila více práce na dodávku slaboproudu do tělocvičny.
Součástí slaboproudu je i elektrické ovládání dveří. Dodavatel předložil vícepráce s úpravou
již dodaných vstupních dveří pro elektrické otevírání dveří ve výši 19.325 Kč vč. DPH. ORM
předkládá ke schválení výše uvedené vícepráce.
Odůvodnění:
Požadavek na úpravu již dodaných vstupních dveří pro elektrické otevírání dveří vnikl až po
zpracování PD slaboproudu. Původní PD projekt slaboproudu neobsahovala, elektrické
otevíraní je do slaboproudu zahrnuto. Na stavbu byly dodány dveře bez možnosti elektrického
otevírání. Provedení úpravy dveří je nezbytné k zajištění elektrického otevírání dveří. ORM
doporučuje schválení víceprací.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 13-691/19
RM schvaluje vícepráce na úpravu již dodaných vstupních dveří pro elektrické otevírání dveří ve
výši 19.325 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 3 - bylo přijato
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3/9 Zápis z 2. jednání Komise názvoslovné
Identifikace:
RM je předkládán zápis z 2. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo dne
01.04.2019 od 17.00 hodin v kanceláři OMP MěÚ Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí
zřizovaných RM. Projednat a seznámit se se zápisem z 2. jednání Komise názvoslovné,
rozhodnout o předložených doporučeních, stanovit úkoly. Vyjádření odborných útvarů bude
předloženo na jednání RM. Případná změna názvu ulice CIHELNA se dotkne tří čísel
popisných - RD157-159, de facto dvou, neboť vlastník čp. 157 se v průběhu měsíce června
2019 stěhuje (stávající stav domu neumožňuje bydlení).
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Podrobný komentář k bodu podal radním Ing. Prouza, který je zároveň také předsedou
Komise názvoslovné. Do diskuse se zapojili všichni radní. Mgr. Hylský - příchod ve 13:47
hodin. Po odhlasování prvních dvou navržených usnesení se dostavil na jednání RM také
MST - příchod ve 13:52 hodin.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 13-692/19
RM projednala a bere na vědomí zápis z 2 jednání Komise názvoslovné ze dne 01.04.2019 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 13-693/19
RM doporučuje ZM schválit název pro nově vznikající ulici v lokalitě Březinky (slepá odbočka k cca
3-4 RD v plánované výstavbě) název ul. Československé armády, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 13-694/19
RM doporučuje ZM schválit změnu v pojmenování stávající ulice Cihelna vedoucí z ul. Dobrušská
k čp. 157-159 názvem NAD CIHELNOU a ulici bez názvu, vedoucí k čp. 144, názvem „CIHELNA“
(ulice směřuje k budově bývalé cihelny), ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 13-695/19
RM souhlasí s realizací tisku nové mapy čísel popisných, a to až po vyřešení návrhů Komise
názvoslovné na nové názvy ulic a opravy všech zjištěných chyb.
Odpovídá: OVRR, Provede: OMM, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 13-696/19
RM ukládá OVRR zapsat do systému RÚIAN ulici Březinky ve znění usnesení ZM 127, a to včetně
budoucího propojení do ul. Kasárenská dle skutečné výstavby komunikace v této lokalitě - viz
příloha k tomuto bodu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/10 Dohoda o provedení práce
Identifikace:
RM 10-421/19 přijala usnesení: "RM ukládá OMM, na základě zjištění Komise názvoslovné o
neutěšeném stavu, který panuje v označování objektů čísly popisnými a tabulkami názvů ulic
v Novém Městě nad Metují, zabývat se kontrolní činností v této oblasti a souvisejícím
odstraňováním závad. V případech, kdy dotčené subjekty závady neodstraní, tak budou
nahlášeni na OVRR k případnému řízení o přestupcích."
OMM na základě uloženého úkolu žádá RM o schválení DPP s [osobní údaj odstraněn], k
provedení kontroly označených objektů čísly popisnými a názvy ulic v Novém Městě nad
Metují.
Odůvodnění:
Jedná se o 128 ulic se spoustou č. p., které je potřeba zkontrolovat. Případné nedostatky
budou buď vyřešeny přímo na místě, nebo budou předány OMM k dalšímu zpracování a k
řešení. Podrobná kontrola může být přínosná i pro Komisi názvoslovnou v rámci jejich činnost.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz, jak to bude reálně fungovat, jakým způsobem se budou ověřovat
skutečně odpracované hodiny - bude z toho měřitelný výsledek? Vedoucí OMM vysvětlil, jak
bude postupováno a kontrolováno.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 13-697/19
RM schvaluje Dohodu o provedení práce k provedení kontroly označených objektů čísly popisnými
a názvy ulic v Novém Městě nad Metují, uzavřenou s [osobní údaj odstraněn] ode dne 01.05.2019
do dne 31.12.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/11 Zrušení veřejné zakázky - Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém
Městě nad Metují
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují dne 02.04.2019 vyhlásilo veřejnou zakázku "Rekonstrukce
mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad Metují". Dne 15.04.2019 proběhlo otevírání
obálek a posouzení nabídek. Byla podána jen jedna nabídka. Při posouzení bylo zjištěno, že
chybí několik požadovaných dokladů a že nebyl oceněn položkový rozpočet akce. Uchazeč
byl osloven o doložení, ale městu jím bylo sděleno, že oceněný výkaz výměr nepředloží.
