Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 18 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 01.07.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

15:15

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

15:15

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

15:15

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

15:15

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

15:15

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

15:15

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

15:15

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

15:15

Plná

Omluven

Hosté:
10
11
12
13
17

Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Ing. Simona Vojnarová
Mgr. A. Vít Lukas
Iveta Habrová

Zapisovatelka

vedoucí OMM
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí ORM (OMM)
ARCH (ORM, OMM)
referentka OŠKS (OF)

13:00
13:03
13:09
13:49
14:44

Simona Hoffmannová

_____________________
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14:42
13:07
14:40
14:40
14:48

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.07.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Směna pozemků p. p. č. 2372, 528/6, 2361 za 2054/8, 2054/5, 2054/6 v k. ú. NM

2/2

Smlouva o BS o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018672/1 na pozemcích
p. p. č. 23/27 a 676/1 v k. ú. Krčín

2/3

Smlouva o BS o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2017919/VB/5 na pozemcích
p. p. č. 23/27 a 676/1 v k. ú. Krčín

2/4

Prodej pozemku p. p. č. 623/1 v k. ú. Krčín

2/5

Geometrický plán na zaměření VB pro lávku na pozemku p. p. č. 995/27 v k. ú. Vrchoviny

2/6

Žádost o souhlas kácení stromů mimo les

3.

Rozvoj

3/1

Zápis ze 4. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 29.05.2019

3/2

Pracovní skupiny Koupaliště - upravená situace

3/3

Záměr výstavby BD pro seniory vedle DDM

3/4

Parcelace a zasíťování lokality Dubinky, I. etapa

3/5

SOD na pokládku optické sítě

3/6

Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - nevyhovění žádosti

3/7

Smlouva o podmínkách překopu

3/8

Cykloregion V. Moravce - Dohoda o předčasném užívání stavby

3/9

Cykloregion V. Moravce - Dodatek č. 2

3/10

Veřejná zakázka Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí jižní část a Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí - západní část

3/11

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností - Kanalizace Vrchoviny

3/12

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zajištění „Organizace a administrace zadávacího řízení
na realizaci investiční akce města“

3/13

Právní analýza postoje města k výstavbě v lokalitě Na Výsluní

3/14

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 237/2018
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3/15

Žádost o souhlas města s provedením průzkumných prací pro přípravu akce - zajištění likvidace
dešťových vod a vysoušení zdiva objektu kostela sv. Jana Nepomuckého v ul. Českých bratří

3/16

Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky k domu č. p. 134 v ul. Na Kopci

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor města

4/3

Bytový dům čp. 108 - havárie, únik vody

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Poděkování "Branně bezpečnostní den"

5/2

Zážitkový cestovní ruch: Město hodinek - opatření

5/3

Úprava platu ředitelky „MŠ Na Františku“

5/4

Dodatek ke „smlouvě o spolupráci“

5/5

Doplnění žádosti kulturní akce - Dny evropského dědictví

6.

Finance

6/1

PNT s.r.o. - Převedení zůstatku Zákonného rezervního fondu - účet číslo 421 na účet číslo 428
- Nerozdělený zisk minulých období

6/2

PNT s.r.o. - Zůstatek na účtu číslo 428 - Nerozdělený zisk minulých období

6/3

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Jmenování člena Komise pro výstavbu a rozvoj

7/2

Zápis č. 1 Komise rozmisťovací ze dne 12.06.2019

7/3

Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019, Jednací řád KV ZM

7/4

Zápis č. 5 ze zasedání Komise životní prostředí ze dne 12.06.2019

7/5

Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Slavoňov

7/6

Pozvánka na 4. Festival starých měst v Turecku

7/7

Zápis č. 2 Osadního výboru Krčín ze dne 12.06.2019

8.

Diskuse
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
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 - 14:45
14:45 - 14:50
14:50 - 14:55
14:55 - 15:00
15:00 - 15:05
15:05 - 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 18-1007/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 18:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.07.2019
Majetkoprávní úkony
Směna pozemků p. p. č. 2372, 528/6, 2361 za 2054/8, 2054/5, 2054/6 v k. ú. NM
Smlouva o BS o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018672/1 na pozemcích
p. p. č. 23/27 a 676/1 v k. ú. Krčín
Smlouva o BS o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2017919/VB/5 na
pozemcích p. p. č. 23/27 a 676/1 v k. ú. Krčín
Prodej pozemku p. p. č. 623/1 v k. ú. Krčín
Geometrický plán na zaměření VB pro lávku na pozemku p. p. č. 995/27 v k. ú. Vrchoviny
Žádost o souhlas kácení stromů mimo les
Rozvoj
Zápis ze 4. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 29.05.2019
Pracovní skupiny Koupaliště - upravená situace
Záměr výstavby BD pro seniory vedle DDM
Parcelace a zasíťování lokality Dubinky, I. etapa
SOD na pokládku optické sítě
Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - nevyhovění žádosti
Smlouva o podmínkách překopu
Cykloregion V. Moravce - Dohoda o předčasném užívání stavby
Cykloregion V. Moravce - Dodatek č. 2
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3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
4.
4/1
4/2
4/3
5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
6.
6/1
6/2
6/3
7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
8.

