Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 17 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 17.06.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

19:40

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

19:40

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

19:40

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

19:40

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

19:40

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

19:40

Plná

7
8
9

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

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
13:00

19:40
19:40
19:40

Plná
Plná
Plná

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Ing. Simona Vojnarová
Mgr. A. Vít Lukas
Mgr. Lucie Šímová
Ing. Petr Mach
Pavel Horvat
Iveta Habrová
Mgr. Josef Petera

Zapisovatelka

vedoucí OMM
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí ORM (OMM)
ARCH (ORM, OMM)
PRAV (OSÚ)
referent ORM (OMM)
vedoucí OSN (OMM)
referentka OŠKS (OF)
vedoucí OS

13:03
13:03
13:15
14:47
15:16
15:56
17:00
17:13
17:35

Simona Hoffmannová

_____________________
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17:13
13:10
17:00
15:49
15:28
15:58
17:13
17:33
17:56

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

ZÁPIS Z PORADY
RM 17 ze dne 17.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 17.06.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/2

Prodej části pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, ul. Železova louka

2/3

Smlouva o nájmu veřejného prostranství - Bartoňova vyhlídka

2/4

Smlouva o nájmu a o BS o zřízení věcného břemene s Povodím Labe s. p.

3.

Rozvoj

3/1

Investice 2019 - časový harmonogram realizace

3/2

Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"

3/3

Cena města Nové Město nad Metují za architektonický počin

3/4

Nová investiční položka - PD - Veřejné osvětlení v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují

3/5

Nová investiční položka - Aktualizace strategického plánu města

3/6

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/7

Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí - schválení dotace z OPŽP

3/8

Aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019

3/9

Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - dodatek č. 1 k SOD

3/10

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského

3/11

N_SYS s.r.o. - SOPPS - Na Strážnici - Nahořanská

3/12

N_SYS s.r.o. - SOPPS - Malecí

3/13

SOD - Optika Malecí

3/14

Rozšíření položky - Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova

3/15

Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti

3/16

Nová investiční položka - příprava realizace parku Březinky, I. etapa

3/17

Plnění úkolu k usnesení č. RM 16-857/19 ze dne 03.06.2019 - Komise názvoslovná

3/18

Nová investiční položka - nový živičný povrch v části ul. Na Kopci

3/19

Žádost o revokaci usnesení
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3/20

VZ - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Komenského - konektivita

3/21

VZ - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Komenského - nábytek

3/22

Nová investiční položka - PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní

3/23

Podnět zastupitele J. Hladíka - úpravy v ul. Gen. Klapálka

4.

Správa nemovitostí

4/1

Ukončení dohody o užívání části objektu čp. 427

4/2

Veřejná zakázka - Oprava balkonových konstrukcí I. etapa 2019

4/3

Zápis ze 155. zasedání Bytové komise ze dne 12.06.2019

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Informace k pořádání Světového a Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě 2019

5/2

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"

5/3

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

5/4

Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN

5/5

Žádost o souhlas "MŠ František"

5/6

Zápis ze 3. zasedání KKULT ze dne 27.05.2019

5/7

Žádost o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví

5/8

Žádost - Muzejní staročeské trhy

5/9

Prodloužení provozu mateřské školy - MŠ Na Františku

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2019

6/2

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.

6/3

Dohoda o úhradě dluhu za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu

6/4

Žádost o dotací Česká společnost ornitologická

6/5

Žádost o dotaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace

6/6

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.06.2019

6/7

Žádost o změnu účelu dotace Mateřské centrum Na Zámečku

6/8

Dohoda o úhradě dluhu za poškození kontejnerů na tříděný odpad

6/9

Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují

6/10

Vyřazení majetku
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6/11

Avízo od SMO ČR k finanční sbírce pro obec Dražůvky

7.

Různé

7/1

ZM 6 dne 27.06.2019 - program

7/2

Návrh na odvolání vedoucí Obecního živnostenského úřadu Nové Město nad Metují

7/3

Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Slavoňov

7/4

Změna složení oficiální delegace města Nové Město nad Metují do partnerského města Hilden

7/5

Změna složení delegace města Nové Město nad Metují na 41. Setkání Nových měst

8.

Diskuse

8/1

Podnět radního Ing. Němečka - přerůstající zeleň na veřejných prostranstvích
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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 ST
13:05 - 13:30 OMP
13:30 - 17:00 OMM
17:00 - 17:30 OMM
17:30 - 17:50 OŠKS
18:15 - 19:15 OF
17:50 - 18:15
19:15 - 19:45

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 17-921/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 17:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 17.06.2019

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

Majetkoprávní úkony
Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují
Prodej části pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, ul. Železova louka
Smlouva o nájmu veřejného prostranství - Bartoňova vyhlídka
Smlouva o nájmu a o BS o zřízení věcného břemene s Povodím Labe s. p.

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

Rozvoj
Investice 2019 - časový harmonogram realizace
Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"
Cena města Nové Město nad Metují za architektonický počin
Nová investiční položka - PD - Veřejné osvětlení v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují
Nová investiční položka - Aktualizace strategického plánu města
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí - schválení dotace z OPŽP
Aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019
Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - dodatek č. 1 k SOD
Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského
N_SYS s.r.o. - SOPPS - Na Strážnici - Nahořanská
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3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
3/21
3/22

N_SYS s.r.o. - SOPPS - Malecí
SOD - Optika Malecí
Rozšíření položky - Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova
Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
Nová investiční položka - příprava realizace parku Březinky, I. etapa
Plnění úkolu k usnesení č. RM 16-857/19 ze dne 03.06.2019 - Komise názvoslovná
Nová investiční položka - nový živičný povrch v části ul. Na Kopci
Žádost o revokaci usnesení
VZ - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Komenského - konektivita
VZ - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Komenského - nábytek
Nová investiční položka - PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Ukončení dohody o užívání části objektu čp. 427
Veřejná zakázka - Oprava balkonových konstrukcí I. etapa 2019
Zápis ze 155. zasedání Bytové komise ze dne 12.06.2019

5.
5/1

Školství, kultura a sport
Informace k pořádání Světového a Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě 2019

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

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"
Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Žádost o souhlas "MŠ František"
Zápis ze 3. zasedání KKULT ze dne 27.05.2019
Žádost o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví
Žádost - Muzejní staročeské trhy
Prodloužení provozu mateřské školy - MŠ Na Františku

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

Finance
Rozpočtová opatření 2019
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Dohoda o úhradě dluhu za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu
Žádost o dotací Česká společnost ornitologická
Žádost o dotaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.06.2019
Žádost o změnu účelu dotace Mateřské centrum Na Zámečku
Dohoda o úhradě dluhu za poškození kontejnerů na tříděný odpad
Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Vyřazení majetku
Avízo od SMO ČR k finanční sbírce pro obec Dražůvky

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

Různé
ZM 6 dne 27.06.2019 - program
Návrh na odvolání vedoucí Obecního živnostenského úřadu Nové Město nad Metují
Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Slavoňov
Změna složení oficiální delegace města Nové Město nad Metují do partnerského města
Hilden
Změna složení delegace města Nové Město nad Metují na 41. Setkání Nových měst

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 17.06.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 17 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 17-922/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

2/1 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové,
Odbor Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod (dále jen "ÚZSVM"),
předkládá RM ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1593 o výměře
35 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město
nad Metují. Pozemek je zapsaný na LV 60 000 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Odůvodnění:
Převod pozemku byl schválen usnesením č. ZM 4-110/19 dne 18.04.2019. Postup ÚZSVM
vyžaduje ještě samostatné schválení předložené smlouvy o bezúplatném převodu v ZM.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 17-923/19
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o
zřízení věcného práva č. UZSVM/HNA/1365/2019 - HNAM k pozemku p. p. č. 1593 o výměře 35 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují,
z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města, a to se závazkem věcného práva ve prospěch
převodce spočívajícího v závazku nabyvatele nezcizit převáděný majetek a nezatížit ho zástavním
právem po dobu 10 let ode dne nabytí. Pozemek je zapsaný na LV 60 000 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Prodej části pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, ul. Železova louka
Identifikace:
Záměr města prodat část pozemku p. p. č. 223/4 o výměře cca 40 m², druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Krčín, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za
minimální kupní cenu 130 Kč/m² pozemku, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 14-740/19
v době ode dne 14.05.2019 do dne 31.05.2019. Ke zveřejněnému záměru města byla podána
1 uzavřená obálka, která bude otevřena na zasedání RM.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle zásad. Vyjádření odborných útvarů v příloze č. RM 14 s tím, že
vyjádření OV Krčín bude doplněno nejpozději před konáním ZM. Ocenění pozemku p. p. č.
223/4 vychází z cen dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují, kde je cena pozemku do 40 m², pro zahradu u nemovitosti, která tvoří funkční
celek se stavbou (oplocená), stanovena na částku 130 Kč/m² pozemku.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM jednu jedinou doručenou obálku, a to s nabídkou
od p. [osobní údaj odstraněn] s nabídkovou cenou ve výši 130 Kč/m2. Poté odhlasováno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 17-924/19
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 223/4 o výměře max. 40 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové
Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují,
vedeném u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za
nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 pozemku a za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Smlouva o nájmu veřejného prostranství - Bartoňova vyhlídka
Identifikace:
V roce 2014 byla mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn] uzavřena
smlouva o budoucí smlouvě o nájmu veřejného prostranství, tj. pozemků p. p. č. 1912/8 o
výměře 345 m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. p. č. 2052/6 o výměře 714 m2, druh
pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 692
pro obec a k. ú. Nové Město nad Metují, a to za účelem užívání veřejného prostranství jako
veřejné zeleně k relaxaci veřejnosti a s tím spojenými činnostmi (tzv. „Bartoňova vyhlídka“
v ul. Nádražní). Regenerace této vyhlídky byla ukončena na jaře letošního roku a dne
21.05.2019 byl vydán stavebním úřadem kolaudační souhlas s užíváním stavby: veřejné
prostranství - Bartoňova vyhlídka.
Odůvodnění:
Po kolaudaci lze uzavřít smlouvu o nájmu veřejného prostranství. Město také umístí na
vyhlídku vlastní mobiliář. Smlouva bude uzavřena na pozemky o celkové výměře 1059 m2 na
dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 12.000 Kč. Pronajímatel vyhlídku opravil na své
náklady a požadované nájemné činí cca 11,30 Kč/m2. Tato částka odpovídá ceně nájmu v
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místě a čase obvyklé. Otvírání a zavírání vyhlídky mimo provozní dobu bude zajišťovat MP.
Pronajímatel navrhl uzavření smlouvy ke dni 30.06.2019 s tím, že ode dne 01.07. může město
vyhlídku užívat. Slavnostní znovuotevření vyhlídky je plánováno na dne 10.07.2019 po dodání
mobiliáře. Znění smlouvy bylo schválené pronajímatelem a vychází z uzavřené smlouvy o
smlouvě budoucí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 17-925/19
RM schvaluje smlouvu o nájmu veřejného prostranství, tj. pozemků p. p. č. 1912/8 o výměře 345
m2, druh pozemku ostatní plocha a p. p. č. 2052/6 o výměře 714 m2, druh pozemku ostatní plocha,
oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 692 pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují, s pí [osobní údaj odstraněn], za účelem užívání veřejného prostranství jako veřejné
zeleně k relaxaci veřejnosti a s tím spojenými činnostmi, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
12.000 Kč/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Smlouva o nájmu a o BS o zřízení věcného břemene s Povodím Labe s. p.
Identifikace:
Pro akci města „Rekonstrukce kamenného mostu na lávku pro pěší a cyklisty v k. ú. Vrchoviny
u Nového Města nad Metují“ je třeba s Povodím Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70890005, uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p. p. č.
1003, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, v k. ú. Vrchoviny a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke
stejnému pozemku.
Odůvodnění:
Smlouva o nájmu pozemku je podmínkou vydání stavebního povolení na rekonstrukci lávky.
Částka nájmu 10 Kč/m2/rok odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Dle pravidel Povodí Labe
s. p. musí být geometrický plán vyhotovený před stavbou a musí být předem uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene. Na žádost byla městu udělena výjimka a smlouvu o
zřízení věcného břemene bude možné uzavřít až po dokončení stavby, a to nejpozději do 4
měsíců po vydání kolaudačního dokladu ke stavbě.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 17-926/19
RM schvaluje smlouvu č. 6DHM190257 o nájmu části o výměře 20 m2 pozemku p. p. č. 1003, o
výměře 1888 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, v k. ú. Vrchoviny, za částku ve výši 10 Kč/m2/rok, tj. celkem 200 Kč za celou
pronajímanou plochu ročně, se státním podnikem Povodí Labe, IČO: 70890005, Víta Nejedlého
951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 17-927/19
RM schvaluje smlouvu č. 6DHM190256 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
spočívajícího zejména v umístění stavby lávky pro pěší a cyklisty, na dobu neurčitou, za částku
minimálně 1.000 Kč, která bude upřesněna po vyhotovení GP, který určí přesný rozsah stavby na
pozemku p. p. č. 1003, o výměře 1888 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto
vodního toku přirozené nebo upravené, v k. ú. Vrchoviny, zapsaném na LV 204 pro k. ú. Vrchoviny a
obec Nové Město nad Metují, se státním podnikem Povodí Labe, IČO: 70890005, Víta Nejedlého
951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

