Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 27 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 18.11.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

19:50

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

19:50

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

19:50

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

19:50

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

14:02

19:50

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

19:50

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

19:50

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

19:50

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

19:50

Plná

Hosté:
10 Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:06

19:00

Částečná

11 Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:10

18:30

Částečná

12 Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:28

13:34

Částečná

13 Eva Kupková

referentka OSÚ

13:50

13:59

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová

_____________________
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.11.2019

2.

Různé

2/1

Zápis ze 4. jednání Partnerského výboru ze dne 23.10.2019

2/2

Věcné břemeno služebnosti pro kamerový bod u OÁZY v pozemku p. p. č. 2069/4 v k. ú.
Nové Město nad Metují

2/3

VO v ul. Na Hradčanech - slavnostní nasvětlení skal

2/4

Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - dodatek č. 3 k SOD

2/5

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - ÚS VP Bohuslavice

2/6

Darovací smlouva - ŠKODA AUTO a.s.

2/7

Zápis ze 4. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 31.10.2019

2/8

„Nový živičný povrch v části ul. Na Kopci“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“

2/9

KINO 70 - aktuální informace o dalších stanoviscích k chystané rekonstrukci

2/10

Zápis č. 5 z jednání Komise dopravní ze dne 12.11.2019

2/11

Zveřejnění záměru výpůjčky - ul. Komenského č. p. 14

2/12

Smlouva o výpůjčce hala HARD - spolek První řešení

2/13

Informativní zpráva Dům zdraví - bazén, sauna

2/14

Oznámení "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" o termínu konání vánoční výstavy
na novoměstském zámku

2/15

Žádost "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" - 35 ks vánočních stromků a chvojí
pro zabezpečení vánoční výstavy

2/16

Žádost o zapůjčení stánků "ZŠ Krčín"

2/17

Žádost o prodej hasičského vozidla

2/18

Veřejná zakázka Sdružené služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a tisku
školního časopisu Rébus

2/19

Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2020

2/20

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Malecí

3.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022

4.

Návrh rozpočtu města na rok 2020

5

Diskuse
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

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.

Kontrola úkolů
Různé
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
Návrh rozpočtu města na rok 2020
Diskuse

13:00 - 13:05
13:05 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 19:30
19:30 - 19:50

ST
OMM
OF
OMM

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - do programu RM 27 byl do článku Různé doplněn operativně bod 2/20 - Žádost o souhlas
s podáním žádosti o grant - ZŠ Malecí.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 27-1549/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 27:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.11.2019

2.
2/1
2/2

Různé
Zápis ze 4. jednání Partnerského výboru ze dne 23.10.2019
Věcné břemeno služebnosti pro kamerový bod u OÁZY v pozemku p. p. č. 2069/4
v k. ú. Nové Město nad Metují
VO v ul. Na Hradčanech - slavnostní nasvětlení skal
Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - dodatek č. 3 k SOD
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - ÚS VP Bohuslavice
Darovací smlouva - ŠKODA AUTO a.s.
Zápis ze 4. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 31.10.2019
„Nový živičný povrch v části ul. Na Kopci“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“
KINO 70 - aktuální informace o dalších stanoviscích k chystané rekonstrukci
Zápis č. 5 z jednání Komise dopravní ze dne 12.11.2019
Zveřejnění záměru výpůjčky - ul. Komenského č. p. 14
Smlouva o výpůjčce hala HARD - spolek První řešení
Informativní zpráva Dům zdraví - bazén, sauna
Oznámení "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" o termínu konání vánoční výstavy
na novoměstském zámku

2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14

Stránka 3

ZÁPIS Z PORADY
RM 27 ze dne 18.11.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

2/15

2/19
2/20

Žádost "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" - 35 ks vánočních stromků a chvojí
pro zabezpečení vánoční výstavy
Žádost o zapůjčení stánků "ZŠ Krčín"
Žádost o prodej hasičského vozidla
Veřejná zakázka Sdružené služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a tisku školního
časopisu Rébus
Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2020
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Malecí

3.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022

4.

Návrh rozpočtu města na rok 2020

5.

Diskuse

2/16
2/17
2/18

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.11.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 27 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 27-1550/19
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