Veřejná zakázka Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí jižní část a Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí - západní část
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností - Kanalizace Vrchoviny
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zajištění „Organizace a administrace zadávacího řízení
na realizaci investiční akce města“
Právní analýza postoje města k výstavbě v lokalitě Na Výsluní
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Žádost o souhlas města s provedením průzkumných prací pro přípravu akce - zajištění
likvidace dešťových vod a vysoušení zdiva objektu kostela sv. Jana Nepomuckého v ul.
Českých bratří
Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor města
Bytový dům čp. 108 - havárie, únik vody
Školství, kultura a sport
Poděkování "Branně bezpečnostní den"
Zážitkový cestovní ruch: Město hodinek - opatření
Úprava platu ředitelky „MŠ Na Františku“
Dodatek ke „smlouvě o spolupráci“
Doplnění žádosti kulturní akce - Dny evropského dědictví
Finance
PNT s.r.o. - Převedení zůstatku Zákonného rezervního fondu - účet číslo 421 na účet číslo
428 - Nerozdělený zisk minulých období
PNT s.r.o. - Zůstatek na účtu číslo 428 - Nerozdělený zisk minulých období
Vyřazení majetku
Různé
Jmenování člena Komise pro výstavbu a rozvoj
Zápis č. 1 Komise rozmisťovací ze dne 12.6.2019
Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019, Jednací řád KV ZM
Zápis č. 5 ze zasedání Komise životní prostředí ze dne 12.06.2019
Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Slavoňov
Pozvánka na 4. Festival starých měst v Turecku
Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.07.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 18 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 18-1008/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Směna pozemků p. p. č. 2372, 528/6, 2361 za 2054/8, 2054/5, 2054/6 v k. ú. NM
Identifikace:
Pozemky p. p. č. 528/6 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 2372 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, oddělené GP č. 2211-058/2019, a p. p. č. 2361 o výměře 1 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v majetku [osobní údaj
odstraněn] (dále jen "vlastníků"), zastavěné chodníkem, je třeba majetkově vypořádat.
Vlastníci projevili zájem o směnu těchto pozemků za pozemky města p. p. č. 2054/8 o výměře
1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oddělený GP č. 2211058/2019, p. p. č. 2054/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná
plocha, a p. p. č. 2054/6 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Při projektování komunikace v ul. Jarošova bylo zjištěno, že část chodníku se nachází mimo
pozemek města a je třeba provést majetkové narovnání, které vlastníci požadují ještě před
rekonstrukcí komunikace vč. chodníku.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 18-1009/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit pozemky p. p. č. 528/6 o výměře 2 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 2372 o výměře 5 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oddělené GP č. 2211-058/2019, a p. p.
č. 2361 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v majetku
[osobní údaj odstraněn] (dále jen "vlastníků"), zastavěné chodníkem, za pozemky města p. p. č.
2054/8 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oddělený
GP č. 2211-058/2019, a p. p. č. 2054/5 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
jiná plocha, a p. p. č. 2054/6 o výměře 1 m2 , druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují s tím, že náklady na směnu, tj. GP a správní poplatek za vklad do KN uhradí
město, protože směnu vyvolalo.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Smlouva o BS o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018672/1 na
pozemcích p. p. č. 23/27 a 676/1 v k. ú. Krčín
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-2018672/1 Nové Město n.M., Na Kopci -knn pro čp.26 v délce 191 m
v městských pozemcích p. p. č. 23/27 a 676/1 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro
KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Odůvodnění:
Jedná se o přípravu na budoucí rekonstrukci venkovního vedení NN v ulici Na Kopci a
připojení nového elektroměrového rozvaděče pro pozemek st. p. č. 716, RD čp. 26. Stávající
objekty zůstanou zatím nepřepojeny. Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200
Kč za 1 m + DPH v zákonné výši, a to na dobu neurčitou v rozsahu dle GP.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 18-1010/19
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2018672/1 Nové Město n.M., Na Kopci -knn pro čp. 26 v městských pozemcích p. p. č.
23/27, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 676/1, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod v celkové délce cca 191 m se společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a to na dobu neurčitou za celkovou
sjednanou cenu za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku
zatíženého věcným břemenem, a pověřuje ST podpisem této smlouvy vč. souhlasu se stavbou ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Smlouva o BS o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2017919/VB/5 na
pozemcích p. p. č. 23/27 a 676/1 v k. ú. Krčín
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-2017919/VB/5 Nové Město n.M., Na Kopci - knn p.č.638/15 v délce 69 m
v městských pozemcích p. p. č. 23/27 a p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad
Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši a to
na dobu neurčitou v rozsahu dle geometrického plánu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 18-1011/19
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2017919/VB/5 Nové Město n.M., Na Kopci - knn p.č.638/15 v městských pozemcích p. p. č.
23/27, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, a p. p. č. 676/1, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK,
Katastrální pracoviště Náchod v celkové délce cca 69 m se společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a to na dobu neurčitou za celkovou
sjednanou cenu za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku
zatíženého věcným břemenem, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy a
souhlasu se stavbou ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Prodej pozemku p. p. č. 623/1 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Pozemek města p. p. č. 623/1, o výměře 2 140 m2, druh pozemku ovocný sad, ZPF, v k. ú.
Krčín, případně jeho část má zájem odkoupit p. [osobní údaj odstraněn]. Na pozemku by chtěl
obnovit ovocný sad a zřídit včelín.
Pozemek je zatížen věcným břemenem práva přístupu a příjezdu pro vlastníka regulační
stanice plynu (dále jen RSP), která je oplocená a vedená na samostatném pozemku stp. č.
730 v k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Cesta, která pozemkem prochází, slouží nejen pro přístup k RSP ale také pro vstup a vjezd do
lesa Luštinec, který je hojně využíván veřejností jako lesopark.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 18-1012/19
RM nesouhlasí s prodejem pozemku p. p. č. 623/1, o výměře 2140 m2, druh pozemku ovocný sad,
v k. ú. Krčín, protože není v zájmu města tento pozemek prodat. Pozemek je prakticky součástí
veřejně přístupného lesa Luštinec.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Geometrický plán na zaměření VB pro lávku na pozemku p. p. č. 995/27 v k. ú.
Vrchoviny
Identifikace:
Po opravě lávky pro pěší přes železnici a získání pozemků, které na lávku bezprostředně
navazují, se nabízí možnost zajistit si umístění lávky zřízením věcného břemene. Za tímto
účelem je třeba lávku zaměřit a v geometrickém plánu vyznačit rozsah věcného břemene na
pozemku p. p. č. 995/27 v k. ú. Vrchoviny, ve vlastnictví ČR – zastoupené Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Podle geometrického
plánu SŽDC s. o. připraví smlouvu o zřízení věcného břemene pro vlastníka pozemků p. p. č.
995/40 a p. p. č. 995/38 v k. ú. Vrchoviny, kterým je město.
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Odůvodnění:
Zřízením věcného břemene na dobu neurčitou bude zajištěno umístění lávky, které navazuje
na vybudované chodníky a přechody pro chodce, přístup při opravách a údržbě. Protože nelze
určit hodnotu věcného břemeno jinak, např. vyčíslit užitek, který oprávněnému zřízení
věcného břemene přinese, bude zřízeno za částku 10.000 Kč, kterou pro tyto případy stanoví
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. Město bude
muset uhradit také náklady na geometrický plán a vklad do KN. I přes tyto výdaje se trvalé
umístění lávky ošetřené věcným břemenem vyplatí.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 18-1013/19

Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

RM ukládá OMM zajistit GP na zaměření stavby lávky pro pěší přes železnici za účelem zřízení
věcného břemene s vlastníkem pozemků p. p. č. 995/27 v k. ú. Vrchoviny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Žádost o souhlas kácení stromů mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka (město Nové Město nad Metují) pokácet stromy rostoucí mimo
les. Jedná se o tyto stromy: 4 ks buku a 1 ks břízy na pozemku p. p. č. 673/1 v areálu
MSSS Oáza, 1 ks lípy na pozemku p. p. č. 358/1 ul. Klosova, 1 ks lípy na pozemku p. p. č.
2219 ul. Československé armády, 1 ks smrku na pozemku p. p. č. 723/2 ul. Československé
armády vše na k. ú. Nové Město nad Metují a dále 1 ks jasanu na pozemku p. p. č. 875/15 v k.
ú. Vrchoviny.
Odůvodnění:
Buky a bříza v areálu MSSS Oáza jsou suché, mrtvé stromy. Lípa v ul. Klosova je usychající
strom s rozsáhlou dutinou, napaden hnilobou. Lípa v ul. Československé armády je usychající
strom, z něhož bylo v loňském roce odstraněno větší množství suchých větví. Smrk v ul.
Československé armády je napaden kůrovcem. Jasan ve Vrchovinách roste v těsné blízkosti
vrchního vedení ČEZ(u) a je nutné ho odstranit na podzim, kdy bude v této části Vrchovin
vypnut el. proud. Komise životního prostředí s předloženým návrhem souhlasí.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS

Ing. Němeček - dotaz na náhradní výsadbu - zda bude realizována i tam, kde nebyly plány na
její realizaci. ST - v těchto případech to je řešeno individuálně podle situace a možností, zda je
možné a vhodné do dané lokality nový strom zasadit.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 18-1014/19
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les: 4 ks buku a 1 ks břízy na pozemku p. p. č.
673/1 v areálu MSSS Oáza, 1 ks lípy na pozemku p. p. č. 358/1 ul. Klosova, 1 ks lípy na pozemku p.
p. č. 2219 ul. Československé armády, 1 ks smrku na pozemku p. p. č. 723/2 ul. Československé
armády vše na k. ú. Nové Město nad Metují a dále 1 ks jasanu na pozemku p. p. č. 875/15 v k. ú.
Vrchoviny.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 9

ZÁPIS Z PORADY
RM 18 ze dne 01.07.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Zápis ze 4. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 29.05.2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 4 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne
29.05.2019 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. Na přání MST byla přidána k připomenutí žádost
SVJ o úpravu parku Březinky, která byla projednána na RM 10. Tato žádost souvisí s
projednávaným bodem.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
MST - vysvětlil, proč by neměly záležitosti obsažené v zápise z jednání komise být pouze
vzaty na vědomí. V diskusi Ing. Němeček - připomínky k návrhům komise a k rozsahu té další
studie - důležitá bude další existence bývalé kasárenské budovy atd. MST - měly by se
probrat návrhy a říci si, co do zadání pro studii dát a co ne. Pan Jarolímek - očekával, že
proběhne koncepční jednání za účasti komise. Po delší diskusi přítomných se radní shodli v
tom, že bude přijato ještě jedno usnesení, kterým bude uloženo OMM svolat ve spolupráci s
MST seminář k této věci, a to dne 19.08.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (1.
patro MěÚ). Přizváni budou zastupitelé, zástupci odborných útvarů a členové Komise pro
výstavbu a rozvoj.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 18-1015/19
RM bere na vědomí zápis č. 4 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 29.05.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 18-1016/19
RM ukládá OMM ve spolupráci s MST svolat na dne 19.08.2019 od 17:00 hodin pracovní semináři
zastupitelů ve věci zadání architektonické studie pro území areálu bývalých kasáren, autoparku a
části Březinek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/2 Pracovní skupiny Koupaliště - upravená situace
Identifikace:
RM č. 13 přijala toto usnesení: "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.
V zápisu č. 2 pracovní skupiny Koupaliště bylo obsaženo toto usnesení: Závěr: 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. Na
základě podrobného geodetického zaměření a schůzky se zástupci Povodí Labe dne
19.06.2019 došlo k úpravě protipovodňové „čáry“. Upravená situace a komentář je přiložen k
tomuto bodu k projednání.
Odůvodnění:
V případě schválení aktualizované protipovodňové "čáry" a následnému zaslání zpracovateli
výpočtu, dojde k dokončení objednaného hydrotechnického výpočtu pro dané území. Většina
členů Pracovní skupiny Koupaliště s úpravou souhlasila.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - má problém nejen s navrhovaným koupalištěm, ale i s dílčími věcmi - např. je
zde návrh na svozy občanů velkými autobusy přes Husovo náměstí, to nelze přijmout.
Navázala obsáhlá diskuse radních, která se týkala především navrhovaných linií a výpočtů
souvisejících s protipovodňovými opatřeními a dále problematika návrhů řešení - viz bourání
části chatové osady apod. Vedoucí OMM informoval radní o dalším postupu.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 18-1017/19
RM souhlasí s upravenou situací navrhovaného ochranného opatření (protipovodňové "čáry") v
území Letní areál u Metuje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Záměr výstavby BD pro seniory vedle DDM
Identifikace:
Na město byly zaslány podklady k záměru výstavby BD pro seniory na p. p. č. 2332 a p. p. č.
638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Malecí vedle DDM. BD je uvažován 3 podlažní s 9
byty (1 byt je uvažován pro jednoho seniora). V suterénu je navrženo 6 parkovacích míst a na
pozemku vedle BD další 3 parkovací místa.
Odůvodnění:
Popis a doplňující údaje od zpracovatelů záměru:
Architektonické řešení.
Objekt je řešen jako jednoduchá třípatrová hmota posazená na částečně otevřeném a
v terénu zapuštěném suterénu, který je určen pro parkování aut a jako technické zázemí.
V suterénu se zároveň nachází hlavní vstup do objektu, který navazuje na samostatnou hmotu
venkovního schodiště s výtahem, které obsluhují 3 pavlače v 1-3.NP. Kvůli zmenšení hmoty
domu je hmota komunikačního jádra záměrně řešena v jiném materiálu než hlavní obytný
objem a také je o něco nižší. Schodišti dominuje tahokov v přírodním odstínu a beton
výtahové šachty. Hlavní hmota je tvořena bílou omítkou. Oba prvky jsou propojeny detaily ve
formě dřevěného zábradlí a výplní. Objemy mají plochou střechu a reagují tak na okolní
budovy panelového sídliště a domu dětí. Hlavní hmotu doplňují výrazné zavěšené balkony a
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velká okna s nízkým parapetem. Obytná část je řešena jako dispoziční dvojtrakt. Z otevřené
pavlače se vstupuje vždy do tří jednopokojových bezbariérových bytů, které jsou orientovány
západním směrem. Byty slouží pro 1 osobu seniorského věku.
PARKOVÁNÍ:
Dle normy ČSN 73 6056 je vypočítáno parkování pro obyvatele domu (1 byt je uvažován pro
jednoho člověka, takže celkem 9 osob) a vyhovuje 6 parkovacích stání.
Dále je vypočítáno 1 parkovací stání pro 20 návštěvníků. Pro vyhovění požadavku na větší
kapacitu parkování jsme si s investorem odsouhlasili 3 parkovací místa, přičemž stále
splňujeme požadavek 25 % zeleně na pozemku (je to 39%).
ZASTÍNĚNÍ:
Byla vypracována studie denního osvětlení a oslunění. Tím, že jsme natočili objekt a posunuli
kvůli vzrostlým lípám od hranice pozemku s DDM, splňujeme veškeré požadavky dané
normou ČSN 73 0580 na osvětlení a oslunění nových prostor BD, tak i stávajících prostor
v DDM Stonožka.
Nyní předkládaný záměr je odlišný od záměru, který byl podán v únoru 2019 na stavební úřad
s žádostí o vydání územně plánovací informace (ten měl 3. podlaží ustoupené).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - bod vč. materiálů je velmi dobře zpracovaný. ORM a OMM - podali radním bližší
informace o BD, zeleni apod. ARCH - ukázal radním studii, která tomu předcházela. Pan
Jarolímek - opakovaná otázka z minulých RM, jestli radní mají pravomoc o tom rozhodovat,
která varianta domu ano a která ne, když nejsou v této oblasti odborníci. TAJ - uvedl, že s
PRAV jedná o pravomocech RM atd. a u těchto věcí se shodují, že by měly být aktivně řešeny
v RM - samozřejmě, že ve spolupráci s odbornými útvary. Další diskuse se týkala variant
řešení - je třeba, aby vše bylo v souladu s územním plánem.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 18-1018/19
RM bere na vědomí předložený záměr výstavby BD pro seniory na p. p. č. 2332 a p. p. č. 638/7 v k.
ú. Nové Město nad Metují v ul. Malecí vedle DDM a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření města k