Bez usnesení

3/1 Investice 2019 - časový harmonogram realizace
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 7-250/19 bylo uloženo OMM zpracovat časový harmonogram
realizace investic, které byly v rozpočtu města schváleny na rok 2019.
Odůvodnění:
Předloženo v příloze vč. hlášení o vývoji a tabulku investičních akcí ve střednědobém výhledu.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

V obsáhlé diskusi vystoupila většina radních a na jejich dotazy a podněty reagovali: ST, MST,
vedoucí OMM a ORM. Diskuse se týkala problematiky realizace investic ve městě:
rekonstrukce Zadomí; chodníky Nahořanská; RP Rychta a termíny realizace etap konkrétních
investičních záměrů města; lávka přes řeku pod zámkem směrem ke Sta schodům; projekt na
multifunkční využití Kina 70 - dohled nad zpracováním PD bez chyb. Hlavním tématem byl pak
areál bývalých kasáren a otázky dokončení územního řízení ke komunikacím v areálu s
ohledem na záměr zpracovat architektonickou studii pro celý areál - zde bylo přijato nové
usnesení týkající se právě vazeb mezi záměrem vypracovat studii a územním řízením.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 17-928/19
RM bere na vědomí zpracovaný časový harmonogram realizace investic a hlášení o vývoji akcí,
které byly v rozpočtu města schváleny na rok 2019 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 17-929/19
RM konstatuje, že územní řízení na komunikaci v areálu kasáren není překážkou pro vypsání
architektonické soutěže na studii tohoto území.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 10

ZÁPIS Z PORADY
RM 17 ze dne 17.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/2 Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"
Identifikace:
Na základě zjištěných nesouladů z pohledu novelizovaného znění Stavebního zákona a
projektu Terminál Rychta, kde se podrobnějšími dokumentacemi prověřilo a navrhlo jiné a
vhodnější řešení, je v současné době příhodné provést aktualizaci "Regulačního plánu území
mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují".
Aktualizace spočívá v počtu parkovacích míst, uspořádání uličního prostoru, přístřešky na
autobusovém terminálu, jiné řešení místo objektu označeného N8 (mnohoúhelníková stavba
mezi autobusovým terminálem a ul. Nerudova) apod.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním ST a uvedl, z jakých důvodů by se RM a ZM měly zabývat aktualizací
"RP Rychta". K tomuto bodu diskutovala většina radních - diskuse se především zabývala
problematikou parkovacích míst, možnou realizací etap investičních záměrů města a dořešení
problematických lokalit s dočasnými stavbami v ulici T. G. Masaryka.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 17-930/19
RM doporučuje ZM souhlasit s pořízením aktualizace "Regulačního plánu území mezi ulicemi
Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují" reagující na nový Stavební
zákon a na projekt Terminál Rychta, kde se podrobnějšími dokumentacemi prověřilo a navrhlo jiné a
vhodnější řešení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Cena města Nové Město nad Metují za architektonický počin
Identifikace:
Městský architekt, Mgr. A. Vít Lukas, navrhl udělit ocenění města Nové Město nad Metují za
architektonický počin za rok 2018 komplexu - „Novostavba rodinného domu včetně
souvisejících staveb p. č. 2052/7, 316, 404, k. ú. Nové Město nad Metují“ a „Regenerace
Bartoňovy vyhlídky“. U tohoto projektu ocenil zasazení domu do terénu a jeho moderní
podobu a vysokou úroveň řemeslného provedení obou staveb. Autorkou obou staveb je Ing.
arch. Kateřina Novotná. Ta již jedno ocenění dostala za dům na Železově louce.
Odůvodnění:
Oceňování a udělování "Ceny města Nové Město nad Metují za architektonický počin" vychází
ze schválených "Pravidel pro výběr stavby roku v Novém Městě nad Metují" v RM 234 dne
23.01.2012.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 17-931/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM bere na vědomí a souhlasí s návrhem městského architekta ocenit a udělit "Cenu města Nové
Město nad Metují za architektonický počin" za rok 2018 komplexu staveb „Novostavba rodinného
domu včetně souvisejících staveb p. č. 2052/7, 316, 404, k. ú. Nové Město nad Metují“ a
„Regenerace Bartoňovy vyhlídky“.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/4 Nová investiční položka - PD - Veřejné osvětlení v ul. Na Kopci v Novém Městě nad
Metují
Identifikace:
Firma MATEX HK s.r.o. Hradec Králové zpracovává pro investora ČEZ Distribuce, a.s., projekt
pro připojení nového elektroměrového rozvaděče pro č. p. 26 v ul. Na Kopci. V rámci této
stavby bude provedena v trase nového kabelového vedení příprava na budoucí rekonstrukci
kabelového vedení NN v ul. Na Kopci. Tato příprava je v délce cca 180 m. Na základě našeho
požadavku poskytl investor ČEZ Distribuce a.s. situaci celé budoucí rekonstrukce kabelového
vedení NN v ul. Na Kopci. Jedná se o tento rozsah: ul. Na Kopci od kostela po konec obce, ul.
U Letiště a ul. Polní. V celém úseku ul. Na Kopci je veřejné osvětlení vč. kabelového vedení
umístěné na stávajících konzolách umístěných na jednotlivých domech a na stávajících
sloupech, které jsou v majetku ČEZ Distribuce a.s. Tato zařízení budou po dokončení celé
akce odstraněna. Časový plán realizace rekonstrukce kabelového vedení: příprava v rámci
přípojky pro č. p. 26 je naplánována na měsíc duben 2020, další etapa kabelové vedení v
trase od trafostanice na křižovatce ulic Na Kopci a U Letiště po č. p. 407 v délce cca 80 m je
plánována ještě v letošním roce, další etapy budou realizovány cca v období 2022-2023. V
příloze je mj. připojena i excelová tabulka z OF, ve které je uveden Aktuální přehled volných
finančních zdrojů, což má vazbu na schvalování dalších nových investic ještě v roce 2019 a
souvisejících RO.
Odůvodnění:
Na základě plánované akce přeložky NN navrhuje OMM zařazení nové položky do rozpočtu
města na rok 2019, a to PD Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Kopci v Novém
Městě nad Metují v délce cca 1190 m. Odhad nákladů na zpracování projektové dokumentace
je cca 120 tis. Kč vč. DPH. Zpracování PD je nutné ještě v letošním roce z důvodu provedení
realizace současně s realizací kabelizace NN, která je řešena na etapy. Ke schválení nové
položky v rozpočtu města je nutné schválit RO. V příloze tohoto bodu jsou interní projekční
podklady návrhu přeložky NN, které poskytl zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s. Materiál
byl poskytnut za účelem projednání v RM a ZM a nesmí být dále poskytován.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - navrhl tento bod projednat společně s bodem 3/18. Diskutující: Ing. Prouza,
ORM, Mgr. Hylský, ST, Ing. Němeček, vedoucí OMM. Diskutovány byly linie a lokality, kterých
se chystané investice dotknou. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 17-932/19
RM doporučuje ZM schválit novou položku v rozpočtu města na rok 2019, a to „Veřejné osvětlení
a městský rozhlas v ulici Na Kopci - PD“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 17-933/19
RM doporučuje ZM schválit RO „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Kopci - PD“ ve výši
120 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 2219 - Chodník do Klopotova - DUR/DPS.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/5 Nová investiční položka - Aktualizace strategického plánu města
Identifikace:
Na základě časového harmonogramu aktualizace strategického plánu města, který byl
schválen usnesením č. RM 10-426/19 předkládáme RM a následně ZM ke schválení novou
položku rozpočtu města na rok 2019 ve výši 100.000 Kč. Z této položky budou financovány
náklady na externí administraci veřejných zakázek (zpracovatel aktualizace strategického
plánu, realizátor názorového průzkumu veřejnosti). Částka 100.000 Kč bude uhrazena z akce
ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny (§3113). Do rozpočtu města na rok 2020 pak bude
zařazena položka na vlastní zpracování obou dokumentů.
Žádost o dotaci do výzvy č. 092 Operačního programu Zaměstnanost podána nebude z
důvodu minimální velikosti projektu, která je stanovena na 1 mil. Kč.
Odůvodnění:
Potřeba schválení nové položky rozpočtu města na rok 2019 na pokrytí nákladů za
administraci souvisejících veřejných zakázek.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - upozornil na problém obsáhlého výčtu priorit, které dosud vždy aktualizovaný plán
přinesl - je tam fakticky vše, tzn., že se hlavní priority problematicky stanovují. Dále přítomní
diskutovali o předpokládaných postupech při zpracování aktualizace strategického plánu, který
město musí nezbytně mít, mj. i z důvodů možného ucházení se o budoucí dotace. Poté
odsouhlaseno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 17-934/19
RM doporučuje ZM schválit novou položku do rozpočtu města na rok 2019 ve výši 100.000 Kč na
pokrytí nákladů za externí administraci veřejných zakázek na zpracovatele aktualizace strategického
plánu a realizátora názorového průzkumu veřejnosti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 17-935/19
RM doporučuje ZM schválit RO na aktualizaci strategického plánu (realizace veřejných zakázek)
ve výši 100.000 Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z §3113 - ZŠ Komenského - přístavba
tělocvičny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/6 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM doporučuje ZM vzít
dotační možnosti na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali nad otázkami budoucí dotační podpory bydlení ze strany státu. MST a
projektová manažerka z ORM se zúčastní semináře na KÚ KHK na toto téma.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 17-936/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí - schválení dotace z OPŽP
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují v lednu 2019 předložilo žádost o dotaci na akci Nucené
odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí v rámci vyhlášené 100. výzvy Ministerstva
životního prostředí (dále jen "MŽP") v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen
"OPŽP"). Celkové předpokládané náklady projektu (zpracování projektové dokumentace,
energetického auditu, žádosti o dotaci, dodávka a montáž vzduchotechniky (dále jen "VZT"),
zajištění TDI a AD atd.) činí 1.900 tis. Kč. Předpokládané způsobilé výdaje 1.843 tis. Kč,
přičemž dotace je poskytována max. do výše 70 % těchto výdajů. V tuto chvíli není
vysoutěžen dodavatel VZT, TDI. Dne 30.05.2019 obdrželo město informaci, že Ministerstvo
životního prostředí schválilo dotaci na realizaci tohoto projektu. V nejbližší době bude městu
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na částky uvedené v žádosti o dotaci a následně v
případě potřeby upraveno na základě předložených smluv s dodavateli. Předpokládaný termín
realizace 10-12/2019. V rozpočtu města na rok 2019 je vyčleněno 750 tis. Kč. Vzhledem
k tomu, že je dotace poskytována v režimu ex-post, tj. nejdříve musí město uhradit faktury
z vlastních zdrojů, je nezbytné provést rozpočtové opatření a položku navýšit o částku 1.150
tis. Kč, aby byly zajištěny prostředky na předfinancování. S předpokládaným realizačním
termínem na konci roku, je nezbytné počítat s obdržením dotace až v roce 2020. V souvislosti
s realizací tohoto projektu je dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPŽP nutné zajistit
zavedení energetického managementu (dále jen "EM") dle Metodického pokynu OPŽP a to do
doby Závěrečného vyhodnocení akce a dále tento EM provádět min. po dobu udržitelnosti
projektu (5 let). Pro naplnění podmínek programu je možné určit osobu na základě např.
interního předpisu, která bude v pravidelných měsíčních intervalech sledovat a zaznamenávat
spotřebu energií, informace se dokládají k Závěrečnému vyhodnocení projektu a pravidelně
v době udržitelnosti. Tato činnost by mohla být vykonávána školníkem "ZŠ Malecí" na základě
interního předpisu.
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Odůvodnění:
Akce Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v "ZŠ Malecí" je zařazena v rozpočtu města
na rok 2019 částkou ve výši 750 tis. Kč (na spolufinancování) a je nezbytné dorovnat položku
o částku na předfinancování celé akce.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 17-937/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci, že Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci
na realizaci projektu Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v "ZŠ Malecí" v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 17-938/19
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení akce „Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ
Malecí“ (§ 3113) o částku 1.150 tis. Kč. Částka bude pokryta přesunem z položky ZŠ Komenského přístavba tělocvičny + vybavení (§ 3113).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Aktuální stav projektů ke dni 11.06.2019
Identifikace:
OMM na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav
dotovaných projektů - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace RM/ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 17-939/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 11. 06. 2019 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 15