Odůvodnění:
Na základě výše uvedeného, ORM doporučuje uvedenou veřejnou zakázku zrušit z důvodu,
že nebyla předložena žádná relevantní nabídka.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Zazněl dotaz na nové vypsání zakázky. Z ORM a od ST bylo vysvětleno, že se ještě stále
jedná s původním uchazečem.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 13-698/19
RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/12 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících
Identifikace:
Do RM je překládána smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících. Jedná se o úpravu plynovodu, která musí být provedena v rámci akce
„Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí jižní část“, kde dojde z důvodu řešení nové
úpravy schodiště do ulice Českých bratří k výškové úpravě plynovodu.
Odůvodnění:
Náklady na přeložení plynovodu jsou zahrnuty v rozpočtu pro stavební část. V předložené
smlouvě je řešena povinnost vypracování geometrického plánu pro přeložku plynovodu a cena
za vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby. Vypracování
geometrického plánu bude zadáno investorem po dokončení stavby. Náklady na vypracování
smlouvy činí maximální výši 7.000 Kč bez DPH (tj. max. 8.470 Kč vč. DPH) a budou po
dokončení stavby hrazeny vlastníkovi plynárenského zařízení. Uvedené náklady musí v tomto
případě hradit investor, protože přeložka plynárenského zařízení je vyvolána stavbou.
Uvedené náklady budou hrazeny z pol. § 2212 „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí –
jižní – realizace“, kde je pro rok 2019 schválena částka 3.500 tis. Kč. Případné rozpočtové
opatření na této položce bude navrženo po vysoutěžení zakázky
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Němečka na navrhovaný termín realizace zodpověděla vedoucí ORM. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 13-699/19
RM schvaluje smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GasNet, s.r.o. se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, kterou zastupuje firma GridServices, s.r.o. se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících v rámci stavby „Stavební úpravy komunikace v ul. Na Zadomí – jižní část
v Novém Městě nad Metují“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/13 Analýza procesů investiční přípravy a realizace akce Výstavba tělocvičny u ZŠ
Komenského
Identifikace:
RM 8 uložila OMM provést analýzu procesů investiční přípravy a realizace akce Výstavba
tělocvičny u ZŠ Komenského, u které se objevilo větší množství nedostatků. Výstupem by měl
být materiál, který zobecní nedostatky a povede k návrhu optimálního nastavení procesů
přípravy a realizace městských investic.
Odůvodnění:
ORM zpracovalo uloženou analýzu a ta je nyní předkládána do RM 13.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o závěrech analýzy - je to poučení pro postupy města jako investora u takto
velkých investic. Hlavně bude třeba spojovat dohromady jednotlivé PD.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 13-700/19
RM bere na vědomí analýzu procesů investiční přípravy a realizace akce Výstavba tělocvičny u ZŠ
Komenského a výstup nedostatků s návrhem optimálního nastavení procesů přípravy a realizace
městských investic.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/1 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 31.03.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 13-701/19
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do
dne 31.03.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Zápis ze 153. zasedání Bytové komise
Identifikace:
Zápis ze 153. zasedání Bytové komise konané dne 10.04.2019.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 13-702/19
RM schvaluje obsah Zápisu ze 153. zasedání Bytové komise konané dne 10.04.2019, ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 13-703/19
RM jmenuje referentku Oddělení správy nemovitostí, pí Petru Kohlovou, novou členkou Bytové
komise a ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/3 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:
Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Havlíčkova č.
p. 292) organizaci Domov Dědina, příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73 Opočno,
IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2019 do dne
31.05.2020, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc. Organizace Domov Dědina nyní užívá výše
uvedenou bytovou jednotku a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním
postižením.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování pronájmu jedné bytové jednotky, kdy toto není řešeno dodatkem ke
stávající smlouvě, ale vždy novou smlouvou.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 13-704/19
RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) organizaci Domov Dědina, příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73
Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2019 do dne
31.05.2020, za cenu ve výši 62 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Veřejná zakázka - Výměna oken 20149
Identifikace:
Dne 27.03.2019 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek a dne 15.04.2019 jednání
komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci "Výměna oken 2019". Bylo poptáno 9
dodavatelů a bylo doručeno 6 nabídek. Hodnotící komise předkládá RM protokol z posouzení
a hodnocení nabídek. K vyloučení uchazeče bylo přistoupeno z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek veřejné zakázky.