2 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Zápis ze 4. jednání Partnerského výboru ze dne 23.10.2019
Identifikace:
RM je v příloze předložen Zápis ze 4. jednání Partnerského výboru ze dne 23.10.2019.
Odůvodnění: Dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 27-1551/19
RM bere na vědomí Zápis č. 4 z jednání Partnerského výboru ze dne 23.10.2019 ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Věcné břemeno služebnosti pro kamerový bod u OÁZY v pozemku p. p. č. 2069/4
v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Po realizaci připojení kamerového bodu, stožár a vedení, v ulici T. G. Masaryka u vjezdu do
MSSS OÁZA v pozemku p. p. č. 2069/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
v k. ú. Nové Město nad Metují je třeba ve smyslu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 22/17/BVB/MS ze dne 19.05.2017 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p.
o., se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jako vlastníkem pozemku, uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, v rozsahu 3,25 m2 dle geometrického plánu
č. 2237-532/2019.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene byla již uhrazena v rámci smlouvy o smlouvě budoucí.
Město uhradí správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 27-1552/19
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 25/19/VB/MS k pozemku p. p. č.
2069/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, v k. ú. Nové Město nad Metují,
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s. p. o., se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, za
účelem připojení kamerového bodu, stožár a vedení v rozsahu 3,25 m2 dle geometrického plánu č.
2237-532/2019 a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 VO v ul. Na Hradčanech - slavnostní nasvětlení skal
Identifikace:
Dle PD rekonstrukce VO v ul. Na Hradčanech mají být na nové stožáry veřejného osvětlení
znovu namontovány 2 původní halogenové reflektory pro slavnostní nasvětlení skal. Z důvodu
nevhodnosti montáže starých reflektorů na nové stožáry VO dodavatel VO předložil ke
schválení dodávku nových reflektorů s technologií LED za celkovou cenu 60 370 Kč včetně
DPH včetně úchytů na stožáry. Místo původních 2 reflektorů jsou navrženy 3 reflektory Philips
Vaya Flood HP 150 W. Vzhledem k tomu, že se s dodavatelem osvětlení musí vypořádávat
méně práce na výkopech (vedení bylo přikládáno do výkopů pro NN) v celkové výši cca 190
tis Kč, budou skutečné náklady na rekonstrukci VO nižší, než celková cena dle SOD, na
financování dodávky nových reflektorů, nebude třeba RO.
Odůvodnění:
Dle vyjádření technických služeb a dodavatele není montáž původních halogenových
reflektorů vhodná z důvodů: estetických, větších rozměrů (původní rozměry 400/500 mm,
nové 302/440), hmotnosti (hmotnost nových reflektorů je 11,2 kg) a spotřeby (příkon nových
reflektorů je 150 W, příkon stávajících reflektorů činí 1000 W). Dodatek k SOD na méněpráce
a vícepráce bude předložen do RM 28. ORM doporučuje osazení nových reflektorů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 27-1553/19
RM schvaluje vícepráce na akci „Rekonstrukce VO a MR v ul. Na Hradčanech“ na dodávce 3 ks
nových LED reflektorů Philips Vaya Flood HP 150 W pro slavnostní nasvětlení skal na místo
původních 2 ks halogenových reflektorů za celkovou částku 60 370 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - dodatek č. 3 k SOD
Identifikace:
Dodavatel vestavby ZŠ Komenského předložil ke schválení změnový list č. 3, který zahrnuje
vícepráce v celkové výši 648 891 Kč včetně DPH. Jedná se o vícepráce na zakrytí instalací
SDK kastlíkem na podestě, úpravu vnější omítky u výtahu, límec u výtahu, změny ve zdravotní
technice, změny slaboproudu a doplnění zpevněné plochy dvora školy. Změnový list zahrnuje
odpočty v celkové výši 44 776 Kč s DPH a přípočty v celkové výši 693 667 Kč včetně DPH.
ORM předkládá ke schválení, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 12/2019 uzavřený mezi
městem a firmou STATING s.r.o. IČ: 259 63864 na vícepráce dle změnového listu č. 3.
Odůvodnění:
Odůvodnění je uvedeno v příloze bodu. Jedná se vícepráce nutné k dokončení díla. ORM
doporučuje schválení změnového listu č. 3 a dodatku č. 3 k SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář k danému bodu přednesl MST a odpověděl na dotazy radních společně s vedoucím
OMM a vedoucí ORM. Dotazy se týkaly uvedených víceprací, termínu dokončení celé akce a
financování (využití dotace apod.). Zazněly rovněž informace ke studni, která byla objevena
při rekonstrukci dvora mezi školou a objektem bývalých "Vánočních ozdob".
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 27-1554/19
RM schvaluje změnový list č. 3 na vícepráce - na zakrytí instalací SDK kastlíkem na podestě,
úpravu vnější omítky u výtahu, límec u výtahu, změny ve zdravotní technice, změny slaboproudu a
doplnění zpevněné plochy dvora školy v celkové výši 648.891 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 27-1555/19
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 12/2019 na realizaci akce „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ mezi
městem a firmou STATING s.r.o., IČO: 25963864 na vícepráce dle změnového listu č. 3 - na zakrytí
instalací SDK kastlíkem na podestě, úpravu vnější omítky u výtahu, límec u výtahu, změny ve
zdravotní technice, změny slaboproudu a doplnění zpevněné plochy dvora školy v celkové výši
648.891 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - ÚS VP Bohuslavice
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Územní
studie veřejných prostranství v obci Bohuslavice, který bude uzavřen mezi městem Nové
Město nad Metují a atelierem AURUM s.r.o.
Územní studie veřejných prostranství (ÚS VP)v obci Bohuslavice je součástí dotačního
projektu ÚS VP v rámci ORP Nové Město nad Metují, CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053.
Podmínkou získání dotace bylo, že nově zpracované ÚS VP musí být navrženy v souladu s
platným územním plánem obce. Tato podmínka je stanovena Zadáním ÚS VP, které tvoří
přílohu č. 1 SoD.
Zpracování ÚS VP Bohuslavice se ale odehrává v době, kdy je již zpracován a projednává se
návrh nového územního plánu (ÚP) obce. Cílem a úkolem územního plánování, jak je definuje
stavební zákon, je pořizovat ÚS VP již v souladu s návrhem nového ÚP.
Z uvedeného důvodu je nutné upravit Smlouvu o dílo dodatkem, který umožní zpracovat ÚS
VP dle aktuálně projednávaného územního plánu. Poskytovatel dotace s navrženým
postupem souhlasí.
Odůvodnění:
ÚS VP Bohuslavice je třeba zpracovat dle aktuálně projednávaného územního plánu, což
vyvolá uzavření Dodatku k SoD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 27-1556/19
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 83/2017 na zpracování Územní studie veřejných
prostranství v obci Bohuslavice uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a atelierem AURUM
s.r.o. ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Darovací smlouva - ŠKODA AUTO a.s.
Identifikace:
RM 25 byla předložena informace o vývoji jednání se zástupcem firmy ŠKODA AUTO a.s. v
návaznosti na nepodpořené žádosti města v celorepublikovém dotačním programu této