ZÁPIS Z PORADY
RM 17 ze dne 17.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/9 Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
Při realizaci vestavby "ZŠ Komenského" předložil dodavatel stavby více - méně práce dle
změnového listu č. 1, který obsahuje změnu č. 1 lešení a změnu č. 2 střecha, klempířské
práce. Změna č. 1 zahrnuje vícepráce na lešení ze strany ul. Komenského a lešení nad
kuchyní, které nemohlo být provedeno standardně, ale musí být vykonzolováno. Celkové
vícepráce ve změně č. 1 činí 287.745 Kč vč. DPH. Změna č. 2 zahrnuje vícepráce související
s jiným typem krytiny, realizací nástřešní žlab, sněhové zachytače v celkové výši 404.207 Kč
vč. DPH. ORM předkládá ke schválení, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2019 uzavřené
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STATING s.r.o., IČO: 25963864, na vícepráce
dle změnového listu č. 1 - změna č. 1 lešení a změna č. 2 střecha, klempířské práce v celkové
výši 691.952 Kč vč. DPH. Změnový list zahrnuje méně práce v celkové výši 395.512 Kč
vč. DPH a vícepráce 1.087.464 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Změna č. 1 - vícepráce lešení: pro realizaci střechy dle názoru dodavatele a TDI je lešení ze
strany ul. Komenského nutné. Projektant předpokládal provedení prací ze strany krovu. V PD
bylo předpokládáno, že se lešení nad kuchyní osadí na stávající střechu. Při realizaci stavby
bylo zjištěno, že to nelze provést, z důvodu nedostatečné únosnosti stávající střechy.
Změna č. 2 - krytina, klempířské práce: v rozpočtu stavby byla jako krytina zahrnuta plechová
tabule s profilací v podobě taškových tabulí. Tato krytina je památkového hlediska v této části
města nepřípustná. S krytinou nesouhlasí ani ARCH a považuje ji pro tento typ objektu za
nevhodnou. Dále se jedná o náhradu podokapního žlabu na straně do ul. Komenského, za
nástřešní žlab, který na střeše původně byl ale projektant ho nenavrhl. Nástřešní žlab je
vhodný z estetických důvodů a také pomůže i při zachycení sněhu. Dodavatel rovněž
upozornil, že vzhledem k typu krytiny, která je hladší je nutno z hlediska bezpečnosti
navrhnout protisněhová opatření, která v původním rozpočtu nebyla uvedena. Část lešení nad
kuchyní a šablonová krytina byla schválena v RM 15, kde byly předloženy informativně i výše
uvedené změny v pracovní podobě. Po kontrole TDI a po schůzce k vícepracím došlo
k celkovému snížení víceprací. Před schválení těchto prací bylo na žádost dodavatele
z důvodů, aby nedošlo ke zpoždění prací i tím nárůstu ceny za pronájem lešení a jeřábu a z
důvodu rychlého provedení zakrytí střechy, aby bylo zabráněno zatékání do budovy. O
způsobu úhrady víceprací budou probíhat jednání s projektantem, neboť část byla způsobena
chybou ve výkazu výměr. Projektant přislíbil, že bude hledat úspory (méně práce) v soupisu
prací. Vzhledem k tomu, že uvedené vícepráce jsou nutné pro další pokračování stavby, ORM
doporučuje schválení dodatku č. 1. V příloze k bodu je uveden zápis z jednání k vícepracím ze
dne 22.05.2019 a vyjádření projektanta. Vícepráce budou hrazeny ze stávající schválené
položky rozpočtu města, nyní nelze odhadnout prostavění do konce roku a případnou potřebu
RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse přítomných o tom, co jsou či nejsou chyby v projektu, co lze definovat jako
škodu, která zde městu jako investorovi vznikla nebo vznikne a jak náhradu těchto škod
uplatnit atd. Podrobné vysvětlení k více a méně pracím a ke konkrétním částkám podal Ing.
Petr Mach z ORM. Do jednání byla rovněž přizvána PRAV. Kromě navrženého usnesení bylo
ještě přijato další usnesení, které se právě týkalo komunikace s projektantem o chybách
projektu a případných škodách, které to ve svém důsledku městu způsobilo.
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K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 17-941/19
RM schvaluje dodatek č. 1 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 Nové Město nad Metují a firmou STATING s.r.o., IČO: 25963864, na vícepráce dle
změnového listu č. 1 - lešení z ul. Komenského, vykonzolování lešení nad jídelnou, provedení
plechové šablonové krytiny, nástřešní žlab a protisněhové zábrany v celkové výši 691.952 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 17-940/19
RM ukládá OMM řešit nedostatky projektu "Vestavby do podkroví ZŠ Komenského" s projektantem,
a to včetně otázek případné náhrady prokázaných škod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského
Identifikace:
Dle návrhu ARCH zpracoval Atelier duplex s. r. o. IČO: 27467538, návrh grafiky na stěnách
chodby šatnové části. Součástí předloženého návrhu je i informační systém v přístavbě. Návrh
grafiky v hale tělocvičny je předložen ve 2 variantách. Popis jednotlivých variant - viz příloha
tohoto bodu. Na realizaci grafiky byla poptána firma Delta reklama s.r.o., IČO: HYPERLINK
"http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=73599883&jazyk=cz&xml=1"73599883.
Náklady na grafickou výmalbu dle varianty 1 činí 182.082 Kč vč. DPH a dle varianty 2 činí cca
105.000 Kč vč. DPH. Informační systém v přístavbě tělocvičny obsahuje čísla na dveřích,
nápisy na dveřích názvy místností, nápisy na vstupních dveřích a samostatně polep fasády
tělocvičny (nápis + logo školy). ORM poptalo realizaci a výrobu polepů u fy Králík plotter, IČO:
40344771. Nabídka na polepy vnitřních dveří a vstupu činí 24.043 vč. DPH a nabídka na
polep fasády tělocvičny činí 24.200 vč. DPH, celkem tedy 48.243 vč. DPH. ORM předkládá
RM ke schválení provedení grafické malby na stěnách tělocvičny a chodby dle jedné
z předložených variant a schválení zadání na realizaci grafiky firmě Delta reklama s.r.o., IČO:
HYPERLINK
"http://wwwinfo.mfcr.cz/cgibin/ares/darv_res.cgi?ico=73599883&jazyk=cz&xml=1"73599883,
a
schválení
zadání
informačního systému firmě Králík plotter, IČO: 40344771. Pro zadání zakázky firmě Delta
reklama s.r.o. je nutné schválit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Odůvodnění:
Dle názoru ARCH je provedení grafiky vhodné z hlediska estetického, grafika posílí celkový
vizuální dojem z nové stavby. Grafika v hale tělocvičny rovněž přispěje ke kamufláži
nedostatků přírodního povrchu opláštění CETRIS. Při volbě desek s přírodním povrchem
rozhodovala i cena desek: přírodní povrch 302 Kč/m2 barevný povrch 757 Kč/m2. Provedení
grafiky v hale tělocvičny je vázáno termínem provedení, který by měl být v období ode dne
01.07.2019 do dne 15.07.2019. V této době by mělo být hotové opláštění dekami CETRIS min
na 2 stěnách. Grafika v hale by měla být provedena před montáží palubové podlahy
tělocvičny. V opačném případě by se podlaha musela zakrývat a hrozilo by její poškození.
Z těchto důvodů byla na realizaci oslovena pro zpracování nabídky pouze firma Delta reklama
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s.r.o., která grafiku v hale tělocvičny provede před montáží podlah. S firmou máme dobré
zkušenosti při realizacích v minulosti. Cenová nabídka na grafiku na chodbách byla
zpracována pro variantu 1. Varianta 2 představuje redukci cca 50 % a cena byla stanovena
přibližně procentem z původní nabídky. Z důvodů 14 denní dovolené ve firmě nemohla být
nabídka opravena. Objednávka bude vytvořena na základě opravené nabídky. Informační
systém školy byl konzultován s ředitelem "ZŠ Komenského" Mgr. Miltem. Barvy vycházejí ze 3
základních barev, kterými se škola prezentuje. Předložené návrhy grafiky a informačního
systému jsou pouze pracovní, konečný návrh grafiky a informačního systému pro realizaci
bude upřesněn. ORM doporučuje provedení grafiky dle jednoho z předložených návrhů a
doporučuje schválení návrhu informačního systému. Na realizaci grafiky není nutno provádět
rozpočtové opatření, v rozpočtu města byla na tyto práce rezerva.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním přítomný ARCH Mgr. A. Vít Lukas, který informoval o jednání s
ředitelem "ZŠ Komenského" a dalších zúčastněných osob. V návazné diskusi byly podrobně
diskutovány obě možné varianty řešení.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 17-942/19
RM schvaluje zadání zakázky na provedení grafiky v přístavbě tělocvičny Delta reklama s.r.o., IČO:
HYPERLINK
"http://wwwinfo.mfcr.cz/cgibin/ares/darv_res.cgi?ico=73599883&jazyk=cz&xml=1"73599883, ve vybrané variantě č. 2, za
celkovou cenu 105.000 Kč vč. DPH a provedení informačního systému firmě Králík plotter, IČO:
40344771, za celkovou cenu ve výši 48.243 Kč vč. DPH. RM pověřuje ORM vystavením
objednávek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 17-943/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadání realizace grafické malby v přístavbě tělocvičny firmě Delta reklama s.r.o., IČO: HYPERLINK
"http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=73599883&jazyk=cz&xml=1"73599883.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 N_SYS s.r.o. - SOPPS - Na Strážnici - Nahořanská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost firmy N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, o uložení optického
kabelu vč. chráničky v ul. Na Strážnici a Nahořanská.
Odůvodnění:
OMM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu (dále jen „SOPPS“), ve které jsou
stanoveny podmínky města pro uložení optiky do pozemku a chodníkového tělesa ve
vlastnictví města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - vznesl opakovanou připomínku k povolování pouze 1 zájemci, tím souhlasem
vlastně určíme dodavatele případných souvisejících služeb. Vedoucí OMM - vysvětlil, že dle
stavebního zákona to ani jinak řešit nejde - město nemá projekt metropolitní sítě a ani ji samo
nebuduje - tam, kde to považujeme za vhodné, necháváme si přiložit chráničku - viz bod 3/13.
Další zájemci se musí domluvit s tím, kdo byl první.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 17-944/19
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují
jako vlastníkem pozemků a firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, jako stavebníkem, a to
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 N_SYS s.r.o. - SOPPS - Malecí
Identifikace:
OMM obdrželo žádost firmy N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, o uložení optického
kabelu vč. chráničky do pozemků ve vlastnictví města v ul. Malecí, Družstevní, Nad
Stadionem, Školní a T. G. Masaryka. Pokládka chráničky bude z větší části probíhat v
koordinaci s překládkou vedení ČEZ Distribuce a.s., kterou bude realizovat firma Elektro-comp
s.r.o. v termínu červen-srpen 2019.
Odůvodnění:
OMM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu (dále jen „SOPPS“), ve které jsou
stanoveny podmínky města pro uložení telekomunikační sítě do pozemku a chodníkového
tělesa ve vlastnictví města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 3/11.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 17-945/19
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují
jako vlastníkem pozemků a firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, jako stavebníkem, a to
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/13 SOD - Optika Malecí
Identifikace:
Na základě žádosti firmy N_SYS s.r.o. o uložení optiky v oblasti Malecí a z důvodu
významných míst pro město v této oblasti, jimiž jsou ZŠ Malecí a nově vybudované dětské
hřiště Malecí, požádalo OMM o zpracování projektové dokumentace od firmy N_SYS s.r.o., za
nabídkovou cenu 19.360 Kč vč. DPH. OMM byla také zástupcem firmy N_SYS s.r.o.
předložena nabídková cena za uložení chrániček, pro budoucí optiku města, firmou N_SYS
s.r.o., což včetně geodetického zaměření uložení chráničky činí 198.248,82 Kč vč. DPH. OMM
proto předkládá RM návrh Smlouvy o dílo na akci "Pokládka optické sítě Malecí - ZŠ Malecí Dětské hřiště".
Odůvodnění:
OMM doporučuje nechat přiložit chráničku města nyní v rámci plánovaného ukládání optiky do
pozemků města. Nabídková cena firmy N_SYS s.r.o. je průměrná v porovnání s cenami za
položení chráničky města do společného výkopu, proto OMM doporučuje schválit výjimku z
poptávkového řízení. V rozpočtu města nebylo s těmito náklady počítáno, zpracování
projektové dokumentace a uložení chráničky města v oblasti Malecí vychází celkem na
217.608,82 Kč vč. DPH, proto je zapotřebí schválit RO. OMM žádá o přesun 240 tis. Kč na
položku rozpočtu § 3633 Inženýrské sítě - „Technická infrastruktura“ doplněnou o rezervu
22.391,18 Kč na případné zpracování další projektové dokumentace. Navýšení je navrženo
přesunem z § 3113 ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Viz diskuse u bodu 3/11.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 17-946/19
RM schvaluje udělení výjimky z poptávkového řízení na akci „Pokládka optické sítě Malecí - ZŠ
Malecí - Dětské hřiště“ ve prospěch firmy N_SYS, s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, IČO: 25254405,
za nabídkovou cenu 198.248,82 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 17-947/19
RM schvaluje 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, za
nabídkovou cenu 198.248,82 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 17-948/19
RM schvaluje RO navýšení akce § 3633 Inženýrské sítě - Technická infrastruktura o 240 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3113 ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/14 Rozšíření položky - Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova
Identifikace:
RM 16 schválila akci "Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova" a udělila
výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasila se zadáním
akce "Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova" firmě, která rekonstruuje
komunikaci, a to firmě STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za
nabídkovou cenu 149.300,06 Kč vč. DPH, a dále pak schválila potřebné RO. Na posledním
KD etapy (dne 11.06.2019) - rekonstrukce komunikace v ul. Nádražní, Havlíčkova dohodlo
vedení města s dodavatelem stavby provedení dalších dodatečných prací požadovaných
městem, které povedou k lepší návaznosti komunikace na stávající chodníky a které neměl
investor zahrnuté ve svém rozpočtu.
Odůvodnění:
Jedná se o výškové napojení chodníku na komunikaci vedoucí kolem "Paliva Jelen". V této
části vznikl velký výškový rozdíl, který by bylo vhodné řešit pozvolným způsobem, proto bylo
rozhodnuto o zadláždění chodníku v celé šíři v délce cca 20 m, aby vznikl plynulejší přechod
na komunikaci vedoucí k "Paliva Jelen" a na místo pro přecházení v ul. Havlíčkova. Další
úpravou bude zasfaltování pruhu chodníku v ul. Nádražní, kde zábor do chodníku investor
akce rekonstrukce komunikace v ul. Havlíčkova" zapravil jen recyklinem s tím, že projekt
počítal se související stavbou "Rekonstrukcí chodníku v ul. Nádražní" a v rozpočtu nemají
napočítány finance na další úpravy přilehlého chodníku. O nabídku byla požádána
dodavatelská firma komunikace, tj. firma STRABAG a.s., která poslala nabídku na zadláždění
chodníku v ul. Havlíčkova (49.613,69 Kč bez DPH) a výspravu rýh v chodníku v ul. Nádražní
(17.762,50 Kč bez DPH), celkem tj. za 81.525,19 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - upozornil na chybu v "Identifikaci" bodu. Vedoucí ORM se omluvila opraveno. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 17-949/19
RM schvaluje rozšíření akce "Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova" na
"Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova a v ul. Nádražní".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 17-950/19
RM schvaluje RO - navýšení akce Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova a
v ul. Nádražní (§ 2219) ve výši 85 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem položky Program
obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326) ve výši 85 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/15 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
Identifikace:
V souvislosti s dokončenou a odevzdanou PD na "Park v areálu bývalých kasáren" dobíhá
inženýrská činnost na tento projekt. Jeden z potřebných dokladů ke společnému územnímu a
stavebnímu řízení je Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti, kterou na město zaslala Správa silnic KHK. Do pozemku komunikace, ve
vlastnictví KHK, je zasahováno vodovodní přípojkou a elektro přípojkou VO potřebnou pro
naprojektovaný park v areálu bývalých kasáren.
Odůvodnění:
Podepsání předložené Smlouvy je nutné do společného územního a stavebního řízení. Ve
smlouvě je městu uloženo uhrazení vratné kauce ve výši 1.210 Kč, která musí být zaplacena 5