Odůvodnění:
Jedná se o sloučené položky schváleného Plánu oprav pro rok 2019. Na realizaci je
plánováno 870.000 Kč.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 13-705/19
RM souhlasí na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předloženého komisí pro
hodnocení nabídek, s vyloučením firmy AA OKNA DVEŘE, s.r.o., Vysočanská 548/81, 190 00 Praha
9, IČO: 04945948, ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken 2019".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 13-706/19
RM souhlasí na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předloženého komisí pro
hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken 2019" firmě
Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město nad Metují, IČO: 25950231, za nabídkovou cenu 705.804
Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 13-707/19
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 56/2019 na akci "Výměna oken 2019" mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876, a Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město nad Metují, IČO: 25950231,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/5 OSN - havárie, objekty školství, bytový dům čp. 4
Identifikace:
Z důvodu nepředpokládaných výdajů navrhuje OSN navýšení rozpočtu na údržbu (investice,
revize …) školství a bytového hospodářství (správa a údržba bytového fondu).
Odůvodnění:
Důvodem navýšení ve školství je výměna dvou zdrojů teplé užitkové vody v ZŠ Malecí, které
začaly téct. Stáří bojlerů je 20 let a jejich oprava je neekonomická. Dva menší zdroje budou
nahrazeny jedním větším. Náklady na bojler a komínové těleso činí částku 187 tis. Kč. Druhou
položkou školství je výměna zdroje TUV v ZŠ Komenského. Stávající plynový bojler (stáří 25
let), který teče, bude nahrazen novým zařízením s napojením na stávající rozvody a komínové
těleso. Předpokládané náklady 160 tis. Kč.
Návrh na navýšení paragrafu bytového hospodářství vyplývá z potřeby výměny kanalizační
přípojky u bytového domu čp. 4 – přípojka se opakovaně ucpává. Předpokládané náklady činí
125 tis. Kč. Výše uvedené konzultováno s vedoucím OMM, ORM a OF.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 13-708/19
RM schvaluje RO – navýšení položky údržba (investice, revize ...) školství (§ 3113) o částku 350
tis. Kč a § 3612 – bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) o částku 125 tis. Kč.
Navýšení v celkové výši 475 tis. Kč bude pokryto přesunem z § 6409 – rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/6 Instalace doplňkové zařízení technologie krytého bazénu, čp. 415
Identifikace:
Jedná se o instalaci středotlaké UV lampy, která zajistí snižování vázaného chloru ve vodě.
Zvýšené hodnoty vázaného chlóru způsobují špatnou kvalitu vody a z tohoto důvodu
nevycházejí odebrané vzorky vody v rámci posudku hygieny (zvýšený počet bakteriálních
kolonií). Na základě tohoto problému kontaktovali provozovatelé bazénu (Centrum Najáda
s.r.o.), servisní organizaci technologie, BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště
nad Orlicí, IČO: 64791661. Touto organizací jim byla doporučena instalace výše uvedeného
zařízení. Po instalaci UV lampy, kterou firma na zkoušku bezplatně zapůjčila, se kvalita vody
razantně zlepšila a odebrané vzorky jsou s nulovými negativními nálezy. Vedení města bylo
s touto technologií seznámeno přímo v provozu bazénu. Pořizovací cena zařízení je
stanovena na 268.189 Kč vč. DPH. Dodavatel zařízení nabízí možnost využít nájem tohoto
zařízení za cenu 4.470 Kč vč. DPH / měsíc. V případě zájmu je možné po skončení doby
nájmu zařízení odkoupit za zůstatkovou cenu (z pořizovací ceny bude odečteno zaplacené
nájemné) OSN doporučuje instalaci tohoto zařízení, a to formou nájmu. OSN doporučuje
uzavření smlouvy na dobu určitou, na dva roky.
Odůvodnění:
Po instalaci UV lampy se zásadně zlepšila kvalita vody v bazénu. Kvalita vody je sledována
pomocí pravidelných odběrů Krajskou hygienickou stanicí. Z odběrů vody je patrné, že kvalita
vody se dlouhodobě zhoršuje. OSN spolu s provozovatelem bazénu doporučuje instalaci
zařízení. Bližší popis funkce UV lampy je uveden v příloze. Náklady spojené s pronájmem
budou v roce 2019 hrazeny z rozpočtu OSN. V roce 2020 budou náklady spojené
s pronájmem zahrnuty do žádosti o příspěvek provozovatele bazénu (Centrum Najáda s.r.o.)