společnosti a o podání žádosti o finanční podporu společnosti ŠKODA AUTO a.s. na akci
Dopravní bezpečnost v Novém Městě nad Metují zahrnující záměry města - "Místo pro
přecházení přes I/14" - za čerpací stanicí směr Náchod a "Ukazatele okamžité rychlosti ve
Spech a Vrchovinách". Projekt města byl doporučen k podpoře a nyní je RM předkládána ke
schválení darovací smlouva mezi městem a společností ŠKODA AUTO a.s. na peněžní
prostředky ve výši 250 tis. Kč za účelem podpory dopravní bezpečnosti. Projekt by měl být do
poloviny roku 2020 zrealizován a následně do konce roku finančně vyúčtován.
Odůvodnění:
Schválena žádost o finanční příspěvek, je nezbytné schválit darovací smlouvu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 27-1557/19
RM schvaluje darovací smlouvu na peněžní prostředky ve výši 250 tis. Kč za účelem podpory
dopravní bezpečnosti mezi městem Nové Město nad Metují a společností ŠKODA AUTO a.s., se
sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041 ve znění
přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Zápis ze 4. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 31.10.2019
Identifikace:
RM je předložen zápis ze 4. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 31. 10.
2019.
Odůvodnění:
V závěru zápisu je PSK doporučeno RM:
Bod č. 1: Pracovní skupina Koupaliště doporučuje RM umístit areál koupaliště na místě
bývalého koupaliště dle studie LAM architekta Ing. V. Lichého.
(Pozn. myšleno členy PSK na úrovni ZM.)
Bod č. 2: Pracovní skupina Koupaliště doporučuje RM zadat Ing. arch. V. Lichému ve
spolupráci s odbornými útvary MěÚ dopracování podkladů k výběrovému řízení na projektanta
LAM.
(Vyjádření OMM: Projednat na úrovni RM. OMM se řídí interními a schválenými pravidly pro
zadávání zakázek. OMM neměl za úkol si objednat studii. Studie LAM byla bezplatně předána
městu k dalšímu zpracování bez jakékoliv podmínky. Na základě předložené studie bylo
městem objednáno a zpracováno několik posouzení. OMM neobdržel doposud žádnou
cenovou nabídku vč. rozsahu prací, které by měl objednávat u Ing. arch. Lichého dle
doporučení PSK pro RM. Z tohoto důvodu OMM v současné době nedoporučuje objednat
neznámé dopracování podkladů pro zadání u Ing. arch. V. Lichého.
Bod č. 3: Pracovní skupina Koupaliště doporučuje RM zařadit do návrhu rozpočtu města na
rok 2020 částku 10.000.000,- Kč na projekční práce, vybudování přípojky vody, čističky
odpadních vod a zhotovení protipovodňového opatření.
(Vyjádření OMM: položka je předložena k návrhu rozpočtu města na rok 2020.)
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Vzhledem k tomu, že se uvedené záležitosti fakticky týkaly koncepčních bodů 3. a 4., tak o
nich radní jednali až v rámci uvedených "rozpočtových" bodů. Po delší diskusi, která se
spojeně týkala i záležitostí Kina 70 - viz bod č. RM 27 - 2/9, se pak radní rozhodli hlasovat
pouze o 2 ze 4 navržených usnesení.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 27-1558/19
RM byla seznámena se zápisem ze 4. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne
31.10.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/7
RM doporučuje ZM schválit umístění areálu koupaliště na místě bývalého koupaliště dle studie
LAM architekta Ing. Vojtěcha Lichého.
Bez usnesení
K čl. 2/7
RM ukládá OMM zadat Ing. arch. V. Lichému dopracování podkladů k výběrovému řízení na
projektanta LAM.
Bez usnesení
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 27-1559/19
RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu města položku pod názvem Letní areál Metuje na rok
2020 částku (rezervu) 1.600.000 Kč na projekční práce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 „Nový živičný povrch v části ul. Na Kopci“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“
Identifikace:
V říjnu 2019 byl, na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO 60838744, proveden
nový živičný povrch části komunikací v ulici Na Kopci. Po dokončení bylo geodetem
provedeno zaměření skutečného provedení, na jehož základě je upraven položkový rozpočet.
Na úpravu ceny je překládán dodatek ke smlouvě o dílo.
Odůvodnění:
Celková cena za provedení stavebních prací se snižuje z původní ceny 600 294,31 Kč včetně
DPH na částku 592.881,85 Kč včetně DPH. V rozpočtu jsou uvedeny skutečně provedené
výměry ploch a zároveň nejsou počítány práce neprovedené.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 27-1560/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Nový živičný
povrch v části ulice Na Kopci, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744, kterým se snižuje
celková cena díla z původní ceny 600.294,31 Kč včetně DPH na částku 592.881,85 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/9 KINO 70 - aktuální informace o dalších stanoviscích k chystané rekonstrukci
Identifikace:
Na RM 26 a na ZM 9 byl projednáván otevřený dopis Ing. arch. Novotného, který se týkal
chystané rekonstrukce Kina 70. V průběhu týdne ode dne 11.11.2019 se objevila další
vyjádření. MST tato vyjádření postupuje do jednání RM 27. Podrobnosti viz přílohy k tomuto
bodu. Tato stanoviska včetně otevřeného dopisu Ing. arch. Radka Novotného ve věci Kina 70
v Novém Městě nad Metují byla projednána na Komisi pro výstavbu a rozvoj dne 13.11.2019.
Informace ohledně jednání Komise pro výstavbu a rozvoj sdělí MST během jednání RM 27.
Odůvodnění:
Vyjádření se týkají rekonstrukce budovy KINA 70, o které by se mělo rozhodovat v rámci
investiční části rozpočtu na rok 2020.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Diskuse" (projednání) bodu č. RM 27 - 2/7. Na základě posledního vývoje kolem
záležitostí, které se týkají připravované rekonstrukce Kina 70, se radní shodli na doplnění 1
usnesení, které se týká pověření MST jednat s NPÚ v Josefově ve věci dalšího postupu ohl.
zahájeného stavebního řízení na rekonstrukci Kina 70. Jednání se bude týkat informací o tom,
že byl zahájen proces prohlášení objektu Kina 70 za kulturní památku. Hlasováno - 6 pro schváleno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 27-1561/19
RM byla seznámena s dalšími stanovisky a vyjádřeními k chystané rekonstrukci Kina 70 ve znění
příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 27-1562/19
RM ukládá MST jednat s NPÚ v Josefově ve věci dalšího postupu ohl. zahájeného stavebního
řízení na rekonstrukci Kina 70.
Odpovídá: MST, Provede: MST, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Zápis č. 5 z jednání Komise dopravní ze dne 12.11.2019
Identifikace:
RM 25 projednávala Zápis č. 3 z jednání Pracovní skupiny Koupaliště, ze kterého mj.
vyplynulo usnesení č. RM 25-1428/19 ve znění: "RM ukládá Komisi dopravní projednat
dopravní obslužnost a parkování v uvažovaném letním areálu LAM." Komise dopravní se
sešla dne 12.11.2019 a jak je uvedeno v článku "Kontrola plnění úkolů z RM ke dni
18.11.2019", je Zápis č. 5 z jednání Komise dopravní, ze dne 12.11.2019, zařazen již do
programu koncepční RM 27, neboť tato záležitost se mj. váže k dalšímu rozhodování o LAM.
Zápis, který bude přílohou bodu, bude radním rozeslán dodatečně e-mailem dne 15.11.2019.
Odůvodnění: Dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM a v rámci plnění usnesení RM.
Vysvětlení: Kavanová Dagmar, Ing. - personalistka
Stránka 10