dní před zahájením stavby. Kauce bude ve výši 50 % vrácena po protokolárním předání
dotčené silnice a 50 % po uplynutí záruční doby.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ORM - jedná se o formální ukončení smluvního vztahu. Na dotazy radních bylo vysvětleno, že
stejně jako v otázce dokončení územního řízení na komunikace v kasárnách, jde zde o
dokončení celé akce a tento doklad je poslední, který je třeba vyřídit. Víme, že touto cestou
nyní dál nejdeme. Radní se shodli, že i zde připojí usnesení, ve kterém konstatují, že uzavření
této smlouvy nemá žádné omezující dopady do přípravy architektonické studie areálu
bývalých kasáren. Poté bylo schváleno.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 17-951/19
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi
městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje na vodovodní přípojku a
elektro přípojku VO, park v areálu bývalých kasáren Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 17-952/19
RM konstatuje, že uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti v areálu kasáren není překážkou pro vypsání architektonické soutěže na studii tohoto
území.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/16 Nová investiční položka - příprava realizace parku Březinky, I. etapa
Identifikace:
Na základě žádosti vlastníků jednotek v domě č. p. 1516 a 1517 v ul. Družební, Nové Město
nad Metují, ze dne 14.02.2019, přijala RM 10 usnesení, ve kterém vzala podanou žádost na
vědomí a zároveň uložila OMM odeslat vyjádření města (viz příloha tohoto bodu), ve kterém
se mj. uvádí, že město projedná se zpracovatelem PD - Park Březinky a dále pak s ARCH
možnosti a návrhy řešení alespoň části klidové veřejné zeleně, která by byla v souladu se
zpracovanými materiály a se Studií systému zeleně a pokusí se nalézt řešení, které by
nastartovalo realizaci alespoň po dílčích částech tak, aby to obyvatelům Nového Města nad
Metují zlepšilo a zpříjemnilo kvalitu bydlení a pro město to v daném roce bylo finančně
přijatelné.
OMM projednalo ze zpracovatelem možnost realizace alespoň určité části parku Březinky.
Bylo navrženo řešit území, které je vyznačeno v příloze. V navrženém území je řešena
výsadba stromů, keřů, páteřní mlatová cesta + 2 přidružené a jedno grilovací místo s
posezením a květinové záhony okolo. V případě realizace takto vymezeného území je
realizace odhadnuta na cca 900 tis. Kč. Jsou vyjmuty elektrorozvody a VO, které činí dalších
900 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se v této části jedná pouze o výsadbu a realizaci přírodních
cest, tak by se tato etapa hodila do žádosti o dotaci do OPŽP. Jako celek byla v minulosti PD Park Březinky již konzultována kvůli možnosti podat žádost o dotaci, ale jako celek to bylo
problematické kvůli kácení. Takto vyjmutá etapa I. by měla šanci uspět. Z tohoto důvodu ORM
navrhuje upravit PD - Park Březinky na PD - Park Březinky, I. etapa a začít zajišťovat stavební
povolení a následně podat žádost o dotaci do „Operačního programu Životní prostředí 2014 2020“, HYPERLINK "http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-vsidlech?id=31" Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Nabídka zpracovatele
PD - Park Březinky na úpravu PD - Park Březinky - I. etapa činí cca 60 tis. Kč vč. DPH vč.
zajištění inženýrské činnosti.
Odůvodnění:
Běží vyhlášená 132. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020“, HYPERLINK
"http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-4-zlepsit-kvalitu-prostredi-v-sidlech?id=31"
Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Termín podání žádostí od 1. února 2019 (9:00) do 31. října 2019 (20:00). Minimální výše
způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Maximálně 60 % celkových
způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.
Podporovaná opatření:
·
Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
·
zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými,
skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch
nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a
prvků,
·
jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch
přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů,
průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na
srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými
plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují
odtok srážkové vody),
· jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o budoucí velké zástavbě v projednávané lokalitě a s tím spojených obavách
z problémů, které by mohly nastat (místo pro společné setkávání - venkovní grilování aj.), tj.
hluk a stížnosti na něj apod. Ing. Němeček - i když by mohla pomoci dotace, tak i tak jde o
další finance - je otázkou, zda to pojímat takto rozsáhle - zda by to nemohlo být např. řešeno
jen v režii TS. ST - vysvětlil, že jde o dlouhodobý dluh města pro zde bydlící občany, kteří
žádají o tyto úpravy.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 17-953/19
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu města 2019, a to „Příprava
realizace parku Březinky, I. etapa“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 17-954/19
RM doporučuje ZM schválit RO - realizaci akce „Příprava realizace parku Březinky, I. etapa“ (§
3745) ve výši 60 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce chodník do Klopotova - DUR/DSP
(§ 2219).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/17 Plnění úkolu k usnesení č. RM 16-857/19 ze dne 03.06.2019 - Komise názvoslovná
Identifikace:
RM uložila předsedovi Komise názvoslovné usnesením č. RM 16-857/19 ze dne 03.06.2019,
aby ve spolupráci s tajemnicí komise předložil na jednání OV Spy návrhy ohl. pojmenování
odboček ul. Vl. Moravce a osobně se jednání OV Spy účastnil.
Odůvodnění:
Záznam z jednání, týkající se problematiky ulic, k seznámení předložen RM - viz příloha
tohoto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním Ing. Prouza z jednání s OV Spy ze dne 10.06.2019 podrobnosti viz záznam z jednání v příloze tohoto bodu. Dále vysvětlil radním, proč do
programu ZM 6 nebudou zařazeny všechny již v RM doporučené změny a proč se to připraví
komplexně do programu ZM 7, vyjma těch nových názvů, které se týkají partnerských měst viz Hildenská, Dušnická apod. - zde to je vhodné udělat hned, aby to mohlo být oznámeno při
společných oslavách 30 let partnerství s Hildenem v září 2019. Ing. Němeček - připomněl, aby
jakékoliv změny či zavádění nových názvů byly podle území vždy předjednány v OV Spy,
Krčín a Vrchoviny.
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K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 17-955/19
RM bere na vědomí Záznam z jednání OV Spy se zástupci Komise názvoslovné ohl. pojmenování
odboček ulic ve Spech, které se uskutečnilo dne 10.06.2019 v 16:00 hodin v místní klubovně, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 17-956/19
RM ukládá Komisi názvoslovné, po seznámení se s návrhy OV Spy na pojmenování odboček ulic
v obci Spy, tyto návrhy projednat a posoudit na nejbližším zasedání komise a následně předložit
k projednání do RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/18 Nová investiční položka - nový živičný povrch v části ul. Na Kopci
Identifikace:
OMM předkládá RM a následně ZM ke schválení novou investiční položku "Nový živičný
povrch komunikace v části ul. na Kopci". S ohledem na to, že se ve městě provádějí firmou
STRABAG a.s. rekonstrukce komunikace v ul. Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici,
Nahořanská a dále pak i v ul. Chlístovská, tak byl tento dodavatel osloven vedením města o
zpracování nabídky na opravu částí komunikací v ul. Na Kopci (oceněné části vyznačeny v
mapce). Tyto úseky jsou v dezolátním stavu a vedení města vidí příležitost aspoň částečně
nejhorší úseky komunikace v této ulici opravit a využít techniku firmy STRABAG a.s., která se
tu bude pohybovat do cca konce září 2019.
Odůvodnění:
Návrh vedení města na zařazení do rozpočtu 2019 z důvodu přítomné silniční techniky ve
městě a dezolátního stavu uvedených komunikací.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k bodu 3/4 + zaznělo upozornění Mgr. Hylského na špatný stav povrchu
komunikací v ul. Přibyslavská. Ing. Maur - vznesl dotaz na plán těchto menších oprav v rámci
činnosti TS. ST - s TS v tomto smyslu bude projednáno - začínají nyní asfaltovat.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 17-957/19
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu města 2019, a to "Nový živičný
povrch v části ul. Na Kopci".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 17-958/19
RM doporučuje ZM schválit RO - realizaci akce Nový živičný povrch v části ul. Na Kopci (§ 2212)
ve výši 650 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Rekonstrukce lávky pro chodce a
cyklisty v ul. Náchodská (§ 2219) ve výši 50 tis. Kč a položky Dovybavení TS (nákup komunálního
nosiče s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací) (§ 3745) ve výši 600 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/19 Žádost o revokaci usnesení
Identifikace:
Na město Nové Město nad Metují byl doručen dopis/žádost p. [osobní údaj odstraněn] o
revokaci usnesení, která byla přijata RM 15 (viz Dopis z RM 15 v příloze). Tato usnesení byla
přijata v rámci projednávaného bodu - žádost o souhlas se stavebním záměrem výstavby BD
v ul. 28. října. Důvody žádosti o revokaci jsou popsány v podané žádosti - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Odpovědi a vysvětlení postupu města jsou popsána ve vyjádření města (viz příloha tohoto
bodu).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - stavebník může jít do stavebního řízení, ke kterému se vyjádří jak OVRR, tak i OMM - v
ruce to má on. Radní se shodli, že důvody k revokaci usnesení nejsou. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednacím sále.
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 17-959/19
RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] ze dne 28.05.2019 o revokaci usnesení
týkající se stavby bytového domu v ul. 28. října.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 17-960/19
RM nesouhlasí s požadovanou revokací usnesení č. RM 15-808/19 a RM 15-809/19 ze dne
20.05.2019 týkající se stavby bytového domu v ul. 28. října.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 17-961/19
RM ukládá OMM odeslat žadateli p. [osobní údaj odstraněn] vyjádření města ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/20 VZ - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Komenského konektivita
Identifikace:
Dne 16.05.2019 byla vyhlášena VZ - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny,
zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - konektivita. Ve lhůtě pro
podání nabídek byly podány 2 nabídky. Dne 04.06.2019 se uskutečnilo jednání Komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla otevírání obálek
(zpřístupnění elektronických nabídek pomocí šifrovacích klíčů), posouzení a hodnocení
nabídek. Hodnotící komise předkládá RM písemnou zprávu o hodnocení nabídek (viz příloha
tohoto bodu).
Odůvodnění:
V současné době již probíhá realizace stavební části VZ - Rekonstrukce půdních prostor na
odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují, která byla
podpořena dotací z IROP(u). Nyní následuje soutěžení dodavatelů konektivity a nábytku. V
zadávací dokumentaci byl dán finanční limit, který nebyl překročen. V rozpočtu na rok 2019 je
schválena částka na realizaci této akce 16 mil. Kč. Realizace části stavebních prací, dodávka
konektivity a nábytku se plánuje až na rok 2020. Celkové výdaje na tuto akci jsou
předpokládány ve výši 21,4 mil. Kč vč. DPH, z toho stavební část 17,5 mil. Kč vč. DPH,
konektivita 1,8 mil. Kč vč. DPH, nábytek 1,2 mil. Kč vč. DPH, pomůcky 0,5 mil. Kč vč. DPH,
doprovodné služby (výkon TDI, AD, BOZP, ...) 0,4 mil. Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 17-962/19
RM souhlasí na základě písemné zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení
nabídek, se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
"Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové
Město nad Metují - konektivita“ firmě DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad
Metují, za nabídkovou cenu 1.813.548 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 17-963/19
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DLNK s.r.o., T. G.
Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, na akci "Rekonstrukce půdních prostor na odborné
učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - konektivita“, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/21 VZ - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny ZŠ Komenského - nábytek
Identifikace:
Dne 16.05.2019 byla vyhlášena VZ - Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny,
zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - nábytek. Ve lhůtě pro
podání nabídek byly podány 3 nabídky. Dne 04.06.2019 se uskutečnilo jednání Komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, která provedla otevírání obálek
(zpřístupnění elektronických nabídek pomocí šifrovacích klíčů), posouzení a hodnocení
nabídek. Hodnotící komise předkládá RM písemnou zprávu o hodnocení nabídek (viz příloha
tohoto bodu).
Odůvodnění:
V současné době již probíhá realizace stavební části VZ - Rekonstrukce půdních prostor na
odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují, která byla
podpořena dotací z IROP(u). Nyní následuje soutěžení dodavatelů konektivity a nábytku. V
zadávací dokumentaci byl dán finanční limit, který nebyl překročen. V rozpočtu na rok 2019 je
schválena částka na realizaci této akce 16 mil. Kč. Realizace části stavebních prací, dodávka
konektivity a nábytku se plánuje až na rok 2020. Celkové výdaje na tuto akci jsou
předpokládány ve výši 21,4 mil. Kč vč. DPH, z toho stavební část 17,5 mil. Kč vč. DPH,
konektivita 1,8 mil. Kč vč. DPH, nábytek 1,2 mil. Kč vč. DPH, pomůcky 0,5 mil. Kč vč. DPH,
doprovodné služby (výkon TDI, AD, BOZP, ...) 0,4 mil. Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/21 USNESENÍ č. RM 17-964/19
RM souhlasí na základě písemné zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení
nabídek, se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
"Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové
Město nad Metují - nábytek“ firmě Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice - Šlapanice,
za nabídkovou cenu 1.191.789,50 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/21 USNESENÍ č. RM 17-965/19
RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Potrusil s.r.o.,
Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice - Šlapanice, na akci "Rekonstrukce půdních prostor na
odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - nábytek“, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/22 Nová investiční položka - PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují nechává nyní zpracovávat PD pro provedení stavby na
rekonstrukci chodníků v ul. Nádražní, a to od Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále
jen "MKN") k bývalému Městskému klubu v Novém Městě nad Metují (dále jen "býv. MK")
(levá strana) a od býv. MK k vlakovému nádraží (pravá strana). Vzhledem k tomu, že reálná
možnost podat žádost o dotaci na SFDI na chodník od MKN k býv. MK (levá strana) je až v
roce 2020, tak by bylo vhodné vzhledem ke stavu chodníku a jeho frekventovanosti a
důležitosti ještě pro tuto žádost o dotaci připravit i PD na chodník od autobusového nádraží
směrem k býv. MK (pravá strana). Na rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní - od býv. MK k
vlakovému nádraží (pravá strana) není možné podat žádost o dotaci na SFDI, neboť leží u
místní komunikace. V případě, že ale tuto PD zařadíme, projednáme a Vláda ČR nám ji
schválí do Programu mobility, tak máme možnost jít i s tímto chodníkem do žádosti na SFDI.
Poté by se mohla podat případná žádost o dotaci na ucelenou trasu chodníků od MKN k býv.
MK oboustranně a k vlakovému nádraží jednostranný chodník na pravé straně.
Odůvodnění:
Připravit PD pro podání žádosti o dotaci na SFDI v roce 2020. Odhad částky na zpracování
PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní (pravá strana od autobusového nádraží po
býv. MK je 220 tis. Kč).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - jde o návaznost na rekonstrukci silnice. Na žádost radních vedoucí ORM prezentovala
celou linii připravovaných rekonstrukcí. Byla diskutována příprava PD - viz problémy s
projektantem Ing. Seinerem, probíhají jednání. Ing. Prouza - v textu "Identifikace" požádal o