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 13-709/19
RM souhlasí s instalací středotlaké UV lampy, jako doplněk bazénové technologie v objektu čp.
415, ul. 28. října, formou nájmu tohoto zařízení (smlouva na dobu určitou, na 2 roky) za cenu 4.470
Kč vč. DPH/měsíc.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 13-710/19
RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem středotlaké UV lampy mezi městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876 a firmou BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí,
IČO: 64791661 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/7 Žádost ve věci neprodloužení nájemní smlouvy - přehodnocení stanoviska RM
Identifikace:
V RM č. 12 bylo rozhodnuto o neprodloužení nájemní smlouvy v bytové jednotce č. 1, v
bytovém domě čp. 352, ul. Nádražní: "RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na bytovou
jednotku č. 1, v bytovém domě čp. 352, ul. Nádražní, nájemce [osobní údaj odstraněn] ke dni
30.04.2019." Nájemce předmětné bytové jednotky žádá o přehodnocení rozhodnutí RM, nebo
o poskytnutí delší lhůty pro řešení bytové situace. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Nájemce bytové jednotky č. 1 nesouhlasí s rozhodnutím RM a žádá o přehodnocení
stanoviska.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN předložil radním dopis žadatelky, který byl na MěÚ doručen až v den konání RM
13 ve věci vyjádření k nájemnímu bytu v ul. Gen Klapálka 397. Ing. Prouza - odchod z jednání
RM ve 14:26 hodin. Diskuse radních se týkala podané žádosti a dodatečně předložených
podkladů. Radní vzali na vědomí možnost dílčího prodloužení lhůty k vyklizení bytu. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 13-711/19
RM zamítá žádost paní [osobní údaj odstraněn], o přehodnocení stanoviska k neprodloužení
nájemní smlouvy v bytové jednotce č. 1 a trvá na rozhodnutí ze dne 08.04.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/1 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních
důvodů ve dnech 02.05 2019 a 03.05.2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 13-712/19
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, a to ve dnech 02.05 2019 a 03.05.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Oznámení akce Food Art Festival
Identifikace:
Agentura DoDna - party zastoupená Janem Hablem oznamuje pořádání akce Food Art
Festival na Zámku v Novem Městě nad Metují dne 01.06.2019. Předpokládaný počet
účastníků je 3.000.
Agentura žádá o zapůjčení praktikáblů (mobilního pódia), pivních setů a odpadkových košů.
Dále žádá o zábor v ulici U Špýcharu, kde by se prostor uzavřel mezi Špýcharem a branou na
zámek. Koridor, vytvořený mobilními zábranami, bude sloužit jako druhé propojení mezi vrchní
částí zámku a zahradami. Dne 10.04.2019 proběhla přípravná schůzka všech
zainteresovaných subjektů (Agentura DoDna - party, správa zámku, TS, MP, OMM, ZUŠ), na
které byla řešena příprava akce.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Bez připomínek, souhlasíme s konáním akce. Vyjádření MP: Bez připomínek.
Vyjádření TS: Souhlasí. Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s
bezplatným záborem dle čl. 14 OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 13-713/19
RM bere na vědomí pořádání akce Food Art Festival dne 01.06.2019, jejímž pořadatelem je
agentura DoDna - party.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 13-714/19
RM souhlasí se zapůjčením nízkého pódia, odpadkových košů a pivních setů a dále se záborem v
ulici U Špýcharu dne 01.06.2019 při akci Food Art Festival v rozsahu dle přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 13-715/19
RM ukládá TS zajistit postavení nízkého pódia, rozmístění odpadkových košů a vydání pivních setů
(dopravu si zajistí pořadatel akce) na akci Food Art Festival dne 01.06.2019 a následný úklid pódia,
odpadkových košů a pivních setů po této akci, MP zajistit dohled nad celou akcí. Za zajištění
součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Agentura DoDna - party.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/3 Smlouva - Dětský silvestr 2019
Identifikace:
OŠKS předkládá RM návrh smlouvy na zajištění programu na Dětský silvestr 2019.
