Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 14 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 06.05.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

1

Hable Petr

starosta

13:00

13:05-14:45 22:15

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

13:05-14:45 22:15

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

13:05-14:45 22:15

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

13:05-14:45 22:15

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

13:05-14:45 22:15

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

13:05-14:45 22:15

Plná

7
8
9

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

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
14:50

13:05-14:45 22:15

Plná
Plná
Plná

13:05-14:45

Odchod Účast

22:15
22:15

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Ing. Simona Vojnarová
Pavel Horvat
Iveta Habrová
Miloš Kratěna
Jiří Tojnar
Ing. Josef Kulek
Libor Šnajdr
Marie Petruželková
Ing. Vladimír Vik
Kateřina Hejzlarová

Zapisovatelka

vedoucí OMM
14:50
vedoucí OMP (OMM)
14:50
vedoucí ORM (OMM)
15:28
vedoucí OSN (OMM)
15:53
referentka OŠKS (OF)
16:57
vrchní strážník MP
17:00
starosta obce Bohuslavice
17:00
starosta obce Provodov-Šonov
17:00
ředitel SK Nové Město nad Metují
17:40
předsedkyně TJ Spartak Nové Město nad Metují
člen výboru TJ Spartak Nové Město nad Metují
členka výboru TJ Spartak Nové Město nad Metují

Simona Hoffmannová
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18:34
18:34
18:34

16:55
15:25
16:53
16:55
17:00
17:40
17:40
17:40
18:34
20:00
20:00
20:00

_____________________

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
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Program:
1

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.05.2019

1/3

Výjezd RM - investice ve městě

2

Majetkoprávní úkony

2/1

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

2/2

Věcné břemeno pro Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v pozemcích p. p. č. 658/1, č. 658/3
a č. 658/10 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují

2/3

Žádost o pronájem stp. č. 307/2 k podnikání, k. ú. NMNM

3

Rozvoj

3/1

Pasport komunikací

3/2

Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny

3/3

GOLDWARE s.r.o. - SOPPS

3/4

Generel skal - 2. aktualizace a Revize stabilizací skalních svahů

3/5

Veřejná zakázka malého rozsahu - „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Nahořanská
v Novém Městě nad Metují“

3/6

Zápis č. 1/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 03.04.2019

3/7

Dodatek č. 3 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"

3/8

GOLDWARE s.r.o. - Dohoda o uložení telekomunikační sítě

3/9

Rekonstrukce lávky u Ammann(u) - smlouva se SŽDC

3/10

Zvýšení koeficientu parkovacích míst

3/11

Nesouhlasné vyjádření k vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby
"FTTx_NMNM_003_B.Němcové,28.října,TGM"

3/12

Rekonstrukce lávky u Ammann(u) - zadání zakázky na realizaci

3/13

PD - Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem - dodatek č. 2

3/14

Geodetické doměření Metuje a její údolnice pro sestavení digitálního modelu terénu
za účelem výpočtu Q100 LAM

3/15

Spoluúčast města na vynucené rekonstrukci chodníků v ul. Havlíčkova

4

Správa nemovitostí

4/1

Žádost o souhlas vlastníka - Billcom spol. s r.o.
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5

Školství, kultura a sport

5/1

Žádost o zapůjčení krytého pódia

5/2

Žádost o zapůjčení pivních setů

5/3

Žádost o povolení akce na Husově náměstí

6

Finance

6/1

ZUŠ žádost o schválení nájmu čp. 1218

6/2

Lesní lanový naviják KRPAN 5,5 EH

6/3

Výměna platebních terminálů

6/4

Žádost o dotaci - Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s.

6/5

Vyřazení majetku

6/6

Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s. - dotace na rekonstrukci travnaté
plochy

6/7

Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - dotace na rekonstrukci zimního stadionu

6/8

Žádost o podporu vydání publikace "Jak to tenkrát bylo"

6/9

Opakované uzavření smlouvy - OSA - smlouva na rok 2019

6/10

Smlouva o společném postupu

7

Různé

7/1

Program prevence rizikového chování 2019 - žádosti o dotaci

7/2

Neuplatnění náhrady škody ve výši 2.420 Kč

7/3

Stížnost Novoměstského spolku na ochranu přírody a krajiny a žádost o poskytnutí informace
a stanoviska členů RM

7/4

Zápis z 2. jednání Partnerského výboru ze dne 17.04.2019

7/5

Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Jestřebí

7/6

Zápis ze 4. zasedání Komise životní prostředí ze dne 17.04.2019

7/7

ZM 5 dne 27.05.2019 - program mimořádného zasedání ZM

7/8

ST obce Bohuslavice - vystoupení k dopravní bezpečnosti

7/9

Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Bohuslavice

8

Diskuse

8/1

Podnět radního Ing. Němečka - oprava chodníku na křižovatce ulic Zborovská x Smetanova

8/2

Podnět radního M. Jarolímka - neoprávněné zábory chodníku v ulici T. G. Masaryka
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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 - 14:45
14:45 - 15:05
15:05 - 16:40
16:40 - 16:45
16:45 - 16:55
17:45 - 22:00
16:55 - 17:45
22:00 - 22:15

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 14-737/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 14:
1.
1/1
1/2
1/3

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.05.2019
Výjezd RM - investice ve městě

2.
2/1
2/2

Majetkoprávní úkony
Prodej části pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, ul. Železova louka
Věcné břemeno pro Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v pozemcích p. p. č. 658/1,
č. 658/3 a č. 658/10 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
Žádost o pronájem stp. č. 307/2 k podnikání, k. ú. NMNM

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

Rozvoj
Pasport komunikací
Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
GOLDWARE s.r.o. - SOPPS
Generel skal - 2. aktualizace a Revize stabilizací skalních svahů
Veřejná zakázka malého rozsahu - „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Nahořanská
v Novém Městě nad Metují“
Zápis č. 1/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 03.04.2019
Dodatek č. 3 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"
GOLDWARE s.r.o. - Dohoda o uložení telekomunikační sítě
Rekonstrukce lávky u Ammann(u) - smlouva se SŽDC
Zvýšení koeficientu parkovacích míst
Nesouhlasné vyjádření k vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby
"FTTx_NMNM_003_B.Němcové,28.října,TGM"
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3/12
3/13

Rekonstrukce lávky u Ammann(u) - zadání zakázky na realizaci
PD - Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem - dodatek č. 2

4.
4/1

Správa nemovitostí
Žádost o souhlas vlastníka - Billcom spol. s r.o.

5.
5/1
5/2
5/3

Školství, kultura a sport
Žádost o zapůjčení krytého pódia
Žádost o zapůjčení pivních setů
Žádost o povolení akce na Husově náměstí

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

Finance
ZUŠ žádost o schválení nájmu čp. 1218
Lesní lanový naviják KRPAN 5,5 EH
Výměna platebních terminálů
Žádost o dotaci - Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s.
Vyřazení majetku
Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s. - dotace na rekonstrukci travnaté
plochy
Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - dotace na rekonstrukci zimního stadionu
Žádost o podporu vydání publikace "Jak to tenkrát bylo"
Opakované uzavření smlouvy - OSA - smlouva na rok 2019
Smlouva o společném postupu

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

Různé
Program prevence rizikového chování 2019 - žádosti o dotaci
Neuplatnění náhrady škody ve výši 2.420 Kč
Stížnost Novoměstského spolku na ochranu přírody a krajiny a žádost o poskytnutí informace
Zápis z 2. jednání Partnerského výboru ze dne 17.04.2019
Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Jestřebí
Zápis ze čtvrtého zasedání Komise životní prostředí ze dne 17.04.2019
ZM 5 dne 27.05.2019 - program mimořádného zasedání ZM
ST obce Bohuslavice - vystoupení k dopravní bezpečnosti