ZÁPIS Z PORADY
RM 27 ze dne 18.11.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních o tom, jak shrnout návrhy Komise dopravní do dalšího usnesení. MST navrhl
ke schválení toto usnesení: RM ukládá MST použít doporučení Komise dopravní - viz Zápis č.
5 v příloze tohoto bodu, jako doplnění zadávacích podmínek pro zpracování Studie dopravní
dostupnosti LAM. Hlasováno - 7 pro - schváleno.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 27-1563/19
RM projednala Zápis č. 5 z jednání Komise dopravní ze dne 12.11.2019 ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 27-1564/19
RM ukládá použít doporučení Komise dopravní jako zadávací podmínky pro zpracování Studie
dopravní dostupnosti LAM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/11 Zveřejnění záměru výpůjčky - ul. Komenského č. p. 14
Identifikace:
Zveřejnění záměru výpůjčky prostor v objektu budovy č. p. 14, ul. Komenského, na st. p. č.
348 v Novém Městě nad Metují o celkové výměře 32,2 m2. Prostory využije p. [osobní údaj
odstraněn], za účelem zřízení zkušebny hudební kapely. Výpůjčka části objektu bude
zveřejněna s podmínkou trvání Smlouvy na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
povinností vypůjčitele bude provést změnu užívání prostor v souladu se stavebním zákonem,
odhlučnění prostor a připojení vlastního odběrného místa elektrické energie. Jedná se o
náhradu za prostory v objektu bývalých kasáren.
Odůvodnění:
Jedná se o náhradu za prostory v objektu bývalých kasáren.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz p. Jarolímka k tomu, jakým způsobem bude část objektu využita, odpověděl ST žadatelé si nebytové prostory kompletně odhluční. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 27-1565/19
RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky v objektu budovy č. p. 14, ul. Komenského, na st. p.
č. 348 v Novém Městě nad Metují, o celkové výměře 32,2 m2 žadateli p. [osobní údaj odstraněn], za
účelem zřízení zkušebny hudební kapely, s podmínkou trvání smlouvy na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní lhůtou, povinností vypůjčitele bude provést změnu užívání prostor v
souladu se stavebním zákonem, odhlučnění prostor a připojení vlastního odběrného místa elektrické
energie.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/12 Smlouva o výpůjčce hala HARD - spolek První řešení
Identifikace:
OSN předkládá ke schválení Smlouvu o výpůjčce prostor v hale HARD, sepsanou mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a spolkem První řešení, Družební 922, 549
01 Nové Město nad Metují, IČO: 26632519. Záměr výpůjčky byl zveřejněn bez připomínek.
Prostor v hale HARD je spolku poskytnut jako náhrada za prostory v objektu bývalých
kasáren.
Odůvodnění:
Záměr výpůjčky byl zveřejněn bez připomínek, jako další krok OSN předkládá RM Smlouvu o
výpůjčce ke schválení.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 27-1566/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Smlouvu o výpůjčce prostor v hale HARD, sepsanou
mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a spolkem První řešení, Družební 922, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 26632519 a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/13 Informativní zpráva Dům zdraví - bazén, sauna
Identifikace:
OSN předkládá RM informativní zprávu o stavu bazénu a sauny od nájemce prostor Centrum
Najáda s.r.o. Nájemce informuje o současném stavu prostor a o návrhu na jeho revitalizaci.
Nájemce si nechal zpracovat projektovou dokumentaci, která řeší rekonstrukci vstupní haly.
Tato hala bude po rekonstrukci sloužit především jako zázemí bazénu. Náklady na celkovou
rekonstrukci se odhadují na 650 tis. Kč bez DPH (787 tis Kč včetně DPH). V této ceně je
zahrnuta rekonstrukce sociálního zařízení ve vestibulu, výměna podlahové krytiny ve
vestibulu, nové rozvody el. energie a výměna osvětlovacích těles, nábytkové vybavení, včetně
dělící stěny a výměnu vchodového portálu do objektu. Nájemce přichází s návrhem společné
investice spolu s vlastníkem budovy, přesný podíl na spoluúčasti však neuvádí.
Odůvodnění:
OSN předkládá zprávu, na základě požadavku nájemce. Dle názoru OSN by výměna
vchodového portálu měla být povinností vlastníka, Jedná se o součást "obálky" objektu.
OSN navrhuje realizaci této výměny zahrnout již do plánu oprav roku 2020.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní zabývali tím, jaký podíl na uvažovaných záměrech by mělo mít město a jaký
podíl připadne na nájemce. Tyto informace od nich, jako od žadatelů, v této chvíli chybí. Nelze
proto nyní zařadit do rozpočtu na rok 2020 konkrétní položku. OSN - odhad našeho podílu je
100 tis. Kč, v této chvíli je to pouze návrh. Radní se shodli, že je třeba dále jednat s
"Najádami", až budou předložena relevantní data, tak bude možné i v průběhu roku 2020
rozhodnout o doplnění této akce (podílu města na ní) do rozpočtu. Původně byla navržena 3