Odůvodnění:
Návrh smlouvy byl projednán a odsouhlasen PRAV.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 13-716/19
RM schvaluje smlouvu o zprostředkování uměleckého vystoupení v rámci Dětského silvestru 2019
se společností MAGIC ART PRODUCTION s.r.o. se sídlem Jindřicha Průchy 1194, 686 01 Uherské
Hradiště ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Žádost o souhlas s podáním žádosti "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Dotace na individuální účel - jednorázová akce“. Dotace bude
využita pro realizaci další etapy budování ekologického pozemku u školy - model říčního
koryta s proudící vodou. Celkové náklady na realizaci jsou 187 tis. Kč. Spoluúčast 9% z této
částky bude hrazena z výnosů doplňkové činnosti školy.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 13-717/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
podala žádost o grant v celkové výši 187 tis. Kč z dotačního programu Královéhradeckého kraje
„Dotace na individuální účel - jednorázová akce“ na realizaci další etapy budování ekologického
pozemku u školy - model říčního koryta s proudící vodou.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/5 Žádost o povolení akce "Letní koncerty na Husově náměstí"
Identifikace:
V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v
Novém Městě nad Metují" žádá ředitel Městského klubu o souhlas s bezplatným záborem
veřejného prostranství pro pořádání letních koncertů na části Husova náměstí v prostoru
plochy před "vlaštovkami" ve dnech 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08. a
01.09.2019 od 16:00 do 18:00 hodin - viz příloha k tomuto bodu. Zároveň žádá o bezplatné
zapůjčení a postavení krytého pódia na tyto koncerty od 14.07.2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření TS: Souhlasí, bez připomínek.
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. 5/5 USNESENÍ č. RM 13-718/19
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání letních koncertů na části
Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 14.07., 21.07., 28.07., 04.08., 11.08.,
18.08., 25.08. a 01.09.2019 od 16:00 do 18:00 hodin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 13-719/19
RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na letní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v
prostoru před "vlaštovkami" od pátku 12.07.2019 do pondělí 02.09.2019. 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
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 13-720/19
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia na "Letní koncerty na Husově
náměstí" v prostoru před "vlaštovkami".
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/6 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z
organizačních důvodů ve dnech 02.05 2019 a 03.05.2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 13-721/19
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, a to ve dnech 02.05 2019 a 03.05.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Krčín" informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních
důvodů ve dnech 02.05 2019 a 03.05.2019.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 13-722/19
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole a
Mateřské škole Krčín, a to ve dnech 02.05 2019 a 03.05.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/1 Schválení výše hodinových odměn brigádníků TS
Identifikace:
RM 11 doporučila vedoucímu TS předložit návrh úpravy - navýšení hodinových odměn pro
brigádníky vykonávající činnosti v rámci TS. TS zaměstnávají brigádníky, kterým je vyplácena
hodinová mzda - návrhy na rok 2019 s porovnáním hodinových odměn v roce 2018 - viz
příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Na základě konzultace vedoucích OF a SL předkládají TS do RM návrh úprav výše
hodinových sazeb pro brigádníky na vybraný druh prací a profesí.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 13-723/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu hodinové sazby pro brigádníky na vybraných druh
profesí a prací takto: obsluha WC - 80 Kč/hodinu; zahradník/ce (pomocné zahradnické práce, pletí,
zalévání hrabání atd.) - 85 Kč/hodinu; ruční zimní údržba (úklid sněhu a posyp svěřených úseků) 110 Kč/hodinu; údržba města (zámečnické, natěračské a údržbářské práce) - 90 Kč/hodinu; údržba
zeleně (práce s plotořezem, křovinořezem, motorovou sekačkou atd.) - 100 Kč/hodinu; kontrola
dětských hřišť (kontrola, údržba dětských hřišť a písemný záznam o kontrole) - 100 Kč/hodinu.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2019
Identifikace:
OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 31.03.2019. Rozpočet dosáhl příjmů
po konsolidaci ve výši 58 925,72 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 47 009,94 tis. Kč.
Aktuální přebytek hospodaření tedy činí 11 915,78 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření je
způsoben zejména stavem rozpracovanosti akcí realizovaných ORM.
Odůvodnění:
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2019.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 13-724/19
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2019 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY RM 13

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

6/3 ZUŠ žádost o schválení nájmu čp. 1218
Identifikace:
Ředitel ZUŠ předkládá RM žádost o schválení nájmu budovy čp. 1218 na Husově náměstí
(objekt Střední průmyslové školy, Odborné školy a základní školy, Nové Město nad Metují) a v
té souvislosti o navýšení příspěvku na provoz o 46 tis. Kč měsíčně ode dne 01.08.2019 (v
žádosti chybně uvedeno ode dne 01.07.2019 - konzultováno s ředitelem ZUŠ).