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.05.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 14 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 14-738/19
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
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1/3 Výjezd RM - investice ve městě
Identifikace:
Odjezd ve 13:05 hodin ze dvora za budovou MěÚ !! Účastníci: RM, TAJ, TS, OMM, ORM,
OSN, OVRR, MP.
1/ Vrchoviny horní most (poté lávka) - seznámit se stávajícím stavem mostu – OMM – 13:10 –
13:25 hodin
2/ Vrchoviny, rybník, schváleno v ZM podání žádosti o dotaci na kompletní opravu rybníku seznámit se stávajícím stavem rybníku/ ke zvážení, když bylo projednáno na ZM – OMM –
13:30 – 13:45 hodin
3/ Část úseku chodníku v ul. Havlíčkova u vjezdu u pneu Truneček - spolufinancování města
na rekonstrukci chodníku po změně výšky obruby krajské silnice, stávající chodník je
„utopený“ – OMM – 13:50 – 14:10 hodin
4/ Nebytové prostory na Husově náměstí 1218 „Merkur“ - radní jednali o „přesunu“ z RM 13 do
RM 14 - ZUŠ B. Smetany - seznámení se nebytovými prostory za přítomnosti ředitele ZUŠ a
zástupce pronajímatele, viz bod RM 14 - 6/1 – OF – 14:15 – 14:35 hodin
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Po návratu z výjezdu při projednání radní konstatovali, že v případě lávky ve Vrchovinách je
nutné pokračovat ve snaze získat stavební povolení a akci realizovat, lze očekávat, že s
postupem času bude potřeba sanace kamenného zdiva a klenby ve větším rozsahu než je
nyní stanoveno v PD. V případě rybníku ve Vrchovinách byla na místě diskutována možnost
jiného řešení, nakonec ujednáno, že bude postupováno dle PD a žádosti o dotaci. Z jednání k
problematice chodníků v ulici Havlíčkova, v části od viaduktu směrem ke křižovatce "U
Papežů" bylo rozhodnuto o společné realizaci úpravy chodníků v součinnosti s investrorem
rekonstrukce komunikace - viz nový bod 3/15 v této RM. Dále bylo upozorněno na potřebu
řešit problém se schůdkem na nově budovaném chodníku u železničního mostu u Restaurace
U Trunečků - zabývá se tím MST a OMM. Dále radní požádali o posouzení, zda by nemělo
být instalováno zábradlí u části nového chodníku, který vede od vlakového nádraží k viaduktu
a na kterém je poměrně velký svah. Bylo přislíbeno zadání úkolu v rámci PVO a pak následné
předložení návrhu řešení do RM.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 14-739/19
RM byla seznámena při výjezdu na místo se situací tykající se těchto investic města: Vrchoviny
horní most (lávka), Vrchoviny - rybník a Část úseku chodníku pod viaduktem v ul. Havlíčkova a u
vjezdu u pneu Truneček.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Prodej části pozemku p. p. č. 223/4 v k. ú. Krčín, ul. Železova louka
Identifikace:
Pan Miroslav Šenfluk, bytem Železova louka 140, 549 01 Nové Město nad Metují, požádal o
koupi části pozemku p. p. č. 223/4 o výměře cca 40 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Krčín. Žadatel uvedl v žádosti jako důvod koupě dlouhodobě zaplocenou
část zahrady.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze, s tím, že vyjádření OV Krčín bude
doplněno nejpozději před konáním ZM. Minimální cena 130 Kč/m² pozemku je stanovena dle
Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. V ul.
Železova louka byla provedena rekonstrukce místní komunikace a její geodetické zaměření.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 14-740/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 223/4 o výměře cca 40 m²,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, který
je zapsaný na LV č. 10001 vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek uvedených
v předloženém návrhu záměru, viz příloha.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Věcné břemeno pro Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v pozemcích p. p. č. 658/1,
č. 658/3 a č. 658/10 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
Identifikace:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod (dále
také jen „VaK Náchod“) předkládá ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě ev. č.: E003/2019, k pozemkům města p. p. č. 658/1, č. 658/3 a č.
658/10 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, zapsaným na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, v ul. Kasárenská, dle předloženého GP č. 2202–292/2019.
Odůvodnění:
VaK Náchod navrhuje jako jednorázovou náhradu paušální částku 1.000 Kč + DPH, protože
stavbu kanalizačního řadu si vyžádalo město, které prostřednictvím ZM schválilo na tuto akci
Smlouvu o zápůjčce peněžních prostředků pro VaK Náchod (viz usnesení č. ZM 1277750/18). Důvodem zhotovení kanalizačního řadu bylo mj. hlavně vyřešit napojení plánované
výstavby domů dle platného územního plánu na některých pozemcích v oblasti Březinek na
kanalizaci, a to zejména pozemku města p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro 2
viladomy (areál autoparku bývalých kasáren). Uzavření smlouvy VaK Náchod navrhl po
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dokončení a zaměření stavby kanalizačního řadu. Kolaudační souhlas ze dne 07.03.2019 - viz
příloha. OVRR a OF - bez připomínek.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz k rozsahu odkanalizování - vysvětleno OMP + ST - jde o kompromisní
řešení - pomohlo to k řešení sporu vlastníků pozemků a stavebníků, který zde byl.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 14-741/19
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, ev. č. strany
oprávněné: E003/2019, k pozemkům města p. p. č. 658/1, p. p. č. 658/3 a p. p. č. 658/10, vše druh
pozemku ostatní plocha, vše způsob využití ostatní komunikace vše v k. ú. a obci Nové Město nad
Metují, zapsaným na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném u KÚ pro KHK,
KP Náchod, dle předloženého GP č. 2202–292/2019, se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, a to na dobu neurčitou za sjednanou
cenu za zřízení věcného břemene v celkové výši 1.000 Kč + DPH v zákonné výši (jednorázová
náhrada), a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost o pronájem stp. č. 307/2 k podnikání, k. ú. NMNM
Identifikace:
Pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedený na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, který spadá do území, na které byl schválen
Regulační plán Rychta. Na pozemku se nachází stavba provozovny cestovní agentury CIS,
včetně přístavby s obchody, čp. 69 v ul. T. G. Masaryka, ve vlastnictví žadatelky pí Libuše
Matoušové, IČO: 11160837, se sídlem Johnova 310, Nové Město nad Metují. Pozemek je
pronajatý ode dne 18.12.2018 do dne 17.12.2019 za účelem přípravy pozemku k jeho vrácení
pronajímateli dle ujednání ve smlouvě uzavřené dne 03.12.2018 a za nájemné ve výši 125
Kč/m2/rok. Žadatelka dne 05.04.2019 požádala o prodloužení stávající nájemní smlouvy, kdy
chce nadále poskytovat v provozovnách služby občanům města.
Odůvodnění:
V ZM 4 dne 18.04.2019 byl projednán podnět zastupitele Ing. Čopíka, Ph.D., týkající se
pronájmu stp. p. č. 307/2. OMM v souladu s usnesením č. ZM 4-108/19 zveřejnil záměr města.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na specifikaci účelu užívání pozemku - vedoucí OMP vysvětlila, že v
tomto bodě jde o reakci na další dopis pí. Matoušové, který přišel dříve než byl záměr
vyvěšen. Na ten musí pí. Matoušová teprve reagovat svou žádostí. Další diskuse se týkala
délky nájmu - v usnesení ZM 4 nebylo toto datum uvedeno. Panuje shoda, že to bude max do
31.12.2020. V tomto smyslu také bude v RM schvalována smlouva. V diskusi se radní
zabývali i stavbami p. Hojného a celkovým sladěním konečného řešení městských pozemků v
této lokalitě. Vše by mělo být tak, že konečným datem by mělo být 31.12.2020. Po delší
diskusi bylo hlasováno o navrženém usnesení: 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se.
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 14-742/19
RM bere na vědomí žádost pí Libuše Matoušové, IČO: 11160837, se sídlem: Johnova 310, 549 01
Nové Město nad Metují, o prodloužení smlouvy o nájmu ze dne 03.12.2019 s tím, že záměr
pronájmu stp. č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují je zveřejněn v souladu s
usnesením Zastupitelstva města č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019 a k tomuto záměru by měla pí
Matoušová podat nabídku v termínu uvedeném ve zveřejněném záměru.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Pasport komunikací
Identifikace:
Na základě Rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují, Odboru správního,
Oddělení dopravy a silničního hospodářství ze dne 28.06.2017 o změně třídy stávajících 127
místních komunikací předkládá OMM ke schválení aktualizaci pasportu komunikací.
Aktualizace spočívá ve změně třídy 3 místních komunikací na II. třídu a 124 místních
komunikací na III. třídu.
Odůvodnění:
OMM prověřilo postupy nutné ke stanovení nového pasportu komunikací, kdy závěrečným
krokem je schválení pasportu RM. Změna třídy místních komunikací proběhla z důvodu
správného zatřídění 127 místních komunikací dle zákona č. 13/1997 o pozemních
komunikacích § 6 - Místní komunikace, původní zatřídění svým dopravním významem a
stavebně technickým vybavením neodpovídalo zařazení dle tohoto zákona.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi bylo vysvětleno to, čeho se aktualizace týkají, proč jsou činěny a k čemu pasport
slouží.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 14-743/19
RM schvaluje aktualizaci pasportu místních komunikací spočívající ve změně třídy 127 místních
komunikací - 3 místních komunikací II. třídy a 124 místních komunikací III. třídy, ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/2 Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. předložila městu na základě smlouvy o
provozování kanalizace ve Vrchovinách Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město
nad Metují Vrchoviny za rok 2018. Součástí zprávy je i CD s množstvím příloh v el. podobě
(Vyrovnávací nástroj, Základní modul, Fakturace střediska a další). Zpráva a přílohy jsou
uloženy na OMM (ORM).
Odůvodnění:
Zpráva se každoročně předkládá RM na vědomí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 14-744/19
RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují Vrchoviny za
rok 2018 zpracovanou smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. v březnu
2019 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 GOLDWARE s.r.o. - SOPPS
Identifikace:
OMM obdržel žádost firmy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují o uložení telekomunikační sítě v ul. Havlíčkově (pod viaduktem). Telekomunikační síť je
navržena v části chodníku a v zeleni na p. p. č. 2052/8, který jsou ve vlastnictví města, k. ú.
Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují. Dále je telekomunikační síť vedena
pozemkem č. 2052/2 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, na kterém je chodník ve
vlastnictví města.
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:
V diskusi se radní dotazovali na to, zda tyto jednotlivé žádosti, které jsou součástí fakticky
komerčních projektů poskytovatelů různých IT služeb, zapadají do nějakého komplexního
řešení tohoto druhu sítí ve městě. Po diskusi ST doporučil dát tuto problematiku jako bod do
koncepčního zasedání RM 15. Připravit to musí OMM ve spolupráci s MST. Vedoucí ORM
vysvětlila, že město stanovuje pro tyto žadatele podmínky, které musí být podchyceny v
příslušné PD nezbytné pro samotnou realizaci. TAJ upozornil, že lze spojeně hlasovat o
usneseních k bodům 3/3 a 3/8. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 14-745/19
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě „Kabelizace optickou sítí ul.
Havlíčkova – etapa 1“, k.ú. Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 14-746/19
RM ukládá OMM připravit do koncepčního zasedání RM č. 15 ve spolupráci s MST návrh
komplexního řešení povolování ukládání telekomunikačních a dalších sítí na území města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Generel skal - 2. aktualizace a Revize stabilizací skalních svahů
Identifikace:
Pro rok 2019 byla v rozpočtu města schválena položka pro zpracování generelu skal.
V souladu s usnesením č. RM 10-432/19 ze dne 11.03.2019 bylo zadáno zpracování dvou
dokumentů. Aktualizace generelu skal a Revize již stabilizovaných skalních svahů. Oba
dokumenty jsou zpracovány a předány. Dne 24.04.2019 proběhla schůzka v kanceláři starosty
města, na které zpracovatel dokumentů Ing. Jiří Petera seznámil vedení města s výstupy
zpracovaného šetření.
Odůvodnění:
V aktualizaci generelu skal byly zpracovány lokality – Havlíčkova ulice, Velká strž v ulici
Nádražní (pod vyhlídkou na skalách) a svah pod parkovištěm "farská zahrada". V dokumentu
Revize stabilizovaných skalních svahů byly zpracovány lokality Klosova vyhlídka, Zadomí –
úseky I., II. a III., Zázvorka, Studna na Husově náměstí, Vyústění kanalizace pod Havlíčkovou
ulicí a Nádražní pod domy čp. 193 a 362. Všechny zkoumané lokality se nacházejí na
pozemcích ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města Nové Město nad Metují. Výstupem obou
projektů je společná situace monitorovaných lokalit a společná přehledná plánovací tabulka,
ve které jsou zaznamenány důležité údaje – časový přehled o již provedených stabilizací,
doporučené časové limity pro provedení údržby a oprav stabilizovaných a nestabilizovaných
skalních svahů a odhad nákladů pro doporučené úpravy. Na základě uvedených podkladů
budou postupně navrhovány potřebné položky do rozpočtu města, navrhovány budou
postupně práce na údržbě lokalit dle jejich důležitosti. Přílohou RM je přehledná situace
Revize stabilizovaných skalních svahů a aktualizace generelu skalních svahů a Plánovací
tabulka skalní svahy.
Zpracované dokumenty jsou uloženy na Oddělení rozvoje města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz k prezentované aktuální situaci (viz příloha). ST - nebylo tam nic
výrazně akutního. MST doplnil - mělo by se postupovat dle "Plánovací tabulky", která
obsahuje navržená opatření a termíny.
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 14-747/19
RM bere na vědomí zpracované dokumenty Generel skal 2. aktualizace a Revize stabilizovaných
skalních svahů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Veřejná zakázka malého rozsahu - „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici
Nahořanská v Novém Městě nad Metují“
Identifikace:
Dne 30.04.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a na veřejnou
zakázku „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Nahořanská v Novém Městě nad Metují“
Komise nyní předkládá RM protokol z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 8 firem. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně
platné DPH. Byly podány celkem 4 obálky s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku.
Nejvýhodnější nabídku podala firma ERMO spol. s r.o., se sídlem: Na Střezině 694/1, 500 03
Hradec Králové, s nabídkovou cenou 1.063,142,30 Kč vč. DPH. Na 2. místě se umístila firma