dopsání, že se jedná o bývalý MK. ORM - opraveno.
K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 17-966/19
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu města 2019, a to „PD rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 17-967/19
RM doporučuje ZM schválit RO - realizaci akce PD - rekonstrukce chodníku v části ul. Nádražní (§
2219) ve výši 220 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Rekonstrukce lávky pro chodce a
cyklisty v ul. Náchodská (§ 2219).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/23 Podnět zastupitele J. Hladíka - úpravy v ul. Gen. Klapálka
Identifikace:
Na radní se dne 14.06.2019 obrátil mailem zastupitel J. Hladík s touto záležitostí: "Vážení
kolegové, v uplynulých dnech proběhly finální úpravy na rekonstruované železniční trati –
poslední podbíjení železničního svršku, zabezpečení svahu u viaduktu na Budíně a
předláždění části perónu před nádražní budovou. Předpokládal jsem, že investor provede
náležitou úpravu i v okolí viaduktu v Havlíčkově ulici, ale tam k tomu zatím nedošlo. Po
modelaci terénu železničního náspu, který proběhl loni na podzim, se v těchto místech letos
na jaře snižovala niveleta vozovky a byl vybudován nový chodník. Domníval jsem se, že
v souvislosti s tím bude stržen a na úroveň chodníku vyrovnán i přilehlý svah, kde vzhledem
k výše popsaným úpravám vznikl nevzhledný hrb, ze kterého na jeho dolní úrovni ční kamení
a zbytky stavební suti. Zároveň jsem doufal, že vzhledem k miliardové investici do oprav na
železnici investor zkulturní i drážní pozemky sousedící s nádražím. Jde mi zejména o
dožívající shnilý dřevěný plot u budovy čp. 126 v ul. Generála Klapálka, který v těchto
frekventovaných místech nedělá městu dobrou reklamu. Prosím, aby se tohoto námětu někdo
z vás chopil, a na pondělní RM jste tento můj podnět projednali a iniciovali jednání
s investorem, který by měl provést nápravu současného neutěšeného stavu do pořádku.
Zároveň by bylo vhodné domluvit s majitelem pozemku pravidelné sečení trávy na svahu u
železničního náspu. Vedle upravené hlavní nádražní budovy jsou zmíněné nedostatky
obzvlášť viditelné a není mi lhostejné, že to tam vypadá jak někde ve východní Haliči. Předem
děkuji za projednání mého podnětu. Fotky jsou v příloze." J. Hladík
Na základě tohoto podnětu požádal radní Ing. Maur o dodatečné zařazení tohoto bodu do
programu RM 17, do článku Rozvoj.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na základě podnětu zastupitele J. Hladíka radní projednali jeho připomínky a uznali, že je
třeba tyto záležitosti řešit se SŽDC. V tomto smyslu byl také zadán úkol pro OMM.
K čl. 3/23 USNESENÍ č. RM 17-968/19
RM ukládá OMM řešit se SŽDC podněty vznesení zastupitelem J. Hladíkem, které se týkají
nedostatků na pozemcích v ulici Generála Klapálka, na které upozorňuje v souvislosti s ukončením
rekonstrukce železniční trati.
Odpovídá: OMM, Provede: ZM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Ukončení dohody o užívání části objektu čp. 427
Identifikace:
Ukončení dohody o užívání části objektu čp. 427, ul. Československé armády, uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a p. [osobní údaj odstraněn]. Část objektu
byla užívána k provozování Airsoftového sportu. Dohoda je ukončena z důvodu nevhodného
užívání prostor.
Odůvodnění:
Ukončení dohody z důvodu nevhodného užívání části objektu. Město má dle podepsané
dohody právo jednostranně dohodu zrušit.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN na dotaz p. Jarolímka blíže specifikoval projednávanou záležitost.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 17-969/19
RM ukládá OSN ukončit dohodu o užívání části objektu čp. 427, ul. Československé armády, ze
dne 05.04.2019, uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a p. [osobní údaj
odstraněn], a to ke dni 17.06.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Veřejná zakázka - Oprava balkonových konstrukcí I. etapa 2019
Identifikace:
Dne 27.05.2019 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na akci "Oprava balkonových konstrukcí - I. etapa 2019". Byli poptáni 3 dodavatelé a
doručena byla 1 nabídka. Hodnotící komise předkládá RM protokol z otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek. Vzhledem k výši výsledné nabídkové ceny, která překročila plánovanou
částku, navrhuje OSN omezit rozsah zakázky. OSN doporučuje omezit rozsah zakázky na
realizaci opravy 4 ks balkonů v č. p. 483-4, ul. Dukelská. Tento rozsah oprav odpovídá
plánované částce v Plánu oprav 2019.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku schváleného Plánu oprav pro rok 2019. Na realizaci je
plánováno 150.000 Kč. Výsledná nabídková cena z výběrového řízení činila 454.250 Kč vč.
DPH. OSN doporučuje omezit rozsah zakázky a provést sanaci nejhorších balkonových
konstrukcí. Dále pro příští rok naplánovat příslušnou částku do Plánu oprav (2020) a v příštím
roce opakovat soutěž.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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Z podrobnějšího projednání:
OSN - příloha SOD není v souladu s navrženým usnesením - chybu zjistil dnes - opraveno.
Ing. Němeček - v tom případě již nemá dotaz. Druhý návrh usnesení byl upraven na: "...ve
znění upravené přílohy k tomuto bodu..." Mgr. Hylský - dotaz k jediné doručené nabídce, proč
byla pouze 1? OSN - pravděpodobně není u ostatních dodavatelů o vypsanou veřejnou
zakázku zájem. Jedna z možností je zrušit veřejnou zakázku a zkusit ji vypsat znovu. Další
dotaz se týkal toho, kde je nyní stav nejhorší. OSN - to je nyní navrženo řešit.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 17-970/19
RM souhlasí na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předloženého komisí pro
hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava balkonových konstrukcí I. etapa" dodavateli p. Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
67472737, v omezeném rozsahu, za nabídkovou cenu 150.076 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 17-971/19
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 144/2019 na akci "Oprava balkonových konstrukcí - I. etapa" mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a p. Danielem Hubálkem, Pod Výrovem 1050, 549
01 Nové Město nad Metují, IČO: 67472737, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Zápis ze 155. zasedání Bytové komise ze dne 12.06.2019
Identifikace:
Zápis ze 155. zasedání Bytové komise konané dne 12.06.2019.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 17-972/19
RM schvaluje obsah Zápisu ze 155. zasedání Bytové komise konané dne 12.06.2019, ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Informace k pořádání Světového a Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě
2019
Identifikace:
Poděkování organizačního výboru Světového a Evropského poháru v paralympijské
lukostřelbě RM za souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství Husova náměstí pro
původně plánovaný koncert dne 07.07.2019 a pro finále družstev a jednotlivců ve dnech 12. 13.07.2019. Při revizi rozpočtu a jednotlivých položek celého turnaje organizační výbor
rozhodl, v rámci úsporných opatření, o zrušení úvodního koncertu a o nekonání finále na
Husově náměstí. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Tato akce byla vždy deklarována jako zisková, z tohoto důvodu p. Jarolímek nerozumí tomu,
proč se úvodní koncert ruší a finále Světového poháru a Evropského poháru se nebude konat
na Husově náměstí. Poté vzato na vědomí.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 17-973/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu aktuální informace Organizačního výboru k
pořádání Světového a Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě 2019 v Novém Městě nad
Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2019 o částku 4.603 Kč z
důvodu zahájení odpisování nově pořízené interaktivní tabule a jejího zařazení do majetku
školy.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 17-974/19
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, o částku ve výši 4.603 Kč, dle žádosti ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/3 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací - návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel - viz zdrojový dokument k tomuto bodu. Tabulka s
konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radním byly předány přílohy vč. výše navrhovaných odměn. Na dotazy odpověděla pí
Habrová, zastupující vedoucího OŠKS.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 17-975/19
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu k tomuto
bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a
MSSS Oáza odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací - návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel - viz zdrojový dokument k tomuto bodu. Tabulka s
konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radním byly předány přílohy vč. výše navrhovaných odměn.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 17-976/19
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu
k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/5 Žádost o souhlas "MŠ František"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku" žádá RM o souhlas se zapojením školy do Strategického rámce
MAP II Nové Město nad Metují, Priority 1 - Udržení dostupnosti a zvýšení kvality předškolního
vzdělávání a výchovy, jejímž cílem je Podpora modernizace a zázemí mateřských škol. Pro
získání finančních prostředků z programů podporovaných MAP je souhlas zřizovatele
podmínkou. Finanční prostředky může MŠ využít například na vybavení školní zahrady nebo
doplnění herních a edukativních prvků. V případě potřeby spoluúčasti zřizovatele na
financování je MŠ připravena využít svůj rezervní fond.
Odůvodnění:
Souhlas zřizovatele je nutný pro čerpání finančních prostředků v rámci programů
podporovaných MAP.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 17-977/19
RM souhlasí se zapojením Mateřské Školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 do
Strategického rámce Místního akčního plánu II Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Zápis ze 3. zasedání KKULT ze dne 27.05.2019
Identifikace:
Dne 27.05.2019 se sešla ke svému 3. jednání KKULT. OŠKS předkládá zápis z tohoto
jednání. KKULT mj. doporučuje RM navrhnout ZM udělení ocenění u příležitosti státního
svátku 28. října 2019. Podrobnosti viz návrhy v zápise KKULT.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS - předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na návrh ST a Ing. Prouzy bylo ke 2 navrženým osobám z KKULT doplněno ještě 1 jméno.
Ing. Prouza - zmínil úvahu nad posunutím začátku akce na 16:30 hodin. Dále Mgr. Hylský
informoval o návrhu Rady rodičů na poděkování - po diskusi bylo stanoveno, že by toto
poděkování proběhlo na samostatné akci.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 17-978/19
RM byla seznámena a bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise kulturní ze dne 27.05.2019 ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 17-979/19
RM doporučuje ZM schválit udělení čestných uznání v rámci oslav státního svátku 28. října 2019
osobám navrženým KKULT ve znění zápisu v příloze tohoto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 19.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Žádost o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví
Identifikace:
Městský klub v Novém Městě nad Metují (dále jen "MK") žádá o povolení tradiční akce pod
názvem "Dny evropského dědictví", která se bude konat v sobotu 14.09.2019 od 7:00 do
19:00 hodin na Husově náměstí. Akce proběhne za spoluúčasti partnerského města Hilden a
v průběhu akce dojde k obnovení podpisu partnerské smlouvy u příležitosti 30. výročí
partnerství mezi Hildenem a Novým Městem nad Metují. MK žádá RM o zapůjčení krytého
velkého pódia, koberce, 5 ks stánků a 10 ks pivních setů. MK dále žádá o povolení vjezdu
autobusů přepravujících účastníky akce na Husovo náměstí - vjezd i výjezd na náměstí pouze
ze strany od Sepského mostu.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Souhlasí, služba bude adekvátně posílena.
Vyjádření OMM: Souhlasím, doporučuje žadateli umístění pódia projednat se SPP.
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.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - poukázal na nesoulad 2 návrhů usnesení, který se týkal časového intervalu
záboru veřejného prostranství Husova náměstí - doba záboru byla v 1. návrhu usnesení
opravena na: "...od 7:00 do 19:00 hodin..." - poté byla všechna 4 navržená usnesení
odsouhlasena.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 17-980/19
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem
"Dny evropského dědictví" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne 14.09.2019
od 7:00 do 19:00 hodin. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí
na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se
souhlasem předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 17-981/19
RM souhlasí s vjezdem autobusů přepravujících účastníky akce na Husovo náměstí - vjezd i výjezd
na náměstí ze strany od Sepského mostu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 17-982/19
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého velkého pódia, koberce, 5 ks stánků a 10 ks pivních
setů v majetku města. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá žadatel,
tj. Městský klub v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 17-983/19
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce, výpomoc
s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů, 5
ks stánků a 10 ks pivních setů a MP dohled nad celou akcí.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Žádost - Muzejní staročeské trhy
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá o povolení tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", které se uskuteční v
sobotu 13.07.2019 od 9:00 do 17:00 hodin na části Husova náměstí a "Hildenském atriu",
příprava akce bude probíhat od 7:00 hodin, úklid po akci do 19:00 hodin - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Souhlasí bez připomínek.
Vyjádření OF: MMUZ je dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku
osvobozeno.
Vyjádření OŠKS: Souhlasí, jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 17-984/19
RM souhlasí s konáním tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v sobotu
13.07.2019 od 9:00 do 17:00 hodin na části Husova náměstí a na "Hildenském atriu".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Prodloužení provozu mateřské školy - MŠ Na Františku
Identifikace:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, oznamuje prodloužení
provozu mateřské školy ode dne 01.09.2019. V současné době je MŠ Na Františku v provozu
od 06:30 do 16:15 hodin, ode dne 01.09.2019 bude v provozu od 06:30 do 16:30 hodin, MŠ
Pod Výrovem má v současné době provoz od 6:30 do 15:45 ode dne 01.01.2019 bude
otevřeno od 6:30 do 16:00 hodin.
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Odůvodnění:
Vyhovění žádosti rodičů. Vyjádření OŠKS: Souhlasí s prodloužením provozu školy.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 17-985/19
RM bere na vědomí prodloužení provozu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku
845, který bude s platností ode dne 01.09.2019 v "MŠ Na Františku" od 6:30 do 16:30 hodin a v MŠ
Pod Výrovem od 6:30 do 16:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2-33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 17-986/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy informaci o bodu předkládaném do ZM 6, který se týká
provádění opodstatněných RO v rámci rozpočtu na rok 2019, které provedla RM od uplynulého
zasedání ZM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/2 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 125-7703/18 schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru s
Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054. OF
předkládá ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru.
Odůvodnění:
Jednou z povinností města, která ze smlouvy o úvěru vyplývá, je žádost o souhlas banky
v případě, že město poskytne úvěr nebo zápůjčku. Vzhledem, k velkému počtu žádostí o
souhlas v letošním roce (zápůjčky sportovním oddílům), Komerční banka, a.s., předkládá
dodatek smlouvy, který tuto podmínku zmírňuje a stanoví limit 10 mil. Kč ročně, pod který tato
žádost není nutná.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 17-987/19