Odůvodnění:
Navýšení se skládá z nájemného (30 tis. Kč) a úhrad energií (16 tis. Kč). Žádost je podána
z důvodu nedostatečného zázemí pro provoz ZUŠ – viz příloha k tomuto bodu. Navýšení
příspěvku v plné výši by v roce 2019 představovalo částku 230 tis. Kč a v dalších letech 552
tis. Kč. V případě souhlasu RM bude provedeno příslušné RO. Dle vyjádření OSN je částka
navrhovaného nájemného nižší, než nájemné podle aktuální cenové mapy. Smlouvu bude
uzavírat ZUŠ jak nájemce objektu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o velkém nárůstu provozních nákladů ZUŠ, které souvisí s pronájmem takto
velkého objektu - půjde o částku vyšší než 500 tis Kč ročně, což jsou náklady, které bude
muset hradit město. Zazněly otázky, zda ZUŠ potřebuje takto rozsáhlé prostory pronajímat a
zda to zároveň bude znamenat např. navýšení příjmů ZUŠ, aby alespoň částečně byl kryt
nárůst fixních nákladů, které jinak musí hradit město, což ve svém důsledku jde na úkor
financování jiných potřebných záležitostí ve městě, včetně potřebných investic apod. V této
souvislosti byla diskutována i finanční podpora města pro NOFI, NODIVSE a Kácova. Po
diskusi se radní shodli v tom, že navštíví objekt v rámci výjezdu RM 14 do terénu (tj. dne
06.05.2019), kde za účasti ředitele ZUŠ a zástupce pronajímatele bude diskutováno o
vhodnosti a potřebě pronájmu celého objektu a budou v této souvislosti řešeny i ekonomické
otázky. ST přislíbil, že OF (OŠKS) zajistí tuto prohlídku. V tomto smyslu pak radní přijali
usnesení.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 13-725/19
RM ukládá OF zajistit prohlídku objektu čp. 1218 na Husově náměstí (objekt Střední průmyslové
školy, Odborné školy a základní školy, Nové Město nad Metují) v rámci výjezdu RM 14, tj. dne
06.05.2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

Stránka 31

ZÁPIS Z PORADY RM 13

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

6/4 Rozpočtové opatření - § 4349 - komunitní plánování
Identifikace:
Vedoucí OSV navrhuje navýšení rozpočtu v rámci projektu Podpora procesu plánování
sociálních služeb a rozvoje 12/2016 - 5/2019 na úhradu zakázky Analýza bezbariérového
bydlení pro seniory.
Odůvodnění:
Rozpočet předpokládal proplacení zakázky v roce 2018. Vzhledem k posunu platby do roku
2019 a nezohlednění příslušné částky v návrhu rozpočtu, navrhuje vedoucí OSV navýšení
rozpočtu s tím, že navýšení bude pokryto nečerpanými prostředky r. 2018. Rozpočet bude
navýšen v § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 13-726/19
RM schvaluje RO - navýšení § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování na pokrytí
Analýzy bezbariérového bydlení pro seniory o částku 113 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/5 Rozpočtové opatření - § 2299 - ostatní záležitosti v dopravě
Identifikace:
Vedoucí OF předkládá návrh na RO - navýšení § 2299 - ostatní záležitosti v dopravě.
Odůvodnění:
V letošním roce bylo na základě rozhodnutí Krajského úřadu KHK jako odvolacího orgánu
ukončeno řízení ve věci přestupku dle zákona č. 13/1197 Sb., o pozemních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že pokuta byla uhrazena již v roce 2017 a vratka byla provedena až v roce
2019, nebylo již možné provést podle rozpočtové skladby zaúčtování pokuty jako záporný
příjem, jak je v rámci rozpočtového roku obvyklé, ale musela být zaúčtována jako výdaj
rozpočtu. Vzhledem k tomu, že ve výdajích není tento paragraf obvykle rozpočtován, je
navrženo RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 13-727/19
RM schvaluje RO - navýšení § 2299 - ostatní záležitosti v dopravě (vratka pokuty) o částku 30 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/6 Rozpočtové opatření - 5213 - krizová opatření
Identifikace:
Vedoucí OF předkládá návrh na technickou úpravu rozpočtu - zařazení § 5213 - krizová
opatření do rozpočtu 2019.
Odůvodnění:
Novela rozpočtové skladby, s účinností ode dne 01.01.2019 (zveřejněna ve Sbírce zákonů
28.12.2018), zavedla nový paragraf rozpočtu § 5213 - krizová opatření. Ve schváleném
rozpočtu byly tyto výdaje dosud zahrnuty v § 5212 - ochrana obyvatelstva (krizové řízení).
Vzhledem k tomu, že čerpání rozpočtu již musí být zařazeno na nový §, je předložena
příslušná změna rozpočtu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 13-728/19
RM schvaluje RO z důvodu novely rozpočtové skladby - přesun částky 125 tis. Kč z § 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) na nový paragraf rozpočtu § 5213 - krizová opatření.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/7 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení návrhu likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 13-729/19
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, MŠ Na Františku a ZŠ Školní
1000 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/8 Žádost o schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:
Nákup obalované směsi - asfaltového betonu ČSN EN 13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus
50/70 pro opravy komunikací. Předpokládaný odběr pro rok 2019 je 100 tun v dávkách 3 – 6
tun týdně (dle potřeby).