MATEX HK s.r.o., se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, s nabídkovou cenou
1.124.007,90 Kč vč. DPH.
V rozpočtu města je schválena položka "stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a
Nahořanská - realizace + VO- II. etapa " ve výši 3 200 tis. Kč a předpokládaná dotace 3 700
tis. Kč. Z této položky budou hrazeny jak stavební úpravy chodníků, tak VO. Předpokládaná
hodnota na VO a MR byla 1.237.104 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST – aktuální informace ze SFDI – nedostali jsme dotaci, tzn., že na úkor našeho rozpočtu
půjde v případě realizace o nárůst o 3 mil Kč. Proto je otázkou, zda to ještě zvážit - tj. zda
počkat a zkusit to za rok. Bez dotace jde celkem o 6,2 mil – bude třeba rozhodnout v RM i ZM,
zda se do toho půjde bez dotace. Návazně byla diskutována otázka uzavření smlouvy a
případného posunu realizace do dalšího roku, bez nového soutěžení. Rovněž byla projednána
otázka financí a zdrojů v letošním rozpočtu. Jde totiž o akci, která se fakticky váže na
chystanou rekonstrukci komunikací směr Nahořany.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 14-748/19
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Nahořanská v Novém Městě
nad Metují“ firmě ERMO spol. s.r.o., se sídlem: Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 1.063.142,30 Kč vč. DPH. V případě odstoupení uchazeče na 1. místě RM
souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči, který se umístil na 2. místě, a to firmě MATEX HK
s.r.o., se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 1.124.007,90 Kč vč.
DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 14-749/19
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ERMO spol. s.r.o., se
sídlem: Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, na akci „Veřejné osvětlení a městský rozhlas
v ulici Nahořanská v Novém Městě nad Metují“, za nabídkovou cenu 1.063.142,30 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Zápis č. 1/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 03.04.2019
Identifikace:
Komise regenerační se dne 03.04.2019 sešla na svém 1. jednání v novém volebním období
2018 - 2022. Nyní je RM předkládán na vědomí zápis z jednání. Co se týká problematiky
jmenování nového konzervátora státní památkové péče, tak to nyní projednává OVRR s NPÚ,
po schválení bude předložen návrh do RM.
Odůvodnění:
V rámci jednání nebyly RM doporučeny žádné návrhy k řešení. Další jednání je plánováno
v měsíci červen 2019.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 14-750/19
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 03.04.2019, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Dodatek č. 3 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"
Identifikace:
RM usnesením č. RM 12-601/19 ze dne 08.04.2019 a č. RM 13-691/19 ze dne 06.05.2019
schválila vícepráce na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“. ORM předkládá dodatek
č. 3 ke smlouvě o dílo č. 18/2018 (dále jen "SOD") na vícepráce schválené výše uvedenými
usneseními RM, o celkové výši 211.270 Kč vč. DPH. Jedná se o následující vícepráce:
náhrada zářivkového osvětlení za LED osvětlení a úpravu dveří pro elektrické otevírání. Dále
dodavatel požádal o prodloužení termínu výstavby pro realizaci palubové podlahy v tělocvičně
do dne 20.08.2019. Všechny ostatní práce budou dodány v řádném termínu dle smlouvy o
dílo.
Odůvodnění:
Dodatek č. 3 zahrnuje vícepráce schválené v RM 12 a13. Prodloužení termínu dodávky
podlahy je vyvoláno zpožděním řešení konstrukce pro opláštění CETRIS. Původně
nasmlouvaný dodavatel podlahy měl termín pokládky podlahy ode dne 01.05.2019, pozdější
termín začátku realizace podlahy nebyl možný. Podlaha by se musela provést před montáží
opláštění CETRIS a musela by se zakrývat, odhadované vícepráce na zakrytí by činily 40 tis.
Kč. STAKO s.r.o. našlo jiného dodavatele, který podlahu provede v termínu ode dne
15.07.2019 do dne 15.08.2019. Zakrývání se nebude muset provádět. Po dokončení dodávky
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potřebuje dodavatel 5 dní na úklid stavby před předáním. Realizace podlahy až po montáži
CETRIS je jednoznačně lepší i z důvodu záruky na podlahu a možného poškození podlahy při
realizaci opláštění. ORM doporučuje schválení dodatku č. 3 k SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 14-751/19
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 18/2018 na realizaci akce „Přístavba tělocvičny u
ZŠ Komenského“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAKO s.r.o., IČO: 42228468,
který zahrnuje vícepráce, schválené v RM 12 a13 a prodloužení termínu výstavby na realizaci
pokládky palubové podlahy v tělocvičně do dne 20.08.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 GOLDWARE s.r.o. - Dohoda o uložení telekomunikační sítě
Identifikace:
OMM obdržel žádost firmy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují, o uložení telekomunikační sítě do chodníkového tělesa pod železničním mostem v ul.
Havlíčkova. Telekomunikační síť je navržena v chodníkovém tělese ve vlastnictví města na p.
p. č. 2176/1, která jsou ve vlastnictví ČR, ve Správě železniční dopravní cesty, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, k. ú. Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad
Metují.
Odůvodnění:
OMM navrhuje uzavřít Dohodu o uložení telekomunikační sítě pod stavbu chodníkového
tělesa vlastníka, ve které jsou stanoveny podmínky města pro uložení telekomunikační sítě do
chodníkového tělesa ve vlastnictví města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" bodu 3/3.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 14-752/19
RM schvaluje Dohodu o uložení telekomunikační sítě pod stavbu chodníkového tělesa vlastníka
„Kabelizace optickou sítí ul. Havlíčkova – etapa 1“, k.ú. Nové Město nad Metují, mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/9 Rekonstrukce lávky u Ammann(u) - smlouva se SŽDC
Identifikace:
Realizace rekonstrukce lávky u Ammann(u) bude probíhat nad železniční tratí provozované
Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234 (dále jen "SŽDC"). Ve
vyjádření SŽDC k realizaci stavby je požadavek na uzavření smlouvy o provedení omezení na
síti SŽDC. Práce jsou naplánovány v době výluky na trati ode dne 29.05.2019 do dne
11.06.2019. Za každou byť započatou hodinu využití výluky je účtován poplatek ve výši 1.000
Kč/hod. výluky. Platba za výluku bude účtována dle skutečných hodin výluky. Dle vyjádření
dodavatele rekonstrukce lávky bude třeba max. 20 hodin výluky, tedy předpokládaná cena za
výluku bude 20.000 Kč vč. DPH. K této částce bude ještě připočten poplatek za plánování a
administraci smlouvy 800 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení smlouvu o provedení
omezení na síti SŽDC.
Odůvodnění:
Práce budou prováděny v době výluky SŽDC i přesto SŽDC požaduje na prováděné práce
uzavřít smlouvu s finančním plněním uvedeným v identifikaci. V případě, že by práce na lávce
probíhaly v době mimo výluku trati, bylo by nutné uhradit částku 2.000 Kč za každou hodinu
výluky a uradit náklady na náhradní přepravu cestujících. Cena za výluku bude účtována dle
soupisu využité doby výluky odsouhlaseným vedoucím traťového okrsku Náchod. Z faktury za
výluku může SŽDC v případě, že smlouva je uzavřena s městem, poskytnout slevu cca 10 %.
Pro realizaci stavby nad tratí je naprosto nezbytné uzavření předložené smlouvy. ORM
doporučuje její schválení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní zabývali průchodností pěších přes most v době rekonstrukce, dobou výluk,
termíny a případnými sankcemi.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 14-753/19
RM schvaluje smlouvu o provedení omezení na síti SŽDC, státní organizace mezi městem
Nové Město nad Metují a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace IČO: 70994234, za
cenu 1.000 Kč vč. DPH za každou hodinu výluky a jednorázový poplatek 800 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Zvýšení koeficientu parkovacích míst
Identifikace:
PVO uložila OMM připravit ve spolupráci s OVRR informaci o možnostech města, jak by bylo
množné ovlivnit zvýšení koeficientu, který stanovuje stavebníkům povinnost vybudování
příslušného počtu parkovacích míst. ORM zpracovalo postup, jak by bylo možné koeficient
parkování zvýšit, který je předložen RM.
Odůvodnění:
Zpracovaný postup na zvýšení koeficientu parkování - viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse radních o případném zavedení navýšených koeficientů a možných
dopadech na novou výstavbu či rekonstrukce. Nakonec se radní shodli v tom, že nelze jen
hlasováním tento koncepční materiál schválit, ale je třeba to dopracovat tak, aby na konci
provesu bylo smysluplné zavedení regulativů do územního plánu. Materiál je třeba dále
rozpracovat, tj. zkusit oslovit VUT v brně, zda by toto uměli pro nás zpracovat. Radní se
shodli, že toto nelze ale doladit na jednání RM a proto bude třeba udělat samostatnou
schůzku zainteresovaných, ze které by vzešel další postup. Bylo hlasováno o usnesení "bere
na vědomí" - schváleno a pak o novém usnesení, tj úkolu pro MST a OMM, tj. dopracovat a
předložit do koncepčního jednání RM č. 16.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 14-754/19
RM bere na vědomí předložený návrh postupu města na zvýšení koeficientu pro výpočet počtu
odstavných a parkovacích ploch u nové výstavby v Novém Městě nad Metují ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 14-755/19
RM ukládá MST ve spolupráci s OMM dopracovat návrh konečného postupu města na zvýšení
koeficientu pro výpočet počtu odstavných a parkovacích ploch u nové výstavby v Novém Městě nad
Metují a předložit ho do programu RM 16.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Nesouhlasné vyjádření k vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby
"FTTx_NMNM_003_B.Němcové,28.října,TGM"
Identifikace:
Vlastníci nemovitostí a občané z ulice 28. října a ulice Rašínova zaslali na OVRR, RM a ZM
nesouhlasné stanovisko k probíhajícímu řízení o umístění stavby. Jedná se o vedení optiky
přes soukromé a městské pozemky z ul. 28. října do ul. Boženy Němcové v trase stávající
optiky fy CETIN. Město ve spolupráci s OVRR svolalo schůzku na dne 20.02.2019 za účasti
vedení města, zástupců fy NSYS a zástupců veřejnosti. Na schůzce byla dohodnuta
podmínka, za které fa NSYS bude moci vést optickou síť. Změna spočívala v hloubce uložení
optiky. Trasa vedoucí v ulici 28. října byla vysvětlena, že není vhodná (více viz zápis z jednání
a Rozhodnutí o umístění stavby - OVRR). Zároveň se zástupci veřejnosti na jednání vyjádřili,
že je možné, že se ještě k tomu opět vyjádří. Tomu došlo a zaslali nesouhlasné stanovisko.
OVRR se k tomuto stanovisku vyjádřil ve svém Rozhodnutí o umístění stavby (str. 9 a 10) viz
příloha. Zároveň RM 389 dne 12.02.2018 v čl. 3/8 a 3/9 uzavřela s firmou NSYS Smlouvu o
právu provést stavbu inženýrské sítě dle schválené PD stavebním úřadem. V případě, že
vlastníci nemovitostí budou mít i nadále připomínky, mohou je vznést v rámci odvolacího
řízení ke Krajskému úřadu KHK, tak jak je popsáno v Rozhodnutí o umístění stavby. OMM
nemá připomínek ani námitek.
Odůvodnění:
ZM bude informováno po projednání na RM 14.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Radní v diskusi zmiňovali obdobné připomínky jako měli u bodů 3/3 a 3/8 - tj. koncepční
řešení pro celé území města.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 14-756/19
RM bere na vědomí zaslaný nesouhlas se zahájením Územního rozhodnutí o umístění stavby
"FTTx_NMNM_003_B.Němcové,28.října,TGM" vlastníky sousedních pozemků v ul. 28. října a
Rašínova.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 14-757/19
RM konstatuje, že oprávněnosti námitky vlastníků nemovitostí a občanů z ul. 28. října a ul.
Rašínova přísluší se zabývat stavebnímu úřadu, který v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. RM nemá k
územnímu řízení námitek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Rekonstrukce lávky u Ammann(u) - zadání zakázky na realizaci
Identifikace:
RM usnesením RM 13-698/19 zrušila veřejnou zakázku „Rekonstrukce mostu pro pěší přes
trať ČD v Novém Městě nad Metují“ z důvodu, že jediná podaná nabídka nepředložila
naceněný položkový rozpočet. ORM jednalo s firmou AWISGREAT Z@Z, která podala
nabídku, o způsobu úpravy smlouvy o dílo tak, aby byl jednoznačně určen předmět zakázky.
Zároveň firma předložila propočet, ze kterého vycházela při nacenění zakázky a další
požadované doklady. Lávka vyžaduje opravu a práce je nutné provést v době výluky trati ode
dne 29.05.2019 do dne 11.06.2019. Firma AWISGREAT s.r.o. podala příznivou cenovou
nabídku ve výši 1.480 300 Kč vč. DPH. Pro zadání zakázky firmě AWISGREAT je nutné
schválit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. ORM předkládá
ke schválení SOD na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém
Městě nad Metují“.
Odůvodnění:
Výběrové řízení na rekonstrukci lávky bylo vypsáno již 3x. V prvních 2 kolech podané nabídky
se pohybovaly okolo 3 mil. Kč vč. DPH a nebyly akceptovány. Cena dle rozpočtu projektanta
činí 1.716.179 Kč vč. DPH. Nabídková firmy AWISGREAT je pod těmito rozpočtovými
náklady. Práce je třeba provést v době výluky trati. V případě nevyužití výluky se stavba
prodraží, protože kromě ceny za hodinu výluky, která je dvojnásobná musí žadatel hradit
náhradní autobusovou dopravu. Na jednání mezi dodavatelem a vedením města 30.4.2019
byly domluveny změny oproti požadavkům ve výzvě k podání nabídky. Jedná se především o
specifikaci materiálu na podlahu lávky. Dodavatel použije hloubkově impregnované smrkové
fošny na pochůzí vrstvu a na spodní konstrukci bude použit hloubkově impregnovaný modřín.
Na povrchovou úpravu ocelových konstrukcí bude použit nátěrový systém, se kterým má
dodavatel dobré zkušenosti a realizoval ho na stavbách podobného charakteru. Pro realizaci
opravy nebude použito lešení, pouze zavěšená lávka. Tloušťka nátěru je větší, než bylo
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požadováno v projektu. Pro realizaci opravy nebude použito lešení pouze zavěšená lávka.
Všechny popsané změny budou obsaženy v příloze č. 2 SOD. ORM doporučuje schválit
výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválit smlouvu o dílo.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 3/9 + radní požádali vedoucí ORM o úpravu smlouvy - viz 20 výlukových hodin - druhé
usnesení k tomuto bodu bylo proto odsouhlaseno s úpravou: "...ve znění upravené přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem."
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 14-758/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadání realizace stavby „Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad Metují“
firmě AWISGREAT s.r.o., IČO: 00272876.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 14-759/19
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou AWISGREAT s.r.o.,
IČO: 00272876, na realizaci stavby „Rekonstrukce mostu pro pěší přes trať ČD v Novém Městě nad