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem
Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, kterým se stanoví limit 10 mil. Kč ročně, při
jehož dosažení je třeba žádat o souhlas banky s poskytnutím zápůjčky nebo úvěru, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřit ST jeho podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Dohoda o úhradě dluhu za neuhrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytu
Identifikace:
OF předkládá dohodu o úhradě dluhu na základě uznání dluhu žadatelky pí [osobní údaj
odstraněn]. Žadatelka má vůči městu Nové Město nad Metují dluh v celkové výši 31.367 Kč,
vzniklý z titulu neplacení nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním bytu za období ode
dne 02.06.2010 do dne 31.08.2010 ve výši 16.495 Kč, neuhrazených nákladů řízení za soudní
poplatek a právní zastoupení města u Okresního soudu v Náchodě ve výši 13.872 Kč a
neuhrazených nákladů výkonu rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě, ve výši 1.000 Kč.
Odůvodnění:
Při ústním jednání dne 13.05.2019 navrhla žadatelka úhradu dluhu ve splátkách ve výši 500
Kč měsíčně, tj. 62 splátek ve výši 500 Kč a 1 splátka ve výši 367 Kč, počínaje měsícem
květnem 2019, vždy do 25. dne příslušného měsíce. Doba splácení tak činí více jak 18 měsíců
a její schválení je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci ZM.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 17-988/19