usnesení, nakonec bylo rozhodnuto hlasovat pouze o 2 z nich.
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K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 27-1567/19
RM bere na vědomí informativní zprávu o stavu bazénu a sauny od nájemce prostor Centrum
Najáda s.r.o., ul. 28. října 415, 549 01 Nové Město nad Metují, kde informuje o současném stavu
prostor a o návrhu na jeho revitalizaci, která zahrnuje rekonstrukci sociálního zařízení ve vestibulu,
výměnu podlahové krytiny ve vestibulu, nové rozvody el. energie a výměnu osvětlovacích těles,
nábytkové vybavení, včetně dělící stěny a výměnu vchodového portálu do objektu, za
předpokládané náklady 650 tis. Kč bez DPH (787 tis. Kč vč. DPH).
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/13
RM ukládá OSN zahrnout do plánu oprav roku 2020 realizaci výměny vstupního portálu do objektu
č. p. 415, ul. 28. října, 549 01 Nové Město nad Metují.
Bez usnesení
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 27-1568/19
RM ukládá OSN ve spolupráci s vedením města jednat s nájemcem Centrum Najáda s.r.o., ul. 28.
října 415, 549 01 Nové Město nad Metují, o přesných podmínkách spoluúčasti na financování
zamýšlené rekonstrukce vestibulu objektu č. p. 415, v kontextu přípravy rozpočtu města na rok 2021
a o výsledku jednání informovat RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/14 Oznámení "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" o termínu konání vánoční
výstavy na novoměstském zámku
Identifikace:
Ředitelka Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy Nové Město nad Metují
oznamuje termín konání tradiční "Vánoční výstavy" v prostorách zámku rodiny Bartoň Dobenín, tj. ve dnech 05. - 08.12.2019. Vzhledem k tomu, že se ve dnech konání výstavy
očekává ve městě zvýšený pohyb motorových vozidel - především na Husově náměstí - žádá
o pomoc při zajištění organizace dopravy, plynulosti a bezpečnosti na pozemních
komunikacích v době konání výstavy. Oznámení "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují" - viz
příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko MP: MP počítá se stejným rozsahem asistence na Husové náměstí, jako v
předešlých letech. Po všechny dny "Vánoční výstavy" budou na Husově náměstí přítomni 2 až
4 strážníci a budou vozidla navádět na veškeré volné plochy tak, aby nedošlo k vzájemnému
zablokování vozidel. V případě naplnění celé kapacity přistoupíme k uzavření náměstí pro
parkování a vozidla budeme odklánět na parkoviště pod MěÚ a "farská zahrada". V případě
potřeby zřídíme provizorní parkoviště z ul. Českých legií a rovněž počítáme dle potřeby s
usměrňováním provozu na vjezdu do Husova náměstí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 27-1569/19
RM bere na vědomí informaci o konání "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín ve
dnech 05. - 08.12.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 27-1570/19
RM ukládá MP zajistit zvýšený bezpečnostní dohled na Husově náměstí v době konání "Vánoční
výstavy" ve dnech 05. - 08.12.2019 a především pak včasné odklánění dopravy již na náměstí
Republiky s tím, že s dostatečným předstihem před konáním akce obdrží MP od organizátora
výstavy podrobnější časové údaje.
Odpovídá: MP, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/15 Žádost "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují" - 35 ks vánočních stromků a chvojí
pro zabezpečení vánoční výstavy
Identifikace:
Ředitelka Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy Nové Město nad Metují
žádá o sponzorský dar - bezplatné poskytnutí cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro
zabezpečení výzdoby výstavních prostor při konání akce "Vánoční výstavy" na zámku rodiny
Bartoň - Dobenín v Novém Městě nad Metují ve dnech 05. - 08.12.2019. Žádost "SPŠ, OŠ a
ZŠ Nové Město nad Metují" viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko SL: Vzhledem k tradici počítáme se zajištěním stromků na "Vánoční výstavu".
Stromky budou připraveny v lese a škola si zajistí jejich odvoz.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Po dotazu p. Jarolímka, zda se stromky vždy poskytovaly i v minulosti - odpovězeno "ano" bylo odsouhlaseno.
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 27-1571/19
RM souhlasí s bezplatným poskytnutím cca 35 ks vánočních stromků a chvojí pro zabezpečení
výzdoby výstavních prostor při konání akce "Vánoční výstavy" na zámku rodiny Bartoň - Dobenín v
Novém Městě nad Metují ve dnech 05. - 08.12.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 27-1572/19
RM ukládá SL zabezpečit předání vánočních stromků a chvojí "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad
Metují".
Odpovídá: SL, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/16 Žádost o zapůjčení stánků "ZŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá o zapůjčení 5 ks stánků na vánoční prodejní výstavu, která se