tomuto záměru ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Parcelace a zasíťování lokality Dubinky, I. etapa
Identifikace:
Na město byla podána žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na
"Zasíťování lokality "Dubinky"- I.etapa, na parc. č. 709/1, 2076/3, k.ú. Nové Město nad Metují,
parc.č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k.ú. Vrchoviny". Předložená PD byla
průběžně konzultována a doplněna upravenou situací parcelace.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů a návrh vyjádření města je v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - nenašel přístup k parcele 11. Vysvětlení podala Ing. Vojnarová - společně
přes pozemek č. 8 - návazná debata o možné černé stavbě, neoprávněném užívání
městského pozemku, o počtu parcel, o vjezdech, místu pro kontejnerové stání, odvodu
dešťových vod. Nakonec byla shoda v dílčí úpravě přílohy.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 18-1019/19
RM souhlasí s odesláním vyjádření města k "Zasíťování lokality "Dubinky"- I.etapa, na parc. č.
709/1, 2076/3, k.ú. Nové Město nad Metují, parc.č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k.ú.
Vrchoviny" ve znění upravené přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 SOD na pokládku optické sítě
Identifikace:
OMM předkládá smlouvu o dílo uzavíranou na základě usnesení č. RM 17-947/19 s firmou
N_SYS s.r.o. na uložení chráničky města v oblasti Malecí propojující významná místa pro
město v této oblasti, jimiž jsou ZŠ Malecí a nově vybudované dětské hřiště Malecí.
Odůvodnění:
Firma N_SYS s.r.o. požaduje vložit do smlouvy o dílo větu "Uložená chránička bude sloužit
k potřebám města a nebude využívána pro komerční účely", aby se ujistili, že nenabídneme
jimi uloženou chráničku konkurenční firmě. OMM souhlasí s podmínkou firmy N_SYS s.r.o.
jelikož uložením chrániček města chce město řešit propojení městských budov a pro město
významných míst pro budoucí přeložení městského rozhlasu, nebo například kamerového
systému.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 18-1020/19
RM schvaluje upravenou smlouvu o dílo na akci „Pokládka optické sítě Malecí - ZŠ Malecí - Dětské
hřiště“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876, a firmou N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - nevyhovění žádosti
Identifikace:
ZM 2 schválilo podání žádosti do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále
jen MMR) Podpora rozvoje regionů 2019+, DT 117D8220A Podpora obnovy místních
komunikací, na akci Stavební úpravy místní komunikace v ul. Kpt. Jaroše. Program byl nově
otevřen pro obce nad 3 tis. obyvatel, přičemž hodnotící kritéria byla výhodnější pro menší
obce. Žádost byla podána v únoru letošního roku a dne 18.06.2019 zveřejnilo MMR na svých
webových stránkách výsledky dotačního řízení. V rámci kategorie obcí 3-10 tis. obyvatel bylo
podáno 168 žádostí a uspělo 35. Žádost města je zařazena do kategorie do 3 tis. obyvatel,
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což byl zřejmě důvod k vyřazení žádosti na základě formálních kritérií. Mezi nedoporučenými
žádostmi do 3 tis. obyvatel je více obcí, které mají mezi 3-10 tis. obyvateli a stejně tak mezi
žádostmi pro 3-10 tis. obyvatel je řada žádostí s méně než 3 tis. obyvateli, rovněž je tomu i v
kategorii nad 10 tis. obyvatel. Chyba mohla nastat při zakládání žádosti nebo při jejím
ukládání v dotačním systému a to vzhledem k dalším neúspěšným žadatelům se stejným
problémem. ZM bude informováno prostřednictvím Aktuálního stavu projektů.
Odůvodnění:
Akce Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše je v rozpočtu města na rok 2019
vyčleněna částkou 350 tis. Kč, což bylo předpokládáno na zpracování PD a zahájení
realizace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST a OMM - bylo vysvětleno, proč nebyla dotace přidělena.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 18-1021/19
RM bere na vědomí informaci o neúspěšnosti žádosti města v dotačním programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR DT 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Smlouva o podmínkách překopu
Identifikace:
Dne 24.06.2019 obdrželo OMM 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" s odůvodněním, že firma ELEKTRO COMP umožní městu uložení chráničky
do výkopu. Aby byly zajištěny podmínky města i v místech, kde není řešeno jejich provádění
nájemní smlouvou na překopy, předkládá ORM návrh Smlouvy o podmínkách provedení
překopu č. 13/2019 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ELEKTRO COMP spol.
s.r.o., IČO: 15032060.
Odůvodnění:
Viz vyjádření OMM v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 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, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. 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.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 Cykloregion V. Moravce - Dohoda o předčasném užívání stavby
Identifikace:
V rámci akce "Cykloregion V. Moravce" pro stavbu "Stavební úpravy komunikace ul.
Chlístovská etapa IIa a etapa IIb" předkládáme pro schválení dohodu o předčasném užívání
stavby. Uzavírka je povolena pouze do dne 30.06.2019, a to z důvodu probíhajících prací na
kruhové křižovatce u Dobrušky. Stavba je dokončena a nyní nic nebrání jejímu užívání.
Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit příslušné podklady pro kolaudaci stavby a zahájit
kolaudační řízení, kde je více dotčených účastníků, tak bude nutné pro užívání stavby
prozatím povolit předčasné užívání. Z tohoto důvodu je na Odboru výstavby a regionálního
rozvoje požádáno o povolení předčasného užívání stavby. Přílohou této žádosti musí být
dohoda stavebníka se zhotovitelem, ve které jsou sjednány podmínky předčasného užívání
stavby. Dohoda o předčasném užívání stavby je nyní překládána Radě města ke schválení.
Odůvodnění:
Bez uzavření dohody o předčasném užívání stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem nebude
příslušné povolení vydáno.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST - dotaz na předběžný názor, jak dál naložit s komunikací - nechat si ji v majetku města
nebo se ji snažit převést na KHK? V diskusi se radní přiklonili k tomu, že to má logiku, protože
jde o komunikaci propojující 2 vesnice a vedou po ní autobusové linky.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 18-1024/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Dohodu o předčasném užívání stavby "Cykloregion V.
Moravce" pro stavbu "Stavební úpravy komunikace ul. Chlístovská etapa IIa a etapa IIb", která je
uzavírána mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/9 Cykloregion V. Moravce - Dodatek č. 2
Identifikace:
V rámci akce „Cykloregion V. Moravce – Stavební úpravy komunikace v ul. Chlístovská etapa
IIa a IIb“ předkládáme ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 2 je předkládán
v rámci částí Stavební úpravy komunikace v ul. Chlístovská etapa IIa a IIb“. V rámci stavby
byly provedeny změny, které byly projednány na kontrolních dnech v tomto rozsahu: úprava
sjezdu k RD čp. 39 a 79 z důvodu zmírnění nepřípustného spádu pro výjezd vozidel (stávající
sjezdy jsou níže oproti komunikaci), změna povrchu u některých napojení sjezdů a přístupů
pro RD na základě požadavku jednotlivých občanů, obezdění čel propustků v extravilánu.