Dodavatel Liberecká obalovna s.r.o. Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 – Machnín, Obalovna
Červený Kostelec cena 2 069,10 Kč/t včetně DPH. Nákup bude prováděn na základě
objednávky pro rok 2019
Odůvodnění:
Obalovna v Červeném Kostelci je jediná obalovna v dostupné vzdálenosti od Nového Města
nad Metují, ze které jsou TS schopny přivézt směs v teplotě nutné ke zpracování
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 13-730/19
RM uděluje výjimku ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu dle článku 6 - výjimky,
výhradní dodavatel, technické důvody, na realizaci nákupu, obalované směsi asfaltového betonu
ČSN EN 13108-1 - ACO 8 50/70 - AC 8 obrus 50/70, pro TS na opravy komunikací od firmy
Liberecká obalovna s.r.o., Hradecká 247, 460 01 Liberec 33 - Machnín, Obalovna Červený Kostelec,
za cenu 2.069,10 Kč/t vč. DPH.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/9 Oficiální návštěva partnerského města Hilden
Identifikace:
U příležitosti 30. výročí podpisu partnerské smlouvy zvou představitelé našeho partnerského
města Hilden ST, MST a nově zvoleného předsedu Partnerského výboru pana Ing. Josefa
Vančáka společně s jejich manželkami na oficiální návštěvu Hildenu, která by měla
proběhnout v termínu od 21. 6. do 23. 6. 2019.
Odůvodnění:
Cílem oficiální návštěvy je osobní setkání ST a MST se starostkou Hildenu paní Birgit
Alkenings a projednání vzájemné spolupráce obou spřátelených měst v dalších letech.
Součástí návštěvy je také účast ST a MST na akci "Oslava národů", která bude probíhat ve
dnech 22. 6. až 23. 6. 2019 na veřejném prostranství v Hildenu, kde budou zastoupeny různé
národnosti.
Této akce se také zúčastní novoměstská folková skupina Fukanec ve složení 4 osob, která
bude reprezentovat naše město.
Z důvodu jazykové bariéry by delegaci měla doprovázet tlumočnice paní Věra Prokýšková.
Vysvětlení: Hable Petr – starosta
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K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 13-731/19
RM schvaluje zahraniční cestu, tj. výjezd oficiální delegace města ve složení ST, MST včetně jejich
manželek, předsedy PV, tlumočnice a folkové skupiny Fukanec ve složení 4 osob, a to do
partnerského města Hilden ve dnech 21.06. - 23.06.2019. RM schvaluje zároveň úhradu cestovních
výloh včetně pojištění.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/10 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují obdrželo od Úřadu práce České republiky se sídlem:
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-45/2019 - viz příloha (bude
předložena po jejím doručení na jednání RM).
Odůvodnění:
Dohoda se týká vytvoření 1 pracovního místa, obsluhy parkoviště a veřejného WC od
01.05.2019 do 31.07.2019. Uchazeč bude vybírán z uchazečů o zaměstnání na ÚP. Mzdové
náklady do výše 14.063 Kč za zaměstnance budou hrazeny ÚP. Tato částka nepokryje zcela
mzdové náklady v roce 2019.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 13-732/19
RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. NAA-V-45/2019 uzavřenou s Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7, předmět dohody/druh práce: 1x obsluha parkoviště a veřejného WC od
01.05.2019 do 31.07.2019 ve znění přílohy a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/1 Souhrnná zpráva - kontroly VO v oblasti GDPR
Identifikace:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) předkládá Souhrnnou zprávu o realizovaných
řídících kontrolách v roce 2018 a o plánech kontrol na rok 2019 odborů a oddělení Městského
úřadu Nové Město nad Metují pro oblast GDPR.
Odůvodnění:
Souhrnná zpráva za oblast GDPR byla vyhotovena poprvé a je předkládána do RM ke vzetí
na vědomí jako přehled řídících kontrol vykonávaných vedoucími odborů a oddělení v této
oblasti. Tato řídící kontrolní činnost je součástí vnitřního kontrolního systému města, a to v
oblasti ochrany osobních údajů.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. – ÚKIA
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 13-733/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu Souhrnnou zprávu o realizovaných řídících
kontrolách v roce 2018 a o plánech kontrol na rok 2019 odborů a oddělení Městského úřadu Nové
Město nad Metují pro oblast GDPR vyhotovenou DPO a odsouhlasenou ST.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Žádost Spolku Krčín o zapůjčení stánků na akci „Dobrý den sousedé“ dne
25.05.2019
Identifikace:
Předsedkyně Spolku Krčín žádá RM o zapůjčení 5 ks dřevěných stánků na akci "Dobrý den
sousedé", která se uskuteční v sobotu dne 25.05.2019 od 10:00 do 17:00 hodin ve "Staré
škole" v Krčíně. Stánky si na vlastní náklady odvezou z areálu TS a vrátí je zpět nejpozději v
pondělí dne 27.05.2019. Žádost viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Stánky jsou v požadovaném termínu volné, jejich zapůjčení v případě
schválení RM zajistíme.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 13-734/19
RM souhlasí se zapůjčením 5 ks dřevěných stánků na akci "Dobrý den sousedé", kterou pořádá
Spolek Krčín v sobotu dne 25.05.2019 od 10:00 do 17:00 hodin ve "Staré škole" v Krčíně.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 25.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Provodov-Šonov
Identifikace:
Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Provodov-Šonov.