bude ve škole konat dne 02.12.2019. Stánky budou potřebovat dne 29.11.2019 a k odvozu
budou připraveny v úterý dopoledne, tj. dne 03.12.2019 - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasí.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 27-1573/19
RM schvaluje zapůjčení 5 ks stánků na vánoční prodejní výstavu pro Základní školu a Mateřskou
školu Krčín dne 02.12.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 27-1574/19
RM ukládá TS zajistit dovoz 5 ks stánků do Základní školy a Mateřské školy Krčín dne 29.11.2019 a
jejich odvoz dne 03.12.2019.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/17 Žádost o prodej hasičského vozidla
Identifikace:
Velitel JSDH Nové Město nad Metují předkládá RM ke schválení žádost o prodej hasičského
vozidla MERCEDES BENZ označení LAF 1113, rok výroby 1964, které v současné době
používá JSDH Nové Město nad Metují, družstvo Krčín. Vozidlo bylo nabízeno k prodeji na
webových portálech bazaru hasičské techniky bez odezvy. O koupi pro sběratelské účely
projevil zájem p. [osobní údaj odstraněn], který nabízí za vozidlo cenu 200.000 Kč. Za získané
peníze bude zakoupeno jiné zásahové vozidlo pro potřeby družstva Krčín. Na RM 26 vyslovil
Ing. Prouza pochybnost nad cenou, za kterou má být vozidlo prodáno, zdála se mu nízká. Po
diskusi se radní shodli v posunu rozhodnutí o této věci do další RM s tím, že bude třeba zjistit
tržní cenu vozidla. ST doporučil radním, aby se podle možností zajímali o informace o cenách
takovýchto vozidel a předali informace na OF. Prověřením ceny byli pověřeni i pracovníci
MěÚ. Vzhledem k tomu, že nikdo z radních nic nepředložil a ani nebylo zjištěno, že by mohla
být cena vyšší, tak je celá věc předkládána RM znovu k rozhodnutí se stejnými návrhy
usnesení jako na RM 26.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že bylo vozidlo nabízeno na webových portálech bazaru hasičské techniky
a žádná jednotka sboru dobrovolných hasičů o vozidlo neprojevila zájem, velitel JSDH Nové
Město nad Metují doporučuje prodej vozidla soukromé osobě p. [osobní údaj odstraněn] za
cenu 200.000 Kč.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza zopakoval obdobně jako v minulé RM své pochybnosti o tom, zda není cena, za
kterou se má vozidlo prodat, příliš nízká. Nabídka byla ze strany JSDH zveřejněna jen na
stránkách s hasičskou technikou, na stránkách, kde je prezentován prodej veteránů to nebylo.
Má informace, že prodej by měl být minimálně za 400 tis. Kč. ST zavolal velitele JSDH, který
informoval radní o tom, jakým způsobem se o získání zájemců o odkoupení techniky snažili.
Je přesvědčen, že za větší částku se zájemce nepodaří získat. Auto město získalo darem
z Hildenu, takže těch 200 tis. Kč je solidní a přiměřená částka. Proběhla všeobecná diskuse vzhledem k tomu, že během ní nikdo nepředložil relevantní důkaz o tom, že by bylo možné
získat vyšší částku (viz bazary a prodeje obdobné techniky na Internetu - vše max. do 10 tis.
Euro) a že o této věci jednala už minulá RM, bylo nakonec hlasováno o navrhovaném prodeji 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel - usnesení bylo přijato.
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 27-1575/19
RM souhlasí s prodejem hasičského vozidla MERCEDES BENZ označení LAF 1113, rok výroby
1964, p. [osobní údaj odstraněn], za nabídkovou cenu 200.000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 27-1576/19
RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], na
hasičské vozidlo MERCEDES BENZ označení LAF 1113, rok výroby 1964, za kupní cenu 200.000
Kč - viz příloha k tomuto bodu. RM pověřuje ST podpisem této kupní smlouvy.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/18 Veřejná zakázka Sdružené služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a
tisku školního časopisu Rébus
Identifikace:
V úterý dne 12.11.2019 zasedala komise pro hodnocení a otevírání obálek k zakázce
Sdružené služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a tisku školního časopisu Rébus.
Jako vítěze pro tisk Novoměstského zpravodaje a školního časopisu Rébus vyhodnotila
komise jako cenově nejvýhodnější nabídku firmy Tiskárna Knopp, s.r.o., U Lípy 926, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 24272035, za nabídkovou cenu 785.664 Kč vč. DPH.
V pořadí na druhém místě, a to v případě neplnění zakázky vítěznou firmou se umístila firma
Tiskárna V&H Print Hlávko, s.r.o., Náchodská 216, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
28783956, za nabídkovou cenu 896.148 Kč vč. DPH.
Druhou část zakázky, grafické zpracování Novoměstského zpravodaje vybrala komise jako
nevýhodnější z hlediska ceny a nejlépe zpracované grafické zadání nabídku firmy V&H Print
Hlávko, s.r.o., za nabídkovou cenu 144.000 Kč bez DPH + 30.240 Kč DPH, tj. 174.240 Kč vč.
DPH.
Odůvodnění:
RM schvaluje a pověřuje ST podpisem smlouvy na tisk NZ a smlouvy na grafické zpracování
NZ s vítěznými uchazeči.
Vysvětlení: Hable Petr – starosta