Dále došlo ke geodetickému zaměření skutečného provedení stavby, na jehož základě byly
doměřeny skutečně provedené výměry povrchů (živice, zámková dlažba). Na základě těchto
údajů dochází k méněpracím na stavbě.
Odůvodnění:
ORM s podpisem uvedeného dodatku souhlasí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 18-1025/19
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Cykloregion V. Moravce“ – Etapa IIa a IIb.
Stavební úpravy komunikace v ul. Chlístovská, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. RM pověřuje ST podpisem
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/10 Veřejná zakázka Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí jižní část a Stavební
úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část
Identifikace:
Dne 26.06.2019 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek a na veřejnou zakázku „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a
Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část.“ Do stanoveného termínu pro
podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka. Nyní je nutné veřejnou zakázku
zrušit.
Odůvodnění:
ORM navrhuje zahájení nového zadávacího řízení. K novém zadání navrhujeme nové termíny
realizací stavebních prací.
1. září – listopad 2019 pro jižní a západní Zadomí s možností posunu realizace Stavebních
prací komunikace ul. Na Zadomí – západní část do příštího roku z důvodu posunu přeložky
sítě společnosti ČEZ Distribuce a.s.
nebo
2. březen - červen 2020
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM - je otázka, zda znovu soutěžit s termínem zahájení realizace ještě letos nebo s
možností posunu do příštího roku. Diskutující: ST, MST, OMM, Ing. Němeček - alternativy
termínů realizace a řešení návazností na realizace ČEZ(u).
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 18-1026/19
RM ruší veřejnou zakázku „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební
úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 18-1027/19
RM souhlasí s opětovným zahájením zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“
s termínem realizace stavebních prací září - listopad 2019 s možností posunu realizace stavebních
prací do roku 2020 v souvislosti s možnou realizací posunu přeložky společnosti ČEZ Distribuce a.s.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/11 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností - Kanalizace Vrchoviny
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (dále jen "VaK Náchod"), jako vlastník a
provozovatel kanalizace a ČOV Nové Město nad Metují vyzval město v souladu s
ustanovením § 8 odst. 3 a odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění k uzavření dohody vlastníků
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. Účelem dohody je úprava vzájemných práv a
povinností vlastníků provozně souvisejících vodohospodářských infrastruktur. Dohoda
vymezuje práva a povinnosti, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace.
Dohodu je nezbytné uzavřít pro případ, že by na daném území byly dva provozovatelé, což
však není případ města. Jedná se o naplnění dikce zákona. Provozování kanalizace ve
Vrchovinách (projekt Kanalizace Nové Město nad Metují), realizované v rámci Operačního
programu Životní prostředí, je dáno uzavřenou provozní smlouvou mezi městem a VaK
Náchod. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací je přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Naplnění dikce zákona.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 18-1028/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
kanalizací ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/12 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na zajištění „Organizace a administrace
zadávacího řízení na realizaci investiční akce města“
Identifikace:
V zadávacím řízení pro veřejnou zakázku Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní
část a Stavební úpravy komunikace v ul. Na Zadomí – západní část“ nebyla zadavateli
doručena žádná obálka s nabídkou uchazeče. Organizaci a administraci zadávacího řízení
zajišťoval na základě příkazní smlouvy p. Radim Pala, Dis. Pro zahájení opakovaného
zadávacího řízení je nutné schválit dodatek k příkazní smlouvě.
Odůvodnění:
Vzhledem k výši předpokládané hodnoty je nutné zadat zakázku na realizaci investiční akce
v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tyto činnosti pro město zajišťuje externí
firma. Na zajištění opakovaného zadávacího řízení byla příkazníkem předložena nabídka na
částku ve výši 14.900,- Kč (příkazník není plátcem DPH).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 18-1029/19
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na „Organizaci a administraci zadávacího
řízení na realizaci investiční akce města s názvem „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí –
jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část“ na částku 14.900,- Kč mezi
městem Nové Město nad Metují a panem Radimem Palou, Dis., Šrobárova 527/13, 720 00 OstravaHrabová, a to ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem příslušného dodatku č. 1 k
příkazní smlouvě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/13 Právní analýza postoje města k výstavbě v lokalitě Na Výsluní
Identifikace:
Objednávka na dodání právní analýzy postoje města k plánované výstavbě v lokalitě Na
Výsluní.
Odůvodnění:
Na základě schůzky vedení města s občany lokality Na Výsluní vznikl požadavek na zadání
externí právní analýzy k postoji města k plánované investiční akci v lokalitě Na Výsluní, na
doporučení občanů byl osloven výše uvedený advokát. Analýza by měla být dodána
v polovině měsíce července 2019.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz na smysl a obsah právní analýzy. MST - potvrzení legitimnosti postupu
města - viz žádost občanů z lokality Na Výsluní.
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K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 18-1030/19
RM souhlasí s objednáním právní analýzy k posouzení postoje města v záležitosti plánované
výstavby v lokalitě Na Výsluní, kterou vypracuje Mgr. Zdeněk Tomáš z advokátní kanceláře VIA
legal, Na Hrádku 1940, 530 02 Pardubice. Celková odměna za objednanou činnost bude do výše
20.000 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/14 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Identifikace:
RM schválila svým usnesením č. RM 406-17481/18 dne 8. října 2018 příkazní smlouvu
uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a panem Ing. Vratislavem Nývltem, IČO:
62023055, místem podnikání: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec. RM je předkládán
dodatek č. 1 k této příkazní smlouvě, kterým se mění článek 3 bod 1 týkající se rozsahu
prováděných prací, kdy se pravidelná pracovní doba 1x týdně od 7:30 do 16:30 mění na 15 až
50 hodin za měsíc a hodinová odměna se zvyšuje o míru inflace, která činí 2,5 % z 242 Kč za
hodinu na 248 Kč za hodinu.
Odůvodnění:
Dodatkem č. 1 se mění příkazní smlouva v článku 3 bod 1 týkající se rozsahu prováděných
prací, kdy se pravidelná pracovní doba 1x týdně od 7:30 do 16:30 mění na 15 až 50 hodin za
měsíc a v článku 4 bod 1 se zvyšuje hodinová odměna o míru inflace, která činí 2,5 % z 242
Kč za hodinu na 248 Kč za hodinu.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 18-1031/19