Metují“, za celkovou částku 1.488.300 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 PD - Stavební úpravy komunikace v ulici Pod Výrovem - dodatek č. 2
Identifikace:
Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby na akci Stavební úpravy
komunikace ul. Pod Výrovem požádal o prodloužení termínu dokončení projektové
dokumentace. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby je skutečnost, že při
zpracovávání PD bylo zjištěno, že projektant dokumentace pro stavební povolení neřešil vztah
upravované komunikace a podzemních sítí. V některých úsecích komunikace navrhl snížení
nivelety vozovky.
Z tohoto důvodu bylo koncem března a v průběhu dubna provedeno směrové a výškové
zaměření inženýrských sítí - telekomunikační, plynovodní a elektro. Zaměřením bylo zjištěno,
že v některých místech je vedení podzemních sítí vedeno v hloubce cca 400 mm pod stávající
niveletou komunikace.
S ohledem na potřebnost snížení nivelety vozovky je nutno vyvolat jednání s provozovateli
příslušných inženýrských sítí ohledně uložení jejich sítí.
Ze závazného stanoviska státní památkové péče k DSP (dokumentace ke stavebnímu
povolení) z roku 2008 vyplývá požadavek na žulové kostky a odseky. V DSP jsou tyto žulové
kostky a žulové odseky použity (stejně jako v ulici Na Zadomí). Někteří obyvatelé v ulici však
požadují asfaltový povrch. V současnosti probíhá jednání s NPÚ Josefov o určení povrchu
komunikace, případně změně povrchu komunikace v dokumentaci pro provedení stavby oproti
DSP.
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Odůvodnění:
ORM na základě složité problematiky uložení sítí v ulici Na Zadomí – západní část zadalo
směrové a výškové vytyčení podzemních sítí i v celé ulici Pod Výrovem. Po vytyčení a
orientačním ověření hloubkového uložení bylo zjištěno, že v některých částech jsou sítě
nevhodně uloženy. Posun termínu zatím neohrožuje provedení stavby neboť realizace je
plánována až na rok 2020. S ohledem na zjištěné skutečnosti není možné dodržet plánovaný
termín pro odevzdání projektové dokumentace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi byly vysvětleny důvody prodloužení termínu s tím, že radní požádali o doplnění
konkrétního termínu posunu, což bylo doplněno do usnesení, takže bylo hlasováno o
usnesení s úpravou: "...ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
tohoto dodatku."
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 14-760/19
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 01 Červený Kostelec, na „Zpracování PD pro provedení
stavby na akci Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují", ve znění
upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Geodetické doměření Metuje a její údolnice pro sestavení digitálního modelu
terénu za účelem výpočtu Q100 LAM
Identifikace:
Nově doplněný bod přímo do jednání RM 14. RM 11 dne 19.03.2019 uložila OMM objednat
vypracování hydrotechnického posouzení dopadu výstavby protipovodňového opatření na
Metuji pro ochranu navrhovaného Letního areálu u Metuje na Q100 mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01
Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 59.157 Kč vč. DPH. Zpracovatel hydrotechnického
posouzení nám zaslal informace, že Povodí Labe, s. p., předalo veškeré jejich dostupné
podklady, na které bude zpracovatel navazovat a ze kterých bude vycházet. Problém je v tom,
že Povodí Labe, s. p., pro své výpočty pracuje s digitálním modelem reliéfu (DMR), což jim i
dle předpisů zcela postačuje a vyhovuje. Pro účely hydrotechnického výpočtu - detailních
návrhů, respektive možného ovlivnění zamýšlenou výstavbou, je potřeba jít do podrobnosti a
pracovat s digitálním modelem terénu (DMT). Z toho vyplývá, že je nutné nechat provést
geodetické doměření. Doměření nemusí být pojednáno plošně, neboť jeho cílem je získat
reprezentativní příčné řezy pro sestavení výpočtového modelu. Přílohou jsou zakresleny
světle zelenou barvou požadované rozmístění řezů pro doměření.
Odůvodnění:
Byla oslovena místní geodetická firma, kterou zakázku odmítla z kapacitních důvodů.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k hydrogeodetice podal vedoucí OMM. Pro svůj výpočet si potřebuje firma
zaměřit
čáry
(viz
prezentovaný
snímek).
Pan
Ing.
Jakoubek
z
fy
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r. o. z Vysokého Mýta se ozval s tím, že jim nějaká
zakázka vypadla, a tak by mohli na pár dní do Nového Města nad Metují přijet. Ing. Pozděna
ho předem požádal o zaslání cenového nabídky - viz příloha tohoto bodu - tj. nabídková cena
47.190 Kč vč. DPH. Proběhla krátká diskuse k danému postupu a financování, to bude
zajištěno v rámci schválené částky na PD související se záměrem vybudování koupaliště.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 14-761/19
RM ukládá OMM objednat provedení výškopisného a polohopisného doměření Metuje a její
údolnice pro sestavení digitálního modelu terénu (DMT) za účelem výpočtu Q100 Letního areálu u
Metuje mezi městem Nové Město nad Metují a firmou AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.,
Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 47.190 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Spoluúčast města na vynucené rekonstrukci chodníků v ul. Havlíčkova
Identifikace:
KHK v letošním roce realizuje stavbu „Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují - úseky
4 a 5“, týkající se silnice II/208. Výjezdní RM 14 se na místě seznámila s vynucenou
rekonstrukcí chodníků v ul. Havlíčkova za viaduktem směr křižovatka u Papežů na obou
stranách ulice (před restaurací „U Trunečků“ a podél plotu Pneu-Truněček). KHK nabízí
městu rekonstrukci chodníků se spoluúčastí města Nové Město nad Metují ve výši 50 % a 70
% (podrobnosti viz příloha k tomuto bodu), kde nám byla na opravu chodníků zaslána nabídka
týkající se chodníku 1.1 + 1.2, spoluúčast města 70 % + chodník 2, spoluúčast města 50 %.
Tedy 103.875,44 + 26.814,42 = 130.689,86 Kč + 21 %, celkem 158.134,73 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Jedná se o vynucené práce vzniklé při rekonstrukci komunikace ul. Havlíčkova.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Na základě výjezdu na místo - viz bod č. RM 14 - 1/3 - byl doplněn tento bod přímo v jednání
RM 14.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 14-762/19
RM schvaluje akci "Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská)" v
rámci rekonstrukce silnice II/208, kterou realizuje KHK a uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 14-763/19
RM souhlasí se zadáním oprav chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská) firmě,
která rekonstruuje komunikaci, a to firmě STRABAG a s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
5, za nabídkovou cenu 158 134,73 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 14-764/19
RM schvaluje RO - realizaci akce "Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul.
Náchodská)" (§ 2219) ve výši 160 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Program obnovy
objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (§ 3326).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 14-765/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí finanční spoluúčast na vynucené investiční akci města
"Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská)" ve výši 158.134,73 Kč
vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Žádost o souhlas vlastníka - Billcom spol. s r.o.
Identifikace:
Žádost nájemce prostoru pro podnikání v objektu čp. 1246, ul. Na Zadomí, firmy Billcom spol.
s r.o., o udělení souhlasu vlastníka s instalací klimatizační jednotky na předmětný objekt.
Odůvodnění:
Klimatizační jednotka bude sloužit k chlazení prostoru půdní vestavby objektu čp. 1246, který
není možné v letních měsících díky vysokým teplotám prakticky užívat. O souhlas vlastníka
musí nájemce žádat dle smlouvy o nájmu čl. IV, Práva a povinnosti nájemce.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN informoval radní o dnešní schůzce s Ing. Škaldovou z OVRR (památková péče).
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 14-766/19
RM souhlasí s vydáním souhlasu vlastníka na instalaci klimatizační jednotky v objektu čp. 1246, ul.
Na Zadomí dle žádosti nájemce fy Billcom spol. s r.o., ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Žádost o zapůjčení krytého pódia
Identifikace:
Jednatel společnosti Savage Company s. r. o. žádá RM o zapůjčení krytého pódia u
příležitosti konání rodinného minifestivalu U nás na zámku dne 29.06.2019 v prostorách
nádvoří zámku v Novém Městě nad Metují na Husově náměstí a o vyhrazení prostoru "před
vlaštovkami" pro sraz automobilových veteránů konaného při této akci. Jedná se o tradiční
rodinný festival, který obsahuje koncerty, divadelní představení, loutkové divadlo a další
doprovodné akce. Stavět kryté pódium je možno v pátek, bourat v pondělí.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme se zapůjčením pódia na tuto akci i s vyhrazením místa pro
veterány na ploše před "vlaštovkami".
Vyjádření OS: Souhlasí - není obřadní den - právě z důvodu plánované akce „U nás na
zámku“.
Vyjádření MP: Akce U nás na zámku je tradiční akcí a většinou bezproblémovou, souhlasí a
počítá s dohledem.
Vyjádření TS: Bereme na vědomí. Podotýkáme, že každá montáž a demontáž podia a stanu
je časově na úkor prováděné údržby ve městě.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 14-767/19
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia na nádvoří novoměstského
zámku na letní minifestival "U nás na zámku", který pořádá společnost Savage Company s.r.o. v
sobotu 29.06.2019.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 14-768/19
RM souhlasí s parkováním veteránů na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" na Husově náměstí v
sobotu 29.06.2019 v rámci akce "U nás na zámku". Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných
podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které
budou společně se souhlasem předány žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 14-769/19
RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia na nádvoří zámku v pátek 28.06.2019 a následný
úklid v pondělí 01.07.2019.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Žádost o zapůjčení pivních setů
Identifikace:
Starostka obce Přibyslav žádá RM o zapůjčení 10 ks pivních setů, které jsou v majetku města
Nové Město nad Metují, a to v termínu 28.06. - 01.07.2019 za účelem pořádání Letního
hasičského plesu na Přibyslavi. Dopravu si zajišťuje pořadatel.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí, se ST Přibyslavi jsme domluveni.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 14-770/19
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením 10 kusů pivních setů obci Přibyslav na dny 28.06. 01.07.2019 na akci Letní hasičský ples.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Žádost o povolení akce na Husově náměstí
Identifikace:
Podorlický Veteran Car Club, z. s. žádá RM o povolení krátkodobého zaparkování cca 20 aut
po dobu max. 3 hodin od 9:00 do 12:00 hodin na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" na
Husově náměstí v rámci akce "Veterán rallye Podorlicko", která se uskuteční v sobotu
17.08.2019. V rámci akce proběhne výstava a start soutěže historických vozidel.
Odůvodnění:
Vyjádření OS: Svatby v plánu jsou a termín je již svatebčanům potvrzen. Místo před
vlaštovkami tedy potřebujeme a v žádném případě není možné ho uvolnit pro Sraz veteránů.
Vyjádření MP: Sraz veteránů, jedná se o novou akci, u které bude ze zkušenosti z předešlých
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akcích zaměřených podobným směrem komplikované odhadnout počet účastníků, vždy závisí
na počasí a pořadatelé jsou mnohdy sami překvapení z účasti. Vzhledem k tomu, že v termínu
jsou již dvě potvrzené svatby, s akcí bude možné ze strany MP souhlasit pouze za podmínek,
že RM povolí tzv. zapáskování náměstí, až po morový sloup – opatření obdobné jako při
větším počtu svateb. Samozřejmostí je, že pořadatel Srazu veteránů si požádá o příslušné
stanovení ze strany ODSH.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Návrh ST - úprava usnesení - na čas 9:00 - 11:00 hodin - hlasováno - 5 pro, 0 proti, 1 zdržel
se. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 14-771/19
RM schvaluje krátkodobé parkování 20 aut po dobu max. 2 hodin na vyvýšené ploše před
"vlaštovkami" na Husově náměstí v sobotu 17.08.2019 od 9:00 do 11:00 hodin v rámci akce
"Veterán rallye Podorlicko", kterou pořádá Podorlický Veteran Car Club, z. s.. s tím, že zkrácený čas
je uveden z důvodu využití požadované plochy pro plánované pořádání svateb.
Odpovídá: MP, Provede: OŠKS, Termín: 17.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 ZUŠ žádost o schválení nájmu čp. 1218
Identifikace:
Ředitel ZUŠ předkládá RM žádost o schválení nájmu budovy čp. 1218 na Husově náměstí
(objekt Střední průmyslové školy, Odborné školy a základní školy, Nové Město nad Metují) a v
té souvislosti o navýšení příspěvku na provoz o 46 tis. Kč měsíčně ode dne 01.08.2019 (v
žádosti chybně uvedeno ode dne 01.07.2019 - konzultováno s ředitelem ZUŠ). Bod byl
projednáván již na RM 13, vzhledem k vysokému nárůstu provozních nákladů, které bude
muset fakticky hradit město (cca 550 tisíc Kč ročně) radní požádali o odložení rozhodnutí až
po návštěvě objektu. Ta je za účasti ředitele ZUŠ a zástupce pronajímatele zařazena do
výjezdu RM 14 - viz bod 1/3.
Odůvodnění:
Navýšení se skládá z nájemného (30 tis. Kč) a úhrad energií (16 tis. Kč). Žádost je podána
z důvodu nedostatečného zázemí pro provoz ZUŠ – viz příloha k tomuto bodu. Navýšení
příspěvku v plné výši by v roce 2019 představovalo částku 230 tis. Kč a v dalších letech 552
tis. Kč. V případě souhlasu RM bude provedeno příslušné RO. Dle vyjádření OSN je částka
navrhovaného nájemného nižší, než nájemné podle aktuální cenové mapy. Smlouvu bude
uzavírat ZUŠ jako nájemce objektu. RM 13 uložila OF zajistit prohlídku objektu čp. 1218 na
Husově náměstí (objekt Střední průmyslové školy, Odborné školy a základní školy, Nové
Město nad Metují) v rámci výjezdu RM 14, tj. dne 06.05.2019.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
V rámci výjezdu se radní seznámili s prostory objektu, o který má ZUŠ zájem. Po delší diskusi
bylo v RM 14 rozhodnuto, že tato záležitost - tj. budoucí dislokace ZUŠ v dalších objektech,
bude zařazena jako samostatné téma v koncepčním zasedání RM 15. K tomu budou
ředitelem ZUŠ předloženy podrobné podklady o navrhovaných přesunech a ředitel bude
přizván k projednání této problematiky do RM 15.
K čl. 6/1
RM souhlasí s nájmem budovy čp. 1218 pro ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU BEDŘICHA
SMETANY NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, a to z důvodu nedostatečného zázemí pro stávající provoz
ZUŠ.
Bez usnesení
K čl. 6/1
RM schvaluje RO - navýšení § 3231 - základní umělecká škola (příspěvek) o částku 230 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Bez usnesení