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 Provodov-Šonov. 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
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 13-735/19
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí ProvodovŠonov, jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při
zajištění výkonu přenesené působnosti svěřené Obecnímu úřadu Provodov-Šonov zákonem č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní 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.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Záštita 41. Festivalu české filmové komedie Nové Město nad Metují
Identifikace:
Ředitel Městského klubu v Novém Městě nad Metují Zdeněk Krákora žádá o převzetí záštity
41. Festivalu české filmové komedie Nové Město nad Metují, který se koná ve dnech 15. 9. 21. 9. 19.
Odůvodnění:
Záštitu nad tímto festivalem přebírá vedení města každoročně.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 13-736/19
RM schvaluje převzetí záštity města k 41. Festivalu české filmové komedie Nové Město nad Metují,
který se koná ve dnech 15. 09. - 21. 09. 2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

8/1 Podněty a dotazy radních - Ing. Němeček - chodník Na Hradčanech
Identifikace:
V závěrečné diskusi, po vyčerpání plánovaného programu RM, vystoupil s podnětem a dotazy
Ing. Němeček, v záležitosti týkající se nového chodníku v ul. Na Hradčanech.
Vysvětlení: Němeček Jan, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Radní Ing. Němeček upozornil na to, že malé žulové kostky, které jsou v proužcích
kombinovány se zámkovou dlažbou, již nyní vypadávají, a to jde o úplně nový chodník.
Vedoucí ORM vysvětlila důvod umísťování těchto proužků z malých žulových kostek do nově
budovaných chodníků ze zámkové dlažby - jde o návrh ARCH - je to na více místech v
blízkosti historického centra města a problémy tam nebývají. Zde ale nedošlo ještě k předání
stavby, takže celá záležitost bude řešena s dodavatelem při předávání.
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8/2 Podněty a dotazy radních - Ing. Němeček - chodníky ul. Havlíčkova
Identifikace:
V závěrečné diskusi, po vyčerpání plánovaného programu RM, vystoupil s podnětem a dotazy
Ing. Němeček, v záležitosti týkající se chodníků v ulici Havlíčkova.
Vysvětlení: Němeček Jan, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Radní Ing. Němeček uvedl, že vidí problém s chodníky v ul. Havlíčkova - od bývalého "Klubu"
dolů ke křižovatce U Papežů. Vidí problém s velkými výškovými rozdíly vůči nově budované
silnici a dále se dotázal, zda zde zůstanou původní asfalty? ORM - zde není rekonstrukce či
vytvoření nových chodníků plánováno, šlo by o investici města, na kterou nejsou potřebné
finanční zdroje. Asfaltové povrchy chodníků budou ze strany SÚS KHK doplněny a problémy
v niveletě musí rovněž řešit SÚS KHK jako investor rekonstrukce silnice. Další diskuse
radních se týkala chodníků v trase ul. Nádražní a ul. Havlíčkova - co bude nové, co bude
opravené atd. - viz např. u Pneuservisu Truneček. ORM - běží jednání a řeší se to. ST - viz
informace z kontrolního dne, kde je a bude tato problematika řešena.

8/3 Podněty a dotazy radních - p. Jarolímek - Investice na ZS
Identifikace:
V závěrečné diskusi, po vyčerpání plánovaného programu RM, vystoupil s podnětem a dotazy
radní p. Jarolímek ve věci chystané dotované investice na ZS.
Vysvětlení: Jarolímek Miroslav - radní
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek připomněl, že na ZM 4 bylo pí Petruželkovou z TJ Spartak město vyzváno k
nominaci dvou zástupců města do realizačního týmu, který TJ Spartak sestavuje v souvislosti
s přípravou a realizací dotované investice na ZS. V návazné diskusi ST vyzval radní, aby
projevili svůj případný zájem. Podle zpětné vazby od nich pak do dne 26.04.2019 zašle na TJ
Spartak informaci o nominovaných zástupcích města.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 13 vyhotoven dne:

29. dubna 2019

Zápis z RM 13 vypraven dne:

29. dubna 2019
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