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 237/2018 mezi městem Nové Město
nad Metují a panem Ing. Vratislavem Nývltem, se sídlem: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec,
IČO: 62023055, ve znění přílohy k tomuto bodu. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/15 Žádost o souhlas města s provedením průzkumných prací pro přípravu akce zajištění likvidace dešťových vod a vysoušení zdiva objektu kostela sv. Jana
Nepomuckého v ul. Českých bratří
Identifikace:
Vlastník objektu kostela sv. Jana Nepomuckého – Spolek pro záchranu kaple Sv. Jana
Nepomuckého připravuje zajištění likvidace dešťových vod a vysoušení zdiva objektu kostela
Sv. Jana Nepomuckého v ulici Českých Bratří v Novém Městě nad Metují. Jediná možnost pro
vyřešení odvodu těchto vod je zasakování v přilehlém pozemku p. p. č. 56 v k. ú. Nové Město
nad Metují, který je veden jako ostatní plocha, pohřebiště. Tento pozemek je ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují. K návrhu zasakování je potřebné zpracovat sondážní průzkum
a při patě zdi zajistit sondu pro ověření skladby přilehlého terénu jako podklad pro navržení
systému odvlhčení. Průzkumy budou provedeny pod odborným dohledem Ing. arch. Jana
Čiháčka. K uvedeným průzkumným pracím je nutný souhlas vlastníka.
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Odůvodnění:
ORM souhlasí s provedení průzkumných prací na p. p. č. 56 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Archeologický průzkum bude zajištěn žadatelem.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 18-1032/19
RM souhlasí s provedením průzkumných prací pro přípravu akce – zajištění likvidace dešťových
vod a vysoušení zdiva objektu kostela sv. Jana Nepomuckého v ulici Českých Bratří dle předložené
žádosti, kterou podal Spolek pro záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/16 Smlouva o právu provést stavbu vodovodní přípojky k domu č. p. 134 v ul. Na
Kopci
Identifikace:
Bod zařazený přímo do RM. Město obdrželo žádost pí [osobní údaj odstraněn] o souhlas
s uložením vodovodní přípojky k domu č. p. 134 v u. Na Kopci v Novém Městě nad Metují.
Vodovodní přípojka bude uložena do pozemku p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín, který je v majetku
města Nové Město nad Metují, Krčín. Pozemek je veden v KN jako ostatní plocha, ostatní
komunikace. Vodovodní přípojka bude v p. p. č. 676/1 uložena v délce cca 5 m. Pro uložení
vodovodní přípojky je předkládána smlouva o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
ORM: Souhlasíme s uložením vodovodní přípojky k domu č. p. 134 v ul. Na Kopci. Smlouva o
právu provést stavbu bude uzavírána mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníky objektu
č. p. 134 pí [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn].
OMP: Nemáme námitky k uložení vodovodní přípojky k domu č. p. 134.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM vysvětlila důvod předložení bodu na tzv. "žlutém papíru" přímo na jednání RM
18 - tj., aby žadatelka nečekala cca 1 měsíc z důvodu konání RM 19 až dne 29.07.2019.
Vedoucí OMM na dotaz radních ukázal, kde se přesně nemovitost nachází. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 18-1033/19
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky na p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín pro
stávající dům č. p. 134 v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují, která bude uzavřena mezi městem
Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], a pověřuje ST
podpisem smlouvy, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.05.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 18-1034/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu přehled neplatičů nájemného v bytech města
za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.05.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor města
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.05.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Poděkování MST za unikátně nízké dluhy za nájmy na OSN a jeho správě.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 18-1035/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu přehled dlužníků nájemného nebytových
prostor ke dni 31.05.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/3 Bytový dům čp. 108 - havárie, únik vody
Identifikace:
OSN předkládá RM k posouzení a odsouhlasení řešení úniku vody v objektu bytového domu
č. p. 108, ul. Nádražní. Jedná se o opakovanou závadu. V letošním roce byl po odečtu
bytových vodoměrů a porovnání s fakturací opět zjištěn abnormální rozdíl mezi náměrem
patního domovního vodoměru a součtem bytových vodoměrů. Průměrný rozdíl v náměrech se
pohybuje okolo 48 m3. V bytovém domě čp. 108 se jedná o rozdíl 210 m3! V minulosti byly
zjištěny závady v některých bytových jednotkách. Jednalo se o špatnou funkci pojišťovacího
ventilu el. boileru. Docházelo k samovolnému protékání takového množství vody, které bytový
vodoměr v rámci své citlivosti nezaznamená, ale patní a fakturační vodoměr ano. Na základě
toho byly v bytových jednotkách preventivně vyměněny všechny pojišťovací ventily za nové.
Tlaková zkouška ukázala na poruchu, tu se bohužel nevede nalézt. Únik vody v bytovém
domě je naprosto nestandardní závada, která se nikde v domě neprojevuje (žádné vlhké fleky
na podlaze, žádné viditelné úniky v šachtách a stoupačkách, ve všech bytových jednotkách
byly kontrolovány vodoměry). OSN se obrátilo na Vodovody a kanalizace a.s. s prosbou o
pomoc při řešení tohoto problému. Dne 18.06.2019 proběhla prohlídka a diagnostika
problému. Firma VaK bohužel nedisponuje takovou technikou, která by tento únik odhalila
(jedná se o cca 0,005l/ sek.) Dále byla navázána spolupráce s fy Cvejn s.r.o. Ke schůzce z
kapacitních důvodů dodavatele zatím nedošlo. Jedná se o únik vody v množství 161,9 m3,
což znamená náklad 12.338 Kč vč. DPH. OSN navrhuje tuto částku zahrnout do nákladů
vlastníka. OSN se pokusí pomocí žádosti na VaK a.s. Náchod zajistit prominutí stočného (tj.
40,5 Kč/m3 vč. DPH = 6.278 Kč vč. DPH).
Odůvodnění:
Únik vody v bytovém domě je naprosto nestandardní závada, která se nikde v domě
neprojevuje (žádné vlhké fleky na podlaze, žádné viditelné úniky v šachtách a stoupačkách,
ve všech bytových jednotkách kontrolovány vodoměry). Dle názoru OSN není možné náklady
spojené se spotřebou vody kompletně přenést na nájemníky domu, protože se jedná o zatím
nespecifikovanou technickou závadu na rozvodech.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 18-1036/19

Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN

RM bere na vědomí situaci v objektu bytového domu č. p. 108, ul. Nádražní, týkající se
nespecifikované technické závady na rozvodech vody.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 18-1037/19
RM souhlasí s navrženým řešením nákladů za únik vody v bytovém domě čp. 108, ul. Nádražní, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 18-1038/19
RM ukládá OSN dále řešit příčinu úniku vody ze systému bytového domu čp. 108, ul. Nádražní a o
průběhu prací informovat RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Poděkování "Branně bezpečnostní den"
Identifikace:
V pátek 21.06.2019 se uskutečnil na novoměstském letišti Branně bezpečnostní den pro děti
mateřských škol a žáky základních škol. Poděkování patří Aeroklubu Nové Město nad Metují,
z. s., Sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, MP, předsedovi KKULT, ARRIVĚ a
dalším zainteresovaným za uspořádání této akce, které se zúčastnilo cca 800 dětí a 40
učitelů.
Odůvodnění:
Zdařilá akce oceněná MŠ i ZŠ. Dne 24.06.2019 zaslal předseda Aeroklubu Nové Město nad
Metují, z. s., poděkování městu za účast a pomoc na branně bezpečnostním dni na letišti v
Novém Městě nad Metují.
Dne 25.06.2019 zaslala ředitelka "MŠ Rašínova" paní Bc. Petra Mináriková ST poděkování
adresované všem pořadatelům a také zaměstnancům úřadu za realizaci Branně
bezpečnostního dne na letišti, který se konal v pátek 21.06.2019. Branně bezpečnostní den se
koná již tradičně každý rok na konci školního roku na novoměstském sportovním letišti za
účasti Policie ČR, ZZS, ČSA, SDH, ARRIVY a dalších organizací a je věnován především
dětem předškolního věku a žákům prvního stupně základní školy.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 18-1039/19
RM děkuje všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úspěšném průběhu
Branně bezpečnostního dne, který se uskutečnil v pátek 21.06.2019 na novoměstském letišti.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 18-1040/19
RM bere na vědomí poděkování Bc. Petry Minárikové, ředitelky MŠ Rašínova, adresované všem
pořadatelům a zaměstnancům úřadu za realizaci Branně bezpečnostního dne na novoměstském
sportovním letišti, který proběhl minulý pátek.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 18-1041/19
RM bere na vědomí poděkování předsedy Aeroklubu Nové Město nad Metují, z. s.
pomoc na branně bezpečnostním dni na letišti v Novém Městě nad Metují.

za účast a

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Zážitkový cestovní ruch: Město hodinek - opatření
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 6-209/19 (Možnosti rozvoje zážitkové turistiky - obnova pověsti
města jako "Města hodinek") je RM předložen dokument "Obnova pověsti města jako "Města
hodinek", ve kterém jsou zpracována konkrétní opatření, která by měla vést ke zvýšení
povědomí veřejnosti, včetně návštěvníků města, o tradici výroby náramkových hodinek Prim v
Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST a MST - bude třeba tento materiál zásadně dopracovat, a to včetně podrobného
realizačního harmonogramu časového i finančního. Radní se shodli, že k tak dlouhému
období, které bylo na plnění úkolu, není výsledek adekvátní.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 18-1042/19
RM bere na vědomí dokument Obnova pověsti města jako "Města hodinek", který zpracovává
konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení povědomí veřejnosti, včetně návštěvníků města, o tradici
výroby náramkových hodinek Prim v Novém Městě nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 18-1043/19
RM ukládá ST ve spolupráci s OŠKS další naplňování opatření uvedených v dokumentu Obnova
pověsti města jako "Města hodinek" vedoucích ke zvýšení povědomí veřejnosti, včetně návštěvníků
města, o tradici výroby náramkových hodinek Prim v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Úprava platu ředitelky „MŠ Na Františku“
Identifikace:
OŠKS předkládá úpravu platu ředitelky „MŠ Na Františku“ z důvodu postupu do vyššího
platového stupně: viz zdrojový dokument k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě v platném znění. Platový tarif stanoven podle § 5 odst. 5 tohoto NV. Jedná se o platový
postup na základě splněné praxe (nad 32 let).
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radním byla předložena přímo na jednání RM navrhovaná úpravy platu ředitelky "MŠ Na
Františku" (viz zdrojový dokument k tomuto bodu).
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 18-1044/19
RM schvaluje platový postup ředitelky Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845,
ve znění zdrojového dokumentu k tomuto bodu. K platovému postupu dochází, v souladu s platnými
mzdovými předpisy, ke dni 01.08.2019. RM pověřuje ST podpisem platového výměru.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Dodatek ke „smlouvě o spolupráci“
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 356-15201/16 schválila Smlouvu o spolupráci při vzdělávání
seniorů s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. OŠKS předkládá ke schválení Dodatek č.
1 k této smlouvě ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Uvedení „smlouvy o spolupráci“ do souladu s nařízením GDPR.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 18-1045/19

Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při vzdělávání seniorů uzavřenou s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 28.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Doplnění žádosti kulturní akce - Dny evropského dědictví
Identifikace:
RM 17 dne 17.06.2019 schválila bezplatný zábor veřejného prostranství na akci Dny
evropského dědictví na Husově náměstí v prostoru plochy před "vlaštovkami" dne 14.09.2019
od 7:00 do 19:00 hodin. Pořadatel akce Městský klub v Novém Městě nad Metují nyní žádá o
rozšíření záboru na celé Husovo náměstí.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Souhlasí, služba bude adekvátně posílena.
Vyjádření OMM: Souhlasím.
Vyjádření TS: Souhlasí, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření OŠKS: Souhlasí, jedná se o tradiční akci podpořenou městem.
Vyjádření OF: Městský klub je dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku
osvobozen.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 18-1046/19

Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství celého Husova náměstí na akci "Dny
evropského dědictví", která se uskuteční dne 14.09.2019 od 7:00 do 19:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 PNT s.r.o. - Převedení zůstatku Zákonného rezervního fondu - účet číslo 421 na účet
číslo 428 - Nerozdělený zisk minulých období
Identifikace:
Na účtu číslo 421 je zůstatek 342.264,97 Kč, který byl vytvořen v minulosti podle původní
zakladatelské listiny z roku 2005. V souvislosti se zákonem o obchodních korporacích byla
schválena nová zakladatelská listina - viz notářský zápis ze dne 18.11.2015 NZ 525/2015.
V aktuálně platné zakladatelské listině bylo ustanovení o rezervním fondu vypuštěno a
společnost tak již žádný rezervní fond netvoří. Na základě toho je zůstatek vykazovaný na
účtu 421 chybný a je v rozporu s aktuálně platnou zakladatelskou listinou.
Odůvodnění:
Dle doporučení auditora Ing. Viléma Juránka: Jediný společník v rámci rozhodnutí jediného
společníka musí rozhodnout, kam převést částku 342.264,97 Kč z neexistujícího rezervního
fondu tak, aby již nadále nevykazoval chybně zůstatek.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 18-1047/19
RM schvaluje převedení zůstatku 342.264,97 Kč z účtu číslo 421 - Zákonný rezervní fond na účet
číslo 428 - Nerozdělený zisk minulých období.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 PNT s.r.o. - Zůstatek na účtu číslo 428 - Nerozdělený zisk minulých období
Identifikace:
Jediný společník, kromě schválení účetní uzávěrky rozhoduje o celém výsledku hospodaření
po zdanění. O celém výsledku hospodaření nebylo v minulých letech rozhodováno. Za období
let 2005 až 2016 byla výše hospodářského výsledku 2.201.826,32 Kč. Za rok 2017 byl
hospodářský výsledek 409.329,71 Kč. Za rok 2018 byl hospodářský výsledek 162.615,02 Kč.
Odůvodnění:
RM jakožto jediný společník společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. v rámci
rozhodnutí jediného společníka musí schválit rozdělení výsledku hospodaření za období let
2005 - 2016, za rok 2017 a za rok 2018.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 18-1048/19
RM schvaluje převod hospodářského výsledku z období let 2005 - 2016 v částce 2.201.826,32 Kč
na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých období. RM schvaluje převod hospodářského výsledku za
rok 2017 ve výši 409.329,71 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých období. RM schvaluje
převod hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 162.615,02 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk
minulých období.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 18-1049/19

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města a MSSS Oáza ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Jmenování člena Komise pro výstavbu a rozvoj
Identifikace:
Radní p. Miroslav Jarolímek a pan Ing. Vilém Maur, MBA, předkládají RM návrh na jmenování
Ing. Vladimíra Brože za člena Komise pro výstavbu a rozvoj. Pan Ing. Vladimír Brož se
jmenováním souhlasí.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 18-1050/19

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

RM jmenuje Ing. Vladimíra Brože novým členem Komise pro výstavby a rozvoj. RM ukládá OSÚ
zajistit a předat jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/2 Zápis č. 1 Komise rozmisťovací ze dne 12.06.2019
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV zápis z nové Komise rozmisťovací s rozhodnutím
o umístění na 2 uvolněná místa na domově pro seniory Oáza.
Odůvodnění:
Viz zápis v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 18-1051/19
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 12.06.2019 a návrh na
obsazení 2 míst v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019, Jednací řád KV ZM
Identifikace:
RM je předložen Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne 17.06.2019 a Jednací řád KV ZM.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění. Nynější změna Jednacího řádu KV ZM vyplývá zejména z
přijetí zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 18-1052/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis č. 2 z jednání KV ZM ze dne17.06.2019.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 18-1053/19
RM doporučuje ZM schválit návrh změny Jednacího řádu KV ZM.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/4 Zápis č. 5 ze zasedání Komise životní prostředí ze dne 12.06.2019
Identifikace:
RM je v příloze předložen zápis z pátého zasedání Komise životní prostředí ze dne
12.06.2019. Zápis obsahuje několik doporučení pro RM a je třeba na ně reagovat.
Odůvodnění:
Předložení zápisu z pátého zasedání Komise životní prostředí ze dne 12.06.2019 dle
Jednacího řádu komisí zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 18-1054/19
RM bere na vědomí zápis č. 5 ze zasedání Komise životní prostředí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 18-1055/19
RM ukládá ST zajistit ve spolupráci s odbornými útvary, OV Krčín, SDH Krčín a dalšími subjekty
stanovení jasných podmínek a parametrů akce "pálení čarodějnic" na přiléhajícím pozemku v ul.
Husitská.
Odpovídá: ST, Provede: OŽP, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 18-1056/19
RM ukládá TS stanovit při přípravě rozpočtu TS na rok 2020 samostatnou finanční položku, která by
sloužila k zakládání nové zeleně a péči o zeleň.
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 18-1057/19
RM ukládá OMM připravit ve spolupráci s TS a OF návrh, jak v rámci možností současného
rozpočtu města začít realizovat navrhovanou výsadbu zeleně dle zpracovaných studií již v průběhu
letošního roku.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/5 Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Slavoňov
Identifikace:
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Slavětín nad Metují.
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 Slavětín nad Metují. 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. 7/5 USNESENÍ č. RM 18-1058/19
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Slavětín nad
Metují, jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při
zajištění výkonu přenesené působnosti svěřené Obecnímu úřadu Slavětín nad Metují 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.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Pozvánka na 4. Festival starých měst v Turecku
Identifikace:
Z Velvyslanectví Turecké republiky v Praze přišla pozvánka na 4. Festival starých měst v
Kaleici v oblasti Anatalya na středomořském pobřeží Turecka, který se koná ve dnech 10. 13.10.2019. Bližší informace jsou uvedeny v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Hlavním cílem festivalu je podporovat povědomí o starých městech a posilovat vztahy mezi
zúčastněnými starými městy.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 18-1059/19
RM neschvaluje účast zástupců našeho města na 4. Festivalu starých měst v Kaleici, v oblasti
Antalya v Turecku, ve dnech 10. - 13.10.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/7 Zápis č. 2 Osadního výboru Krčín ze dne 12.06.2019
Identifikace:
Zápis z 2. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín konaného dne 12.06.2019 od 19:00
hodin v knihovně „ZŠ Krčín“ viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Tento bod byl předložen na tzv. "žlutém papíru" přímo na jednání RM 18, a to z důvodu
zaslání zápisu až po odeslané pozvánce na RM 18. TAJ informoval o zaslání odpovědi z
OMM na podnět z OV - viz oprava silnice na Černčice a Bohuslavice.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 18-1060/19
RM projednala Zápis z 2. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín (dále jen "OV Krčín")
konaného dne 12.06.2019 od 19:00 hodin v knihovně „ZŠ Krčín“, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 18-1061/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis z 2. veřejného zasedání OV Krčín konaného dne
12.06.2019, zadání příslušných operativních úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich
plnění informovat přímo OV Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 18 vyhotoven dne:

3. července 2019

Zápis z RM 18 vypraven dne:

3. července 2019
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