6/2 Lesní lanový naviják KRPAN 5,5 EH
Identifikace:
SL žádá RM o výjimku ze Zásad pro zakázky malého rozsahu na pořízení lesního lanového
navijáku KRPAN 5,5 EH, který bude sloužit k přibližování dřeva z porostů, a tím bude
souběžně řešen nedostatek těchto kapacit na trhu.
Odůvodnění:
SL aktuálně řeší nastalou situaci se suchem a na to přímo navazující kůrovcovou kalamitou,
tak jako všichni vlastníci lesů v ČR, ale i navazujících státech. Z tohoto důvodu je kapacita
skoro veškeré techniky plně využita. SL musí vytěžené dřevo chemicky asanovat, případně
odkorňovat přímo v porostech, což zvyšuje pracnost, ale i náklady. Zároveň není možné
okamžitě reagovat na případné zájemce o koupi dřevní hmoty, pokud není dřevo na
skládkách. Celá tato záležitost byla předjednána a schválena usnesením č. RM 11-496/19 ze
dne 25.03.2019 v rámci bodu 1/3 - aktuální informace přednesené vedoucím SL, kde byla
projednána agenda SL. Zařízení bude používáno na traktoru TS - Zetor Proxima, z jehož
konstrukce a výkonu vzešel přímo i typ vhodného lanového navijáku.
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse radních o navrhovaném nákupu, byly porovnány nabídky získané z internetu
- bylo vysvětleno, že navrhovaná dodávka je včetně hydrauliky a že zároveň je zde vhodná
vzdálenost budoucích servisních služeb.
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 14-772/19
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zakázky malého rozsahu na pořízení lesního
lanového navijáku KRPAN 5,5 EH. Výjimka je udělena dle čl. 6 odst. 3 - naléhavá potřeba - likvidace
kůrovcové kalamity. Nákup bude uskutečněn formou objednávky od firmy Agrico, s.r.o., se sídlem
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí, za nabídkovou cenu 128.800 Kč bez DPH, výše DPH
27.048 Kč a celková cena vč. DPH 155.848 Kč.
Odpovídá: SL, Provede: SL, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Výměna platebních terminálů
Identifikace:
OF předkládá ke schválení Dohodu o ukončení smlouvy o přijímání platebních karet – platební
terminály KB s Komerční bankou a.s., Na příkopě 33/969, Praha 1 a firmou Cataps, s.r.o.,
Lazarská 11/6, Praha 2 a dvě smlouvy na využívání služby KB SmartPay se společnostmi
Cataps s.r.o., Lazarská 11/6, Praha 2 a Worldline SA/NV, Haachtseenweg 1442, Brusel, která
se skládá z Objednávkového formuláře a Všeobecných podmínek, Společných podmínek pro
mezinárodní karty, Provozních podmínek pro mezinárodní karty, Produktových podmínek pro
platební terminály, Zvláštních podmínek pro dynamický převod měn a Zvláštních podmínek
cenového modelu Matrix – viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Město v současnosti využívá dva platební terminály - v hlavní pokladně a mobilní terminál u
Městské policie. Komerční banka a.s. jako dosavadní poskytovatel služeb spojených
s přijímáním platebních karet přistoupila k plošné změně, kdy tuto službu předává
společnostem Cataps s.r.o., Lazarská 11/6, Praha 2 a Worldline SA/NV, Haachtseenweg
1442, Brusel. V souvislosti s plánovanou výměnou terminálů má dojít k ukončení stávající
smlouvy uzavřené s Komerční bankou, a.s., Praha, dohodou, uzavření nových smluv
s uvedenými společnostmi a výměně platebních terminálů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 14-773/19
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o přijímání platebních karet - platební terminály KB s
Komerční bankou a.s., Na příkopě 33/969, Praha 1 a firmou Cataps, s.r.o., Lazarská 11/6, Praha 2,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 14-774/19
RM schvaluje dvě smlouvy o používání služby KB SmartPay (platby prostřednictvím platebních
karet - hlavní pokladna a MP), které se skládají z Objednávkového formuláře a Všeobecných
podmínek, Společných podmínek pro mezinárodní karty, Provozních podmínek pro mezinárodní
karty, Produktových podmínek pro platební terminály, Zvláštních podmínek pro dynamický převod
měn a Zvláštních podmínek cenového modelu Matrix se společnostmi Cataps s.r.o., Lazarská 11/6,
Praha 2 a Worldline SA/NV, Haachtseenweg 1442, Brusel, ve znění příloh k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejich podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Žádost o dotaci - Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s.
Identifikace:
Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí mimořádné dotace na
opravu badmintonových kurtů – viz příloha.
Odůvodnění:
Akce měla být původně hrazena z dotační podpory KHK. Dotace nebyla schválena.
Vyjádření OF a OŠKS: Sportovní centrum obdrželo v letošním roce dotaci na sportovní
činnost ve výši 170 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že částka na dotace a dary města je v letošním
roce vyčerpána, případné poskytnutí dotace by muselo být řešeno rozpočtovým opatřením.
Sportovní centrum není vlastníkem sportoviště. Doporučujeme dotaci neposkytnout.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF radní seznámil se svým negativním názorem v této věci.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 14-775/19
RM neschvaluje dotaci z rozpočtu města pro Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. na
opravu badmintonových kurtů vzhledem k tomu, že dotace byla podána po termínu pro podávání
žádostí a finanční prostředky na dary a dotace jsou již vyčerpány.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 31.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení návrhu likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 14-776/19
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města ZŠ a MŠ Krčín a DDM
Stonožka ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s. - dotace na rekonstrukci
travnaté plochy
Identifikace:
Dne 08.04.2019 předložil ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují žádost o finanční
spoluúčast města na realizaci rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka
v Novém Městě nad Metují – viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Celkové náklady na realizaci akce činí 7.110.778 Kč, s podmínkou 30 % spoluúčasti. O
financování spoluúčasti ve výši 2.133.233 Kč je žádáno město z důvodu nedostatku
finančních zdrojů oddílu. Tato žádost byla předložena k projednání ZM 4 dne 18.04.2019, kde
ZM uložilo ST předložit žádost SK na spolufinancování rekonstrukce travnaté plochy společně
s dotačním projektem TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu do jednání RM 14, konané
dne 06.05.2019, kde bude za účasti zástupců těchto sportovních klubů komplexně projednána
problematika finanční podpory města těchto investičních akcí Sportovního klubu a TJ Spartak
a dále uložilo ST svolat k této problematice na 27.05.2019 mimořádné jednání ZM. V případě,
že RM doporučí ZM řešit financování spoluúčasti formou zápůjčky, bude připraven na jednání
ZM návrh smlouvy o zápůjčce. Zástupce SK byl přizván na jednání RM 14.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V 17:45 hodin přišel na jednání RM ředitel SK p. Libor Šnajdr. Mgr. Hylský požádal p. Šnajdra
o informace, co vše obnáší chystaná rekonstrukce na kterou je město žádáno o dotaci. Po
vyjádření p. Šnajdra pak radní, v souvislosti s případnou podporou a realizací akce, uvedli, že
vidí mj. problém v tom, že není zajištěna voda na průběžné zavlažování a údržbu nového
trávníku. Využití vody z veřejného vodovodního řádu je nejen drahé, ale vzhledem k
současným problémům s nedostatkem vody jde i o značně nejistý zdroj. Dále byla
diskutována otázka DPH. Navázala obsáhlá diskuse i po odchodu p. Šnajdra. Po ní bylo
postupně hlasováno o jednotlivých návrzích usnesení. Žádné z usnesení nedostalo potřebnou
většinu hlasů, takže RM k této záležitosti nepřijala žádné doporučující usnesení pro ZM, tzn.,
že tento bod bude do ZM zařazen bez doporučení z RM a vše se musí rozhodnout až přímo
na mimořádném zasedání ZM č. 5 dne 27.05.2019.
K čl. 6/6
RM doporučuje ZM schválit zápůjčku Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z. s., na finanční
spoluúčast města na realizaci rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka
v Novém Městě nad Metují ve výši 2.133.233 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
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K čl. 6/6
RM doporučuje ZM schválit RO - zahrnutí nové položky rozpočtu Zápůjčka Sportovní klub NM rekonstrukce travnaté plochy ve výši 2 133,23 tis. Kč (§ 3419). Zároveň bude navýšen rozpočet na
straně příjmů v položce 2420 - splátka zápůjčky Sportovní klub NM - rekonstrukce travnaté plochy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 6/6
RM doporučuje ZM schválit dotaci Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z. s., na finanční
spoluúčast města na realizaci rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka
v Novém Městě nad Metují ve výši 2.133.233 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 6/6
RM nedoporučuje ZM schválit dotaci Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z. s., na finanční
spoluúčast města na realizaci rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka
v Novém Městě nad Metují ve výši 2.133.233 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato

6/7 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - dotace na rekonstrukci zimního
stadionu
Identifikace:
ZM 2 projednalo dne 13.12.2018 žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují o finanční
podporu na spolufinancování projektu Rekonstrukce zimního stadionu - viz příloha. ZM svým
usnesením ZM 2-28/18 souhlasilo s poskytnutím mimořádné dotace TJ Spartak Nové Město
nad Metují v roce 2019 na rekonstrukci zimního stadionu ve výši 2 727 tis. Kč v případě
poskytnutí dotace od MŠMT ČR a zahrnutím rezervy do rozpočtu na rok 2019. ZM
nepředpokládalo navýšení odsouhlasené částky do celkové výše spolufinancování projektu
(8.180.952,- Kč – v žádosti uvedena částka chybně), pokud rekonstrukce stadionu bude
realizována v plném rozsahu dle rozpočtu projektu uvedeného v předložené žádosti. V
případě zmenšení rozsahu projektu bude o možném dalším navýšení nyní schválené dotace
jednat.
Odůvodnění:
ZM 4 dne 18.04.2019 v rámci projednání dotace na činnost TJ Spartak obdrželo informaci o
poskytnutí dotace s žádostí o doplnění dvou členů realizačního týmu. ZM v rámci projednání
žádosti Sportovního klubu NM uložilo projednat projekt TJ Spartak na rekonstrukci zimního
stadionu na jednání RM 14 konané dne 06.05.2019 a dále uložilo ST svolat k problematice
finanční podpory města na investiční akce na 27.05.2019 mimořádné jednání ZM. V případě,
že RM doporučí ZM řešit financování spoluúčasti formou zápůjčky, bude připraven na jednání
ZM návrh smlouvy o zápůjčce. Zástupce TJ Spartak byl pozván do RM 14.
V případě poskytnutí zápůjčky nebude schválená rezerva rozpočtu na dotaci pro TJ Spartak
na rekonstrukci zimního stadionu prozatím využita a její případné navýšení bude řešeno na
prosincovém jednání ZM. V případě schválení dotace bude uvedená položka v rozpočtu
navýšena.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM přišli k tomuto bodu zástupci TJ Spartak Nové Město nad Metují: pí Marie
Petruželková (předsedkyně), pí Kateřina Hejzlarová (krasobruslení, členka výboru
TJ Spartak), Ing. Vladimír Vik (člen výboru TJ Spartak).
Do diskuse související s žádostí o dotaci se zapojili Ing. Maur, MBA, Ing. Němeček, ST a p.
Jarolímek. Diskuse se mj. týkala otázky, zda půjde o zápůjčku či přímo o dotaci. Radní se
shodli, že ale vše musí být rámcováno tvrdými pravidly. Diskutována byla i provázanost financí
- provoz TJ Spartak a zisky z Beluny. Radní vidí problém v chybějící finanční a právní analýze
těchto vztahů. Bez takovýchto podkladů je pro město velkým rizikem vkládat do TJ Spartak
nějaké finanční prostředky. Diskuse se dále týkala i možných vratek DPH a termínů
profinancování dotace při realizaci akce, což má vliv na termín uvolnění financí od města,
pokud by v nějaké formě byla podpora schválena. I po odchodu zástupců klubu vedena
obsáhlá diskuse. Po ní následovalo hlasování o doporučujícím usnesení pro ZM. Nejprve bylo
hlasováno o doporučení poskytnutí dotace - neschváleno, pak bylo hlasováno o doporučujícím
usnesení poskytnout zápůjčku a související RO - bylo schváleno.
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 14-777/19
RM doporučuje ZM schválit zápůjčku TJ Spartak Nové Město nad Metují na finanční spoluúčast
města na realizaci rekonstrukce zimního stadionu v Novém Městě nad Metují ve výši 8.180.952 Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 14-778/19
RM doporučuje ZM schválit RO – zahrnutí nové položky rozpočtu Zápůjčka TJ Spartak NM –
rekonstrukce zimního stadionu ve výši 8 180,95 tis. Kč (§ 3419). Navýšení bude pokryto přesunem
z položky Rezerva na dotaci pro TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu ve výši 2 727 tis. Kč (§
3419) a navýšením rozpočtu v části Financování v položce 8115 - změna stavu prostředků na
bankovních účtech o částku 5 453,95 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/7
RM doporučuje ZM schválit dotaci TJ Spartak Nové Město nad Metují na finanční spoluúčast
města na realizaci rekonstrukce zimního stadionu v Novém Městě nad Metují ve výši 8.180.952 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 2, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 14-779/19
RM schvaluje jako zástupce města Nové Město nad Metují v realizačním týmu TJ Spartak pro
řešení dotované investice na zimním stadionu Ing. Simonu Vojnarovou a p. Miroslava Jarolímka.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY RM 14