Stránka 16

ZÁPIS Z PORADY
RM 27 ze dne 18.11.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Z podrobnějšího projednání:
ST shrnul finanční položky zahrnující údaje o tom, jak bylo vydávání financováno dosud a jak
by to mělo být dle výsledků veřejné zakázky v budoucnu. K odpovědím na dotazy radních byla
přizvána pí Kupková z OSÚ, která má na starosti vydávání NZ a připravovala i tuto veřejnou
zakázku. Společně se ST vysvětlili, proč byl zvlášť poptáván tisk a zvlášť grafika. Rovněž bylo
vysvětleno, jak to bude se společným tiskem NZ a školního časopisu Rébus.
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 27-1577/19
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na tisk Novoměstského zpravodaje a časopisu Rébus
Tiskárnu KNOPP, s. r. o., U Lípy 926, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 24272035, za
nabídkovou cenu za 785.664 Kč vč. DPH, a to za 36 čísel Novoměstského zpravodaje a časopisu
Rébus. RM pověřuje ST podpisem smlouvy na tisk Novoměstského zpravodaje, ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 27-1578/19
RM stanovuje v části zakázky na tisk Novoměstského zpravodaje a časopisu Rébus pořadí na
druhém místě, a to pro případ neplnění vítěznou firmou, nabídku společnosti firmy Tiskárna V&H
Print Hlávko, s.r.o., Náchodská 216, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28783956, za nabídkovou
cenu 896.148 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 27-1579/19
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na grafické zpracování 36 čísel Novoměstského
zpravodaje Tiskárnu V&H Print Hlávko s.r.o., Náchodská 216, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
28783956, za nabídkovou cenu 174.240 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem smlouvy na
grafické zpracování Novoměstského zpravodaje, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/19 Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2020
Identifikace:
RM je na vědomí předkládán kalendář termínů zasedání RM a ZM města Nové Město nad
Metují na rok 2020 vč. koncepčních zasedání RM - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2/19 USNESENÍ č. RM 27-1580/19
RM bere na vědomí kalendář termínů zasedání RM a ZM města Nové Město nad Metují na rok
2020 vč. koncepčních zasedání RM ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/20 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Malecí
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o souhlas s podáním žádosti o grant z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jedná se o tříletý projet 4 škol ("ZŠ Malecí", "ZŠ Česká Skalice",
"ZŠ Sokolov", čtvrtá se hledá), který bude plněn financován z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, požadovaná výše dotace je 7 mil. Kč. V průběhu 3 let budou ve škole
probíhat interaktivní semináře, workshopy a další aktivity, které povedou ke zvýšení úrovně
vztahů ve třídách a celkové kultury ve škole.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST - je to pouze o tom, zda město bude souhlasit s podáním žádosti o grant "ZŠ Malecí", ani
město ani škola nebudou vynakládat žádné finance z vlastních zdrojů. TAJ upozornil na úskalí
samotné realizace takovýchto dotovaných projektů - vychází ze zkušenosti u "vzdělávacích
projektů" zde na úřadě. Kontrola využití dotace bývá velmi podrobná a dodržení všech
podmínek bývá občas obtížné. Radní Ing. Vilém Maur, MBA, se dostavil na jednání RM ve
14:02 hodin.
K čl. 2/20 USNESENÍ č. RM 27-1581/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod podala
žádost o grant z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_19_077 Podpora
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
Identifikace:
Koncepční bod - v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
a novelizací zákona č. 250/2000 Sb., má od roku 2019 město povinnost sestavit, zveřejnit a
schválit střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „SVR“). SVR se sestavuje zpravidla na 2-5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. SVR bude zveřejněn na Úřední
desce města Nové Město nad Metují v podobném režimu jako návrh rozpočtu na rok 2020.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že SVR je pouze pomocný materiál při tvorbě rozpočtu a s přihlédnutím k
řadě neznámých faktorů pro přesné stanovení ukazatelů (legislativa, hospodářský vývoj,
priority zastupitelstva…) je materiál v souladu s obvyklou praxí zpracován v základním
rozpočtovém členění dle souhrnných tříd rozpočtu a pouze na 2 roky.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
K projednávané záležitosti podal podrobný komentář Ing. Kunte - vedoucí OF - kromě již
předpokládaných velkých investičních položek, které souvisí s uvažovanými investicemi v
tomto volebním období, informoval o podané žádosti SK na příslib pokrytí finanční spoluúčasti
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na novou umělou trávu na hřiště u letního stadionu. Tuto žádost, která se váže na rozpočet
2020, předloží OF do další RM V navazující koncepční diskusi všichni přítomní podrobně
projednávali předpokládanou míru disponibilních finančních prostředků pro období 2020 2022. Jako hlavní investiční témata s velkými položkami financí byly podrobně diskutovány
tyto akce: LAM (tj. koupaliště a Letní areál Metuje - viz i bod č. RM 27 - 2/7), Kino 70 (viz i bod
č. RM 27 - 2/9), areál bývalých kasáren a řešení oblasti tzv. "zlatého trojúhelníku". Návazně
na to byly shrnuty finanční možnosti města a jeho rozpočtu v letech 2020 - 2022, a to vč.
možnosti využití úvěru až do výše 50 mil. Kč. Radní se shodli v tom, že by investiční záměry a
jejich financování měly vycházet z volebních programů stran současné radniční koalice,
výjimkou je LAM, protože koupaliště jako prioritu neměla ve svém programu žádná z těchto
stran, ale vzhledem k vůli občanů města je nezbytné tento záměr řešit mezi prioritami. Radní
se shodli, že je proto nezbytné, co nejdříve dospět ke zpracování PD na výstavbu LAM a k
vedení stavebního řízení, protože to jediné prokáže realizovatelnost tohoto záměru. Radní se
dále shodli v tom, že je naprosto nevhodné stavět tyto zásadní investiční záměry proti sobě ve