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

RM doporučuje ZM schválit dohodu o úhradě dluhu s pí [osobní údaj odstraněn], v celkové výši
31.367 Kč ve výši 500 Kč měsíčně, tj. 62 splátek ve výši 500 Kč a 1 splátka ve výši 367 Kč, počínaje
měsícem květnem 2019, vždy do 25. dne příslušného měsíce.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/4 Žádost o dotací Česká společnost ornitologická
Identifikace:
Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v
Pardubicích, Zámek 2, Pardubice žádá o poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč. Finanční
prostředky by byly použity na vydání knihy Ptáci Náchodska - hrabaví, měkkozobí, kukačky,
sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí a šplhavci - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Žádost není podána v řádném termínu pro jejich podávání. Vzhledem k tomu, že částka na
dotace a dary města je v letošním roce vyčerpána, případné poskytnutí dotace by muselo být
řešeno RO.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 17-989/19

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

RM neschvaluje poskytnutí dotace společnosti Východočeská pobočka České společnosti
ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice ve výši 10 tis. Kč
vzhledem k tomu, že žádost nebyla podána v řádném termínu a finanční prostředky na dotace a
dary jsou již pro rok 2019 vyčerpány.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Žádost o dotaci Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Identifikace:
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nové Město nad Metují, Železova louka 482,
Nové Město nad Metují, žádá o poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč na dokončení nového
oplocení areálu MO - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Žádost není podána v řádném termínu pro jejich podávání. Vzhledem k tomu, že částka na
dotace a dary města je v letošním roce vyčerpána, případné poskytnutí dotace by muselo být
řešeno RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním ST a zároveň požádal o vyloučení z hlasování k tomuto bodu, a to pro
možnou podjatost, protože je členem MO ČRS. Po diskusi se radní shodli na tom, že schválí
dotaci ve výši 50 tis. Kč. Částky do 50 tis. Kč jsou v kompetenci RM, ale i tak bude v ZM 6
dána informace na vědomí o tom, že byla tato dotace schválena.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 17-990/19
RM schvaluje poskytnutí dotace společnosti Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nové
Město nad Metují, Železova louka 482, Nové Město nad Metují, ve výši 50 tis. Kč na výměnu části
oplocení a pověřuje ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 2 – 39/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 17-991/19
RM schvaluje RO - zařazení položky Dotace Českému rybářskému svazu NM - výměna části
oplocení ve výši 50 tis. Kč (§ 3429). Částka bude pokryta přesunem z položky § 3319 - nákup
nového pódia.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/6 Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.06.2019
Identifikace:
Dne 05.06.2019 se uskutečnilo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují (dále jen "FV ZM"), kde hlavními body bylo projednání závěrečného účtu a účetní
závěrky za rok 2018. FV ZM doporučuje oba materiály doporučit ZM vzít na vědomí a schválit.
Zápis z jednání FV ZM ze dne 05.06.2019 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Informace o bodu k projednání v ZM 6.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 17-992/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 05.06.2019, ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/7 Žádost o změnu účelu dotace Mateřské centrum Na Zámečku
Identifikace:
Mateřské centrum Na Zámečku, o. p. s., Husovo náměstí 1202, 549 01 Nové Město nad
Metují, žádá o změnu účelu poskytnuté dotace dle veřejnoprávní smlouvy č. 33/2019
schválené usnesením č. RM 11-552/19.
Odůvodnění:
Na základě dodatku by došlo ke změně účelu poskytnuté dotace z pořádání příměstských
táborů na krytí celoročního provozu MC - viz příloha tohoto bodu. Důvodem změny je získání
dotace na příměstské tábory z Evropského sociálního fondu, která nepřipouští
spolufinancování z dalších zdrojů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - položil otázku, zda by RM tuto částku schválila, kdyby věděla, že nakonec půjde
na provoz. Další diskutující: p. Jarolímek, ST a MST. Žádost nakonec byla schválena, ale s
tím, že k tomu může být přihlédnuto při vyřizování budoucích žádostí MC Na Zámečku o. p. s.
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K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 17-993/19
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 33/2019 o poskytnutí dotace s Mateřským
centrem Na Zámečku, o. p. s., Husovo náměstí 1202, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, kterým se mění účel poskytnuté dotace, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/8 Dohoda o úhradě dluhu za poškození kontejnerů na tříděný odpad
Identifikace:
OF předkládá dohodu o úhradě dluhu na základě uznání dluhu žadatele p. [osobní údaj
odstraněn] - zákonného zástupce, jehož syn [osobní údaj odstraněn] poškodil cizí věc a
způsobil škodu městu v celkové výši 17.709 Kč, a to zapálení 6 kontejnerů na tříděný odpad,
škoda ve výši 10.599 Kč, poškození keřů, škoda ve výši 560 Kč, poškození dlažby, kde stály
kontejnery, škoda ve výši 6.550 Kč.
Odůvodnění:
Žadatel má snahu za svého syna, který pro nedostatek věku není trestně odpovědný, škodu
vůči městu uhradit. Osobně požádal dne 10.06.2019 o splátkový kalendář měsíčními
splátkami a podepsal uznání dluhu. Je navrhováno splatit dluh v pravidelných měsíčních
splátkách, a to 34 splátek ve výši 500 Kč a 1 splátka ve výši 709 Kč, hrazených počínaje
měsícem červencem 2019, vždy do 15. dne příslušného měsíce. Dluh bude uhrazen do dne
15.06.2022. Doba splácení tak činí více jak 18 měsíců a její schválení je dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vysvětlující komentář s aktuálními informacemi podal radním ST. Dne 14.06.2019 bylo se
žadatelem dojednáno zvýšení splátky na 1.000 Kč měsíčně. Bude tedy uhrazeno 17 splátek a
1 splátka ve výši 709 Kč. Dluh bude uhrazen do dne 15.12.2020. Schválení upravené dohody
je v tomto případě v kompetenci RM.
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 17-994/19
RM schvaluje dohodu o úhradě dluhu s p. [osobní údaj odstraněn] (zákonný zástupce nezletilého
syna [osobní údaj odstraněn], bytem tamtéž, který škodu způsobil) v celkové výši 17.709 Kč ve výši
1 000 Kč měsíčně, tj. 17 splátek a 1 splátka ve výši 709 Kč, počínaje měsícem červencem 2019,
vždy do 15. dne příslušného měsíce, ve znění upravené přílohy a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/9 Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen "SK") ve výši 500 tis. Kč se
splatností nejpozději do dne 30.06.2018. Usnesením ZM 127-7759/18 ze dne 20.09.2018 byl
schválen dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce, kterým se prodloužil termín vrácení zápůjčky
do dne 30.06.2019.
Odůvodnění:
V předložené žádosti ředitel SK konstatuje, že k termínu 30.06.2019 není SK schopen
zápůjčku splatit. Jako důvod je uváděno prodlení MŠMT ČR při zpracování dotačních žádostí
a potřeba financování provozu SK z jiných zdrojů. Jako řešení jsou navrhovány 3 možnosti: 1.
poskytnutí mimořádné dotace ve výši 500 tis. Kč, která by byla použita ke splacení zápůjčky,
2. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 tis. Kč na úhradu poloviny dluhu a prodloužení
zápůjčky zbývající částky do dne 30.06.2020, 3) prodloužení celé zápůjčky do dne
30.06.2020.
Vyjádření OF: Rozpočet města v příjmech předpokládá vrácení zápůjčky v roce 2019. V
případě poskytnutí dotace na úhradu zápůjčky by bylo nutné schválit rozpočtové opatření a
schválit smlouvu o poskytnutí dotace. Prodloužení splatnosti lze řešit schválením dodatku ke
stávající smlouvě.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