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

6/8 Žádost o podporu vydání publikace "Jak to tenkrát bylo"
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] žádá RM o podporu vydání publikace " Jak to tenkrát bylo ".
Publikace o vzniku tiskárenství v Novém Městě nad Metují od roku 1851 pana Theodora
Böhma a Červeném Kostelci od roku 1910. Ukázka viz příloha k tomuto bodu. Město obdrží
několik výtisků dle výše příspěvku.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že částka na dotace a dary města je v letošním roce vyčerpána, případné
poskytnutí dotace by muselo být řešeno rozpočtovým opatřením. Žádost není podána
v řádném termínu pro jejich podávání. Druhou možností je přímý nákup publikací z „fondu
starosty“ na propagační dary.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
K původně navrženému nesouhlasnému usnesení vznesli protinávrh (schválit finanční
podporu) a jeho vysvětlení ST a Ing. Prouza. Nakonec nebylo hlasováno ani o něm a radní se
shodli v tom, že Ing. Prouza ještě zjistí další podrobnosti a bude rozhodováno až na dalším
zasedání RM 15.
K čl. 6/8
RM neschvaluje dotaci z rozpočtu města pro p. [osobní údaj odstraněn] na podporu vydání
publikace "Jak to tenkrát bylo" vzhledem k tomu, že dotace byla podána po termínu pro podávání
žádostí a finanční prostředky na dary a dotace jsou již vyčerpány.
Bez usnesení