smyslu "buď ten nebo ten", naopak je třeba hledat cestu k paralelním řešením těchto klíčových
investic. Finanční zdroje by na to měly být. Zároveň je ale třeba mít na paměti další oblasti
investic, mnoho je tzv. "závazkových" a souvisí s investicemi jiných subjektů na území města
(sítě atd.) a mnoho investic je nedokončených a přecházejících z letošního roku do roku
dalšího. Další záležitosti pak byly diskutovány v rámci bodu 4. - Návrh rozpočtu na rok 2020.
K čl. 3 USNESENÍ č. RM 27-1582/19
RM byla seznámena s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021 - 2022 ve
znění přílohy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Návrh rozpočtu města na rok 2020
Identifikace:
Koncepční bod - v souvislosti s přípravou rozpočtu 2020 jsou na jednání RM zařazeny k
projednání podklady - Rozpočet na rok 2020 - návrh, Porovnání schváleného rozpočtu 2019 a
návrhu na 2020, Návrh rozpočtu ORM, Plán oprav v gesci OSN. ORM přikládá i další
doplňující materiály.
Odůvodnění:
Pozvánka s programem pracovního semináře zastupitelů k rozpočtu na rok 2020 a uvedené
materiály byly rozeslány e-mailem i všem zastupitelům jako podklad pro rozpočtový seminář,
který se uskuteční dne 20.11.2019. Případné změny rozpočtu, které vzejdou z jednání RM 27,
budou předloženy k projednání na rozpočtovém semináři.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Byla vedena rozsáhlá koncepční diskuse o návrhu rozpočtu, jak o jeho provozní části
(mandatorní výdaje), tak o částech ostatních, především pak o části investiční. Vedoucí OF
informoval radní o změnách a úpravách v přílohách, které s pozvánkou na RM obdrželi. Byly
projednávány údaje týkající se: příspěvku Městskému klubu v Novém Městě nad Metují,
oblasti tělovýchovy, JSDH - nákup člunu a TS - nákup vysokozdvižné plošiny. Ing. Kunte dále
informoval RM o nově předložené žádosti o podporu 2. ročníku akce 25 balonů nad Rozkoší toto není v návrhu rozpočtu zapracováno. Nakonec bylo ujednáno, že to bude stejně jako
žádost SK o příslib pokrytí spoluúčasti na investici - umělá tráva na hřišti u letního stadionu,
předloženo jako samostatný bod na příštím jednání RM. Nejdelší diskuse se pak týkala oblasti
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investic plánovaných k realizaci v roce 2020 - Ing. Pozděna informoval o akcích plánovaných
v rozpočtu OSN a akcích ORM, jmenovitě zahrnutých do návrhu "radniční verze" rozpočtu.
RM projednala a doporučila 3 změny v návrhu rozpočtu, o kterých budou zastupitelé
informováni na pracovním semináři dne 20.11.2019. Dále se radní dohodli, že dne 25.11.2019
se uskuteční mimořádné jednání RM, kde bude schválena konečná verze návrhu rozpočtu k
vyvěšení na Úřední desce města Nové Město nad Metují v termínu, jak ukládá zákon. V duchu
těchto ujednání bylo přijato upravené usnesení.
K čl. 4 USNESENÍ č. RM 27-1583/19
RM byla seznámena s návrhem rozpočtu města na rok 2020 a k projednání na rozpočtovém
semináři doporučuje následující úpravy: 1) snížení položky Chodník podél silnice III/28522 ul. Na
Hradčanech vč. VO, MR o 150 tis. Kč (§ 2219), 2) zahrnutí položky Letní areál u Metuje - projekční
práce ve výši 1 600 tis. Kč (§ 3419), 3) zahrnutí položky Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) PD + realizace ve výši 230 tis. Kč (§ 2219). Navýšení položek 2 a 3 bude pokryto přesunem
z položky 1 a z Rezervy na investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V závěrečné diskusi, vedené již mimo body schváleného programu, radní projednávali tyto
záležitosti:
Ing. Prouza - upozornil, že k 23.11. končí povolení semaforů u Zázvorky - ST přislíbil zavolat
odpovědnému pracovníkovi na ŘSD ČR.
Pan Jarolímek - vrátil se k jednání ZM 9 - nelíbilo se mu schválení prodeje pozemku p.
Limonovi, dle jeho názoru neměl být prodej schválen z důvodů nesplnění podmínky, kterou
dala RM ve vyvěšeném záměru - tj. povolení sjezdu na silnici I/14.
Dále zopakoval svou kritiku postupu ORM ve věci podání žádosti firmy GOLDWARE požaduje přijetí takových opatření, aby k takové situaci už nemohlo dojít. Na to navázala
debata přítomných o tom, na co by měl stačit náčrtek a na co musí být PD a jak by mělo být
ze strany úřadu reagováno na podané žádosti i v případě, že jsou neúplné.
Ing. Maur, MBA, dotaz k zakoupení mobiliáře kaple v ul. Českých bratří - reagoval MST - dle
vyjádření p. [osobní údaj odstraněn] cca polovinu potřebných chybějících financí již mají,
zbytek seženou - mají dohodnuty splátky s dosavadním vlastníkem.
Další dotaz položil v souvislosti s objektem kláštera - zda tam probíhá nějaká stavební činnost
- Mgr. Hylský vysvětlil, že tam jsou ubytovaní dělníci stavební firmy, která prováděla opravy
fasády kláštera, mají tam zázemí. Poslední dotaz Ing. Maura, MBA, se týkal situace ve
"zlatém trojúhelníku", konkrétně výsledků jednání s [osobní údaj odstraněn] - jako vlastníky
kiosku se zeleninou. MST informoval o výsledku - [osobní údaj odstraněn] zatím nemají
peníze na vyřešení jejich staveb, další schůzka bude po Novém roce. Na to navázala diskuse,
která se týkala jak těchto staveb, tak dočasných staveb na městských pozemcích a dále i
platného RP zde a jeho chystaných úprav.
Ing. Němeček - rekuperace tělocvična Malecí - kritika provedení - potrubí vedeno pod
osvětlením, ubírá to světlo v tělocvičně. Nájemci si na to právem stěžují. MST a vedoucí OMM
slíbili věc prověřit a dát radním informaci.
MST při této příležitosti informoval o řešení reklamace stropních desek v nové tělocvičně "ZŠ
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Komenského".
Další dotaz Ing. Němečka se týkal dopravního značení v ul. Johnova, konkrétně těsně u
zaústění ul. na kruhák - stojí zde auta až ke křižovatce, nešlo by sem umístit dopravní značení
Zákaz zastavení jako je na křižovatce Sokolská x Komenského? ST přislíbil prověřit a domluvit
případný zvýšený dohled s MP.
ST, MST a vedoucí OMM informovali přítomné o prezentaci připravené pro diskusní setkání s
občany k investicím ve městě, které se uskuteční v úterý dne 19.11.2019 v Sokolovně.
K čl. 5
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta
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