Po diskusi radních bylo hlasováno o usneseních č. 3 až 6 s doplňkem k údržbě stadionu +
podmínka předložení účetní uzávěrky za rok 2018. Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 17-995/19
RM ukládá OF vyžádat si jako podklad pro jednání ZM předložení účetní závěrky Sportovního klubu
Nové Město nad Metují za rok 2018.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 17-996/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad
Metují, z.s., ve výši 250 tis. Kč, která bude použita k úhradě zápůjčky poskytnuté městem, a pověřit
ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM
2-39/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 17-997/19
RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace Sportovnímu klubu NM - úhrada
zápůjčky ve výši 250 tis. Kč (§ 3419). Částka bude pokryta navýšením rozpočtu v části Financování
v položce 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 43

ZÁPIS Z PORADY
RM 17 ze dne 17.06.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 17-998/19
RM doporučuje ZM souhlasit s odkladem vrácení části zápůjčky ve výši 250 tis. Kč poskytnuté
městem Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s., do dne 31.12.2019 s tím, že podmínkou je
řádně vedená údržba travnaté plochy stadionu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 17-999/19
RM ukládá OF zpracovat dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují a Sportovním klubem Nové Město nad Metují, z.s., s prodloužením termínu vrácení části
zápůjčky ve výši 250 tis. Kč do dne 31.12.2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/10 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.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 17-1000/19
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Základní školy Školní 1000 a Areálu
Pavlátovy louky ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/11 Avízo od SMO ČR k finanční sbírce pro obec Dražůvky
Identifikace:
Dne 28.05.2019 bylo na Elektronickou podatelnu města Nové Město nad Metují doručeno
společné kondolenční prohlášení Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „SMO ČR“) a
Sdružení místních samospráv České republiky, ve kterém za všechny členy vyjádřili hlubokou
soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky p. Rudolfa Štose. SMO ČR
se proto rozhodl vyhlásit finanční sbírku pro pozůstalé. Výzvě ke sbírce předcházela také
žádost o vyjádření piety vyvěšením smuteční vlajky na budově MěÚ dne 08.06.2019.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Finanční sbírka byla vyhlášena na podporu pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky p.
Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce dne 24.05.2019.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
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K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 17-1001/19
RM schvaluje finanční účast města Nové Město nad Metují na veřejné sbírce pro pozůstalé tragicky
zemřelého místostarosty obce Dražůvky p. Rudolfa Štose, kterou vyhlásilo SMO ČR, a to ve výši
5.000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 ZM 6 dne 27.06.2019 - program
Identifikace:
Dne 27.06.2019 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují ul. Komenského č. p. 30. Jde o 6. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Podrobný
program zasedání ZM 6 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - jménem zastupitele Ing. Jiřího Tymla požádal o zařazení vystoupení paní
PaedDr. Olgy Taláškové, ředitelky "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují", v "Úvodních
informacích a vystoupeních" na řádném veřejném zasedání ZM 6, tj. dne 27.06.2019.
Usnesení bylo odsouhlaseno ve znění: "...v podrobném znění dle upravené přílohy...".
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 17-1002/19
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 6 dne 27.06.2019 v podrobném znění dle
upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Návrh na odvolání vedoucí Obecního živnostenského úřadu Nové Město nad Metují
Identifikace:
RM jmenovala paní Mgr. Zdenku Kubíčkovou do funkce vedoucí Obecního živnostenského
úřadu Nové Město nad Metují ode dne 01.01.2003. V souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, je RM jako orgánu, který Mgr.
Zdenku Kubíčkovou do funkce vedoucí Obecního živnostenského úřadu jmenoval,
tajemníkem Městského úřadu Nové Město nad Metují Bc. Petrem Tyčem předkládán návrh na
její odvolání z funkce vedoucího úředníka.
Vedoucího úředníka je možno z funkce odvolat jen z důvodů uvedených v § 12 odst. 1 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění (dále jen „zákon o úřednících“). V daném případě je dán důvod dle § 12 odst.
1 písm. b) zákona o úřednících, neboť vedoucí úředník v době posledních 6 měsíců závažným
způsobem porušil některé ze zákonem stanovených povinností vedoucího úředníka.
Podle § 12 odst. 3 zákona o úřednících výkon funkce končí dnem následujícím po doručení
odvolání nebo vzdání se funkce, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den
pozdější.
Podle § 12 odst. 4 zákona o úřednících odvoláním z funkce vedoucího úředníka pracovní
poměr nekončí; to neplatí, jestliže byl pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou.
Územní samosprávný celek je povinen podat vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu
návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u územního samosprávného celku na jinou
práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže územní samosprávný celek
nemá pro vedoucího úředníka takovou práci nebo ji vedoucí úředník odmítne, jde o překážku
v práci na straně územního samosprávného celku a současně je dán výpovědní důvod podle
§ 52 písm. c) zákoníku práce; odstupné poskytované vedoucímu úředníku úřadu při
organizačních změnách nenáleží v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání nebo
vzdání se funkce vedoucího úředníka. Paní Mgr. Zdence Kubíčkové bude podán návrh na
změnu pracovního zařazení na pracovní místo referenta Obecního živnostenského úřadu
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Odvolání paní Mgr. Zdenky Kubíčkové z funkce vedoucí Obecního živnostenského úřadu
Nové Město nad Metují je navrhováno z důvodu uvedeného v § 12 odst. 1 písm. b) zákona o
úřednících, neboť v době posledních 6 měsíců závažným způsobem porušila povinnosti
vedoucího zaměstnance uvedené v § 302 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném, znění. Podle § 302 písm. a) až c) zákoníku práce jsou vedoucí zaměstnanci
povinni řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost
a pracovní výsledky, co nejlépe organizovat práci a vytvářet příznivé pracovní podmínky. V
důsledku porušení uvedených povinností ze strany Mgr. Zdenky Kubíčkové došlo ke dni
31.05.2019 k ukončení pracovního poměru referentky Obecního živnostenského úřadu paní
[osobní údaj odstraněn] a tím k personální destabilizaci Obecního živnostenského úřadu Nové
Město nad Metují. Podrobné odůvodnění návrhu na odvolání Mgr. Zdenky Kubíčkové je
obsaženo v úředním záznamu z jednání o návrhu na její odvolání ze dne 05.06.2019 - viz
přílohy k tomuto bodu, která byla radním odeslána adresně e-mailem. Rovněž byly takto
odeslány podklady z jednání vedoucího OS s Mgr. Kubíčkovou, které se dané problematiky
týkaly a další podklady, které odůvodňují předložený návrh TAJ na odvolání Mgr. Zdenky
Kubíčkové z funkce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 17-1003/19
RM odvolává na návrh tajemníka Městského úřadu Nové Město nad Metují Bc. Petra Tyče paní
Mgr. Zdenku Kubíčkovou z funkce vedoucí Obecní živnostenský úřad Nové Město nad Metují s tím,
že výkon funkce skončí dnem následujícím po doručení odvolání. RM paní Mgr. Zdenku Kubíčkovou
odvolává na základě § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, neboť v době posledních 6
měsíců závažným způsobem porušila povinnosti vedoucího zaměstnance uvedené v § 302 písm. a)
až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v důsledku porušení těchto
povinností došlo k personální destabilizaci Obecního živnostenského úřadu Nové Město nad Metují.
Podrobné odůvodnění návrhu na odvolání Mgr. Zdenky Kubíčkové je obsaženo v úředním záznamu
z jednání o návrhu na její odvolání ze dne 05.06.2019 - viz zdrojový dokument k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Slavoňov
Identifikace:
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Slavoňov.
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 Slavoňov. 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. 7/3 USNESENÍ č. RM 17-1004/19
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Slavoňov, jejímž
předmětem je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při zajištění výkonu
přenesené působnosti svěřené Obecnímu úřadu Slavoňov zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ze strany Městského úřadu Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/4 Změna složení oficiální delegace města Nové Město nad Metují do partnerského
města Hilden
Identifikace:
Usnesením RM č.13-731/19 ze dne 23.04.2019 byl schválen výjezd oficiální delegace města
Nové Město nad Metují do partnerského města Hilden ve dnech 21. - 23.06.2019, a to ve
složení: ST a MST s manželkami, předseda PV Ing. Josef Vančák a tlumočnice pí Věra
Prokýšková.
Odůvodnění:
Tlumočnice pí Věra Prokýšková se z osobních důvodů nebude moci zúčastnit této delegace,
proto jako náhradnice byla navržena pí Marie Böhmeová, která s účastí souhlasí.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Hable Petr - starosta

Z neplánovaných osobních důvodů se nemůže zahraniční služební cesty zúčastnit
pí Prokýšková a ani ST s manželkou - do partnerského města Hilden pojede tedy: MST s
manželkou, Ing. Vančák a pí Böhmeová. MST byl na vlastní žádost vyloučen z hlasování k
tomuto bodu, a to pro možnou podjatost.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 17-1005/19
RM bere na vědomí a schvaluje účast tlumočnice pí Marie Böhmeové za pí Věru Prokýškovou na
oficiální delegaci města Nové Město nad Metují do partnerského města Hilden ve dnech 21. 23.06.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Změna složení delegace města Nové Město nad Metují na 41. Setkání Nových měst
Identifikace:
Usnesením č. RM 16-913/19 a č. RM 16-914/19 ze dne 03.06.2019 byl schválen výjezd
delegace města Nové Město nad Metují na 41. Setkání Nových Měst v Evropě, které se koná
28. - 30.06.2019 ve městě Bad Neustadt an der Saale. Za naše město byly schváleny tyto
osoby: Mgr. Václav Böhm, p. Jiří Hladík, pí Monika Mrázková a p. Petr Valášek.
Odůvodnění:
Pan Mgr. Václav Böhm se z osobních důvodů nebude moci zúčastnit tohoto setkání. Jako
jeho zástupce / zástupkyně je navržen / navržena ................................(bude doplněno přímo
na jednání RM), který / která s účastí souhlasí.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Hable Petr - starosta

ST - žádný náhradník se za Mgr. Václava Böhma nenašel. Složení delegace města na 41.
Setkání Nových měst bylo vzato na vědomí v původně schváleném složení 3 osob, tj.: p. Jiří
Hladík, pí Monika Mrázková a p. Petr Valášek.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 17-1006/19
RM bere na vědomí složení delegace města Nové Město nad Metují na 41. Setkání Nových Měst v
Evropě ve dnech 28. - 30.06.2019 v původně schváleném složení 3 osob, tj.: p. Jiří Hladík, pí
Monika Mrázková a p. Petr Valášek.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8 Diskuse
Vysvětlení: Hoffmannová Simona - referent OSÚ
K čl. 8
Bez usnesení

8/1 Podnět radního Ing. Němečka - přerůstající zeleň na veřejných prostranstvích
Odůvodnění:
V závěrečné diskusi vystoupil radní Ing. Jan Němeček s upozorněním na to, že na různých
veřejných prostranstvích ve městě dochází k přerůstání zeleně do chodníků apod., což
komplikuje průchodnost a ohrožuje to zdraví, bezpečnost chodců a na některých místech i
řidičů.
Vysvětlení: Němeček Jan, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
ST přislíbil součinnost MP, TS a OMM - bude třeba zjistit jednotlivá místa, vlastníky a rozeslat
výzvy nebo přímo (MP) vlastníky kontaktovat. Prosí Ing. Němečka k zaslání podnětů s
uvedením míst, kde jsou problémy.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 17 vyhotoven dne:

20. června 2019

Zápis z RM 17 vypraven dne:

20. června 2019
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