6/9 Opakované uzavření smlouvy - OSA - smlouva na rok 2019
Identifikace:
Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl pro rok 2019 - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko PRAV - viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Petera Josef, Mgr. - vedoucí OS
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o způsobech bezproblémového vysílání znělky a dalších skladeb městským
rozhlasem, bez povinnosti platit poplatky OSE atd. Další diskuse se týkala počtu reproduktorů
městského rozhlasu, od kterého se odvíjí výše poplatků. Počet bude prověřen. Po delší
diskusi radní souhlasili s tím, že pro letošní rok bude ještě smlouva podepsána a uhrazena,
ale pro rok příští budou připravena taková opatření, aby město žádnou smlouvu s OSA, která
se týká městského rozhlasu, neměla. V tomto smyslu bylo přijato i další usnesení k tomuto
bodu - úkol pro ST a odborné útvary MěÚ.
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K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 14-780/19
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi městem Nové Město nad Metují a
Ochranným svazem autorským k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, Praha 6, na licenci k
veřejnému provozování hudebních děl jako upoutávky při vysílání městského rozhlasu, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OS, Provede: OS, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 14-781/19
RM ukládá ST připravit ve spolupráci s odbornými útvary pro rok 2020 systém takové prezentace
hudebních děl v městském rozhlase, který by nebyl právně a smluvně vázán na poplatky pro OSA.
Odpovídá: ST, Provede: OS, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/10 Smlouva o společném postupu
Identifikace:
RM je překládána ke schválení Smlouva o společném postupu nutná na realizaci centrální
zakázky na nákup zemního plynu pro další období. Ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění.
Odůvodnění:
Jedná se o zakázku nákupu zemního plynu, kde První novoměstská teplárenská, s.r.o.,
vystupuje jako centrální zadavatel pro město a jeho PO. Zakázka je realizována i za účasti
města Nová Paka a jejich PO. Jedná se o opakovaný postup, který se v minulých letech
osvědčil.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 14-782/19
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Nové Město nad Metují a společností První
novoměstská teplárenská, s.r.o., IČO: 27471454, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují, v č. p. 6, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení
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7/1 Program prevence rizikového chování 2019 - žádosti o dotaci
Identifikace:
V rámci výzvy do Programu prevence rizikového chování pro rok 2019 bylo podáno celkem 10
žádostí o finanční podporu na realizaci jednorázových a krátkodobých projektů. Pracovní
skupina pro prevence rizikového chování na svém jednání dne 17. 04. 2019 žádosti s
předkladateli projednala a navrhuje jednotlivé projekty podpořit takto:
ZŠ, Školní 1000, Nové Město nad Metují - Krok správným směrem 8 000 Kč, KyberLIFE 11
000 Kč, Táhneme za jeden provaz s tolerancí, důvěrou a respektem 20 000 Kč, Jsme jeden
tým 15 000 Kč, Prevence rizikového chování v kyberprostrou 21 000 Kč.
ZŠ, Komenského 15, Nové Město nad Metují - Když třída táhne za jeden provaz 20 000 Kč,
Dobře strávený čas uteče jako voda 6 000 Kč, Na prevenci jinak VIII. 8 000 Kč.
ZŠ a MŠ, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují - Adaptační pobyt 26 000 Kč.
SPŠ, OŠ a ZŠ, Československé armády 376, Nové Město nad Metují - Kyberšikana. Pomocí
internetu se můžeme vzdělávat, bavit se, ale i ubližovat 15 000 Kč.
S jednotlivými příjemci dotace bude sepsána veřejnoprávní smlouva, kterou za poskytovatele
podepisuje statutární zástupce - starosta.
Odůvodnění:
Projednání žádostí podaných na základě Výzvy do Programu prevence rizikového chování na
rok 2019. Více informací k jednotlivým žádostem o podporu v příloze bodu.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz p. Jarolímek k různým nákladům u adaptačních pobytů.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 14-783/19
RM schvaluje na základě doporučení pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování ze dne
17.04.2019 jednotlivé výše finanční podpory podaných žádostí do Programu prevence rizikového
chování na rok 2019, a to takto: ZŠ, Školní 1000, Nové Město nad Metují - Krok správným směrem
8.000 Kč, KyberLIFE 11 000 Kč, Táhneme za jeden provaz s tolerancí, důvěrou a respektem 20.000
Kč, Jsme jeden tým 15.000 Kč, Prevence rizikového chování v kyberprostrou 21.000 Kč.
ZŠ, Komenského 15, Nové Město nad Metují - Když třída táhne za jeden provaz 20.000 Kč, Dobře
strávený čas uteče jako voda 6.000 Kč, Na prevenci jinak VIII. 8.000 Kč.
ZŠ a MŠ, Žižkovo nám. 1, Nové Město nad Metují - Adaptační pobyt 26.000 Kč.
SPŠ, OŠ a ZŠ, Československé armády 376, Nové Město nad Metují - Kyberšikana. Pomocí
internetu se můžeme vzdělávat, bavit se, ale i ubližovat 15.000 Kč.
RM pověřuje ST k podpisu smluv s jednotlivými příjemci dotace, se kterými budou sepsány
veřejnoprávní smlouvy, zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7667/18
ze dne 22.02.2018.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Neuplatnění náhrady škody ve výši 2.420 Kč
Identifikace:
Neuplatnění náhrady škody - škoda ve výši 2.420 Kč způsobená rozbitím okna v bytovém
domě v ul. Zborovská.
Odůvodnění:
Usnesením Oddělení vnitřních věcí Odboru správy úřadu MěÚ bylo zastaveno řízení o
přestupku proti majetku, kterého se obviněný [osobní údaj odstraněn] měl dopustit rozbitím
skleněné výplně okna v bytovém domě v ulici Zborovská, který je ve vlastnictví města. Město
v řízení o přestupku uplatnilo škodu ve výši 2.450 Kč. Z důvodu hospitalizace obviněného se
nepodařilo vydat v řízení o přestupku rozhodnutí a odpovědnost za přestupek tak uplynutím
roční promlčecí doby zanikla. Město by tedy uplatněnou škodu muselo uplatnit
občanskoprávní cestou, což se vzhledem k právním poměrům obviněného nejeví jako účelné.
Je tedy navrženo vzniklou škodu neuplatňovat.
Vyjádření OSN: Z pohledu OSN se nejedná o částku, kvůli které by se město mělo pouštět do
soudních sporů. OSN navrhuje částku nevymáhat a zapojit ji do čerpání Plánu oprav 2019 i
přesto, že dle pravidel pro běžnou údržbu a drobné opravy v bytech se jedná o opravu, kterou
by měl hradit nájemce. V tomto případě je zavinění nájemce nulové.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 14-784/19
RM souhlasí s tím, aby ze strany města nebyla soudní cestou uplatněna náhrada škody ve výši
2.420 Kč vzniklá rozbitím okna v bytovém domě v ul. Zborovská, která byla městem uplatněna
v řízení o přestupku, které bylo správním orgánem zastaveno. RM souhlasí se zapojením výše
uvedené částky do čerpání Plánu oprav 2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Stížnost Novoměstského spolku na ochranu přírody a krajiny a žádost o poskytnutí
informace a stanoviska členů RM
Identifikace:
RM je na vědomí předkládána korespondence týkající se stížnosti Novoměstského spolku na
ochranu přírody a krajiny, zastoupeného předsedou Ing. Václavem Zilvarem, na neodbornou a
nezákonnou činnost vedoucího OŽP (stížnost ze dne 11.02.2019, sdělení ke stížnosti ze dne
22.02.2019, urgence řádného vyřízení stížnosti ze dne 05.03.2019 a odpověď na tuto urgenci
ze dne 26.03.2019) a dále korespondence týkající se žádosti o poskytnutí informace podané
tímto spolkem (žádost ze dne 05.03.2019, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace ze dne
07.03.2019, úprava žádosti o poskytnutí informace ze dne 25.03.2019 a poskytnutí informace
ze dne 25.03.2019). Po uzavření pozvánky na RM 14 došel dne 03.05.2019 podnět
Novoměstského spolku na ochranu přírody a krajiny, zastoupeného předsedou Ing. Václavem
Zilvarem, kterým je požadováno stanovisko RM, resp. jejich členů, ke stížnosti ze dne
03.05.2019.
Odůvodnění:
V identifikaci uvedené stížnosti a žádosti byly RM zaslány na vědomí, veškerá korespondence
je tedy nyní RM předkládána.
K podnětu ze dne 03.05.2019 je třeba uvést, že RM ani jednotlivým jejím členům nepřísluší se
vyjadřovat k záležitostem spadajícím do přenesené působnosti obce. Podle § 99 odst. 1
zákona o obcích je rada obce výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze
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své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce
rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Postup státní správy v případě vydávání závazných
stanovisek takovou záležitostí není. RM nepřísluší se vyjadřovat ani k pracovněprávním
záležitostem zaměstnanců města, tak jak je ve stížnosti požadováno.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - v pátek byla doručena další záležitost (viz "žlutý papír") - nyní je to předloženo radním
souhrnně v rámci jednoho bodu vč. dalšího doplněného (třetího) usnesení. TAJ radním znění
dopisu ze dne 03.05.2019 přečetl. Radní požádali o doplnění jména a příjmení předsedy
Novoměstského spolku na ochranu přírody a krajiny do usnesení. TAJ - případnou
anonymizaci musíme projednat s pověřencem GDPR. Poté odhlasováno.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 14-785/19
RM bere na vědomí korespondenci ve věci stížnosti na vedoucího Oddělení životního prostředí,
Odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Nové Město nad Metují, podané Novoměstským
spolkem na ochranu a přírody a krajiny, zastoupeným předsedou Ing. Václavem Zilvarem, a dále
korespondenci týkající se žádosti tohoto spolku o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 14-786/19
RM projednala stížnost Novoměstského spolku na ochranu přírody a krajiny, zastoupeného
předsedou Ing. Václavem Zilvarem, ze dne 03.05.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 14-787/19
RM ukládá ST připravit a odeslat odpověď předsedovi Novoměstského spolku na ochranu přírody a
krajiny, Ing. Václavu Zilvarovi, na stížnost zaslanou Novoměstským spolkem na ochranu přírody a
krajiny dne 03.05.2019, ve které bude konstatováno, že RM ani jednotlivým jejím členům nepřísluší
se vyjadřovat k záležitostem spadajícím do přenesené působnosti obce. Podle § 99 odst. 1 zákona o
obcích je rada obce výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti
odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen
stanoví-li tak zákon. Postup státní správy v případě vydávání závazných stanovisek takovou
záležitostí není. RM nepřísluší se vyjadřovat ani k pracovněprávním záležitostem zaměstnanců
města, tak jak je ve stížnosti požadováno.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/4 Zápis z 2. jednání Partnerského výboru ze dne 17.04.2019
Identifikace:
RM je v příloze předložen Zápis z 2. jednání Partnerského výboru ze dne 17.04.2019.
Odůvodnění:
Předložení zápisu z 2. zasedání Partnerského výboru ze dne 17.04.2019 dle Jednacího řádu
Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hable Petr – starosta
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 14-788/19
RM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání Partnerského výboru ze dne 17.04.2019 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Jestřebí
Identifikace:
Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Jestřebí.
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 Jestřebí. Po schválení smlouvy v RM je nutno vše ještě poslat na KÚ
KHK, který uděluje souhlas s uzavřením příslušné VPS.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 14-789/19
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Jestřebí, jejímž
předmětem je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při zajištění výkonu
přenesené působnosti svěřené Obecnímu úřadu Jestřebí 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.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/6 Zápis ze 4. zasedání Komise životní prostředí ze dne 17.04.2019
Identifikace:
RM je v příloze předložen zápis ze čtvrtého zasedání Komise životní prostředí ze dne
17.04.2019.
Odůvodnění:
Předložení zápisu ze čtvrtého zasedání Komise životní prostředí ze dne 17.04.2019 dle
Jednacího řádu komisí zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval radní o přesunu kompetence k činnosti této komise - původně měl v gesci MST,
po dohodě přesunuto na ST. Dále byla diskutována otázka konkrétního zadání úkolu pro
komisi. ST přednesl návrh usnesení - nebylo schváleno.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 14-790/19
RM bere na vědomí zápis Komise životní prostředí ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 ZM 5 dne 27.05.2019 - program mimořádného zasedání ZM
Identifikace:
Dne 27.05.2019 se koná mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (tj. 1. patro MěÚ Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6). Jde o 5. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Podrobný program
zasedání ZM 5 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Konání tohoto zasedání bylo uloženo ST v rámci usnesení č. ZM 4-147/19: "ZM ukládá ST
předložit žádost SK na spolufinancování rekonstrukce travnaté plochy společně s dotačním
projektem TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu, a to do jednání RM 14, konané
06.05.2019, kde bude za účasti zástupců těchto sportovních klubů komplexně projednána
problematika finanční podpory města těchto investičních akcí Sportovního klubu a TJ Spartak.
ZM ukládá ST svolat k této problematice na 27.05.2019 mimořádné jednání ZM." Projednání
této záležitosti v RM 14 - viz body 6/6 a 6/7.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 14-791/19
RM schvaluje program mimořádného veřejného zasedání ZM 5 dne 27.05.2019 v podrobném znění
dle přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/8 ST obce Bohuslavice - vystoupení k dopravní bezpečnosti
Identifikace:
Starosta obce Bohuslavice, p. Jiří Tojnar, požádal ST města Nové Město nad Metují o
možnost vystoupit v RM k problematice dopravní bezpečnosti. K jednání bude přizván vrchní
strážník MP p. Miloš Kratěna.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o požadavku 3 obcí ve SO ORP Nové Město nad Metují na umístění radarů na
měření rychlosti v těchto obcích. Jedná se o obce Bohuslavice, Nahořany a Provodov-Šonov.
V související diskusi vystoupili p. Jiří Tojnar (starosta obce Bohuslavice), Ing. Josef Kulek
(starosta obce Provodov-Šonov) a dále vrchní strážník MP, který je zároveň MST v
Nahořanech. Vrchní strážník MP podrobně informoval přítomné o celém projektu, uvedl
související dopady na personální obsazení úřadu, byla diskutována i ekonomika celého
projektu a další podrobnosti. S dalšími informacemi se připojil i p. Hable. Do diskuse se se
svými názory na tento projekt připojili i ostatní radní. Po této diskusi a po odchodu přítomných
ST obcí bylo navrženo usnesení: RM ukládá ST předložit ve spolupráci s MP 2 varianty řešení
požadovaných měření na území obcí, a to: 1/ měření hlídkou MP a 2/ měření prostřednictvím
umístěných radarů. Bylo schváleno.
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 14-792/19
RM ukládá ST zpracovat a předložit ve spolupráci s MP dvě varianty řešení požadovaných měření
na území obcí, a to: 1/ měření hlídkou MP a 2/ měření prostřednictvím umístěných radarů.
Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/9 Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Bohuslavice
Identifikace:
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Bohuslavice - bod
dodatečně zařazený přímo do jednání RM 14.
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 Bohuslavice. Po schválení smlouvy v RM je nutno vše ještě poslat na
KÚ KHK, který uděluje souhlas s uzavřením příslušné VPS.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 14-793/19
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Bohuslavice,
jejímž předmětem je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při zajištění
výkonu přenesené působnosti svěřené Obecnímu úřadu Bohuslavice zákonem č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ze strany Městského úřadu Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 8
Bez usnesení

8/1 Podnět radního Ing. Němečka - oprava chodníku na křižovatce ulic Zborovská x
Smetanova
Identifikace:
Ing. Němeček upozornil na značně poškozený chodník na křižovatce ulic Zborovská a
Smetanova.
Vysvětlení: Němeček Jan, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - jsou zde polámané dlaždice a hrozí úraz chodců. TAJ - poškození je v
důsledku objízdných tras autobusů, při najíždění z ul. Zborovská do ul. Smetanova se
nevejdou a přejíždí roh chodníku. Podnět Ing. Němečka bude řešen prostřednictvím PVO, tzn.
zadáním úkolu pro TS.

8/2 Podnět radního M. Jarolímka - neoprávněné zábory chodníku v ulici T. G. Masaryka
Identifikace:
Pan Jarolímek upozornil na zhoršenou situaci na chodníku v lokalitě ul. T. G. Masaryka v okolí
stánku se zeleninou.
Vysvětlení: Jarolímek Miroslav - radní
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dochází zde k neoprávněným záborům, které zasahují do chodníku tak, že je
zhoršená průchodnost. Dokumentoval to na snímcích, které zde pořídil. ST - zajistí, aby MP
problém ihned řešila.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 14 vyhotoven dne:
Zápis z RM 14 vypraven dne:

Petr Hable v.r.
starosta

10. května 2019
10. května 2019
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