Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 42 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 15.06.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

14:30-15:12

22:30

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

14:30-15:12

22:30

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

14:30-15:12

22:30

Plná

4

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

14:30-15:12

22:30

Plná

5

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

14:30-15:12

22:30

Plná

6

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

14:30-15:12

22:30

Plná

7

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

14:30-15:12

22:30

Plná

8

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:41

14:30-15:12

22:30

Plná

Hosté:
9

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:05

14:26

Částečná

10

Ing. Vratislav Fröde

kontrolor - interní auditor (ÚKIA)

13:33

14:06

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

15:10

20:44

Částečná

12

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

15:10

16:11

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

15:46

20:43

Částečná

14

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

16:13

17:28

Částečná

15

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

16:14

19:15

Částečná

16

Ing. Miloš Skalský

vedoucí OVRR

16:16

18:55

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 15.06.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Hotel Metuj

2/2

Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/3

Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

3.

Rozvoj

3/1

Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020

3/2

Dělení pozemků Na Výsluní

3/3

Vzorové architektonické řešení kontejnerových stání

3/4

Malá vodní nádrž Spy - smlouva o poskytnutí dotace

3/5

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - železný kůň

3/6

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - lesní oplocenky

3/7

Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám prodejny COOP v ul. Nahořanská

3/8

Dodatek č. 1 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad Metují a části
ul. Bořetínská“

3/9

Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka pro č. p. 461 ul. Čelakovského

3/10

Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka pro č. p. 1110 ul. Rezecká

3/11

Smlouva o právu provést stavbu - kanalizační přípojka pro č. p. 1106 ul. Rezecká

3/12

Darování nových kanalizačních přípojek v pozemku p. p. č. 2118, k. ú. Nové Město nad Metují,
ul. Rezecká

3/13

Žádost o souhlas s úpravou městské komunikace ve Spech

3/14

SOPPS na vodovodní přípojku a sjezd ul. Vrchovinská

3/15

Aktuální stav projektů ke dni 09.06.2020

3/16

Zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 03.06.2020

3/17

Dodatek č. 1 k SOD na realizaci chodníku Kaštánky

3/18

Dodatek k darovací smlouvě - ŠKODA AUTO a.s.

3/19

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
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3/20

Změna trasy vedení optiky

3/21

Ukládání optiky u kruhového objezdu ul. T. G. Masaryka

3/22

Zápis č. 9 z jednání Komise dopravní ze dne 10.06.2020

3/23

Zápis z 12. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 27.05.2020

3/24

Zápis z 10. zasedání Komise životní prostředí ze dne 08.06.2020

3/25

Kino 70

3/26

Pozastavení vybraných investičních akcí

3/27

Letní areál u Metuje - pozastavená investiční akce

3/28

Žádost o umožnění parkování zdarma na Husově náměstí

3/29

Vydání Změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují

3/30

Návrh na změnu ÚP na p. p. č. 910/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/31

Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka

3/32

Urbanisticko - architektonická studie v areálu býv. kasáren - posun termínu podání nabídek

3/33

Oprava komunikace v ul. Družební

4.

Správa nemovitostí

4/1

VZ - Výměna oken BD č. p. 371

4/2

Zápis ze 164. zasedání Bytové komise ze dne 03.06.2020

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.05.2020

4/4

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

5/2

Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN

5/3

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Komenského

5/4

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní

5/5

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ a MŠ Krčín

5/6

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZUŠ B. Smetany

5/7

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského

5/8

Odvolání člena ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

5/9

Jmenování nového člena ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
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5/10

Zápis č. 7 ze zasedání KKULT ze dne 02.06.2020

5/11

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

5/12

Žádost o finanční příspěvek na pořádání koncertu

5/13

Oprava hrobu J. Burgermeistera - podnět KKULT

5/14

Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy

5/15

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

5/16

Žádost o investiční dotaci - Sokol Krčín

5/17

Žádost SK o dotaci na umělou trávu - RO

5/18

Žádost TJ Spartak o dotaci - RO

5/19

Žádost o zapůjčení pódia - Akademické týdny

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2020

6/2

Nákup přileb JSDH - předkládací návrh

6/3

Návrh odměny pro zastupitele oprávněného k oddávání

6/4

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 03.06.2020

6/5

Navýšení § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování

6/6

Vyřazení majetku

6/7

Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO

7.

Různé

7/1

ZM 13 dne 25.06.2020 - program

7/2

Vzorové smlouvy o výpůjčce kompenzačních pomůcek

8.

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

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:05
15:00 - 16:00
16:05 - 20:45
16:00 - 16:05
13:05 - 14:25
20:45 - 21:30
21:30 - 21:45
21:45 - 22:30

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - navrhl zvážit jiné pořadí jednotlivých článků v RM. TAJ - od příští RM, tj. RM
43, bude pořadí následující: 1. Úvodní informace, 2. Školství, kultura a sport, 3. Majetkoprávní
úkony, 4. Správa nemovitostí, 5. Rozvoj, 6. Finance, 7. Diskuse. Mgr. Hylský - vyhovuje mu
stávající stav, kdy je článek Rozvoj v dřívější hodinách (kvůli lepší pozornosti) - pokud jsou ale
ostatní radní jiného názoru, ať je to dle návrhu TAJ. Nikdo z radních žádnou připomínku dále
nevznesl.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 42-2382/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 42:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 15.06.2020

2.
2/1
2/2
2/3

Majetkoprávní úkony
Hotel Metuj
Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

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

Rozvoj
Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020
Dělení pozemků Na Výsluní
Vzorové architektonické řešení kontejnerových stání
Malá vodní nádrž Spy - smlouva o poskytnutí dotace
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3/5
3/6
3/7
3/8

3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
3/21
3/22
3/23
3/24
3/25
3/26
3/27
3/28
3/29
3/30
3/31
3/32
3/33

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - železný kůň
Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - lesní oplocenky
Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám prodejny COOP v ul. Nahořanská
Dodatek č. 1 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad Metují
a části ul. Bořetínská“
Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka pro č. p. 461 ul. Čelakovského
Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka pro č. p. 1110 ul. Rezecká
Smlouva o právu provést stavbu - kanalizační přípojka pro č. p. 1106 ul. Rezecká
Darování nových kanalizačních přípojek v pozemku p. p. č. 2118, k. ú. Nové Město nad
Metují, ul. Rezecká
Žádost o souhlas s úpravou městské komunikace ve Spech
SOPPS na vodovodní přípojku a sjezd ul. Vrchovinská
Aktuální stav projektů ke dni 09.06.2020
Zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 03.06.2020
Dodatek č. 1 k SOD na realizaci chodníku Kaštánky
Dodatek k darovací smlouvě - ŠKODA AUTO a.s.
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Změna trasy vedení optiky
Ukládání optiky u kruhového objezdu ul. T.G. Masaryka
Zápis č. 9 z jednání Komise dopravní ze dne 10.06.2020
Zápis z 12. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 27.05.2020
Zápis z 10. zasedání Komise životní prostředí ze dne 08.06.2020
Kino 70
Pozastavení vybraných investičních akcí
Letní areál u Metuje - pozastavená investiční akce
Žádost o umožnění parkování zdarma na Husově náměstí
Vydání Změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují
Návrh na změnu ÚP na p. p. č. 910/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka
Urbanisticko - architektonická studie v areálu býv. kasáren - posun termínu podání nabídek
Oprava komunikace v ul. Družební

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

Správa nemovitostí
VZ - Výměna oken BD č. p. 371
Zápis ze 164. zasedání Bytové komise ze dne 03.06.2020
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.05.2020
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15

Školství, kultura a sport
Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Komenského
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ a MŠ Krčín
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZUŠ B. Smetany
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského
Odvolání člena ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Jmenování nového člena ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Zápis č. 7 ze zasedání KKULT ze dne 02.06.2020
Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Žádost o finanční příspěvek na pořádání koncertu
Oprava hrobu J. Burgermeistera - podnět KKULT
Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy
Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

3/9
3/10
3/11
3/12
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5/16
5/17
5/18
5/19

Žádost o investiční dotaci - Sokol Krčín
Žádost SK o dotaci na umělou trávu - RO
Žádost TJ Spartak o dotaci - RO
Žádost o zapůjčení pódia - Akademické týdny

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

Finance
Rozpočtová opatření 2020
Nákup přileb JSDH - předkládací návrh
Návrh odměny pro zastupitele oprávněného k oddávání
Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 03.06.2020
Navýšení § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování
Vyřazení majetku
Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO

7.
7/1
7/2

Různé
ZM 13 dne 25.06.2020 - program
Vzorové smlouvy o výpůjčce kompenzačních pomůcek

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 15.06.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 42 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 42-2383/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, 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 Hotel Metuj
Identifikace:
V dubnu tohoto roku byla doručena nabídka fy EG REAL a.s., se sídlem Točitá 1964/34, 140
00 Praha, na prodej budovy č. p. 471 Hotelu Metuj, která je součástí pozemku st. p. č. 233/2
vč. všech přiléhajících pozemků a staveb tedy: st. p. č. 234/1, st. p. č. 2099, st. p. č. 2100/2,
jejíž součástí je budova bez čp/če se způsobem využití občanská vybavenost a pozemek p. p.
č. 259, vše v k. ú. Nové Město nad Metují. RM 39 ze dne 04.05.2020 byla seznámena s
předloženou nabídkou o prodeji hotelu Metuj vč. staveb a pozemků. Dle uvedeného zasedání
rady města došlo k prohlídce objektů zainteresovaných odborných útvarů, komisí, výborů,
radních a zastupitelů a byly prověřeny vhodné dotační tituly. Na uvedené téma se konal i
seminář zastupitelstva města dne 08.06.2020, kde daná problematika byla diskutována.
Vzhledem k tomu, že vlastník dal městu prostor k možnosti koupě do konce června 2020, je
třeba již v dané věci přijmout v RM případné doporučení pro ZM, zda koupit či nekoupit nebo
navrhnout další postup.
Odůvodnění:
Váže se na plnění usnesení č. RM 35-2023/20 ze dne 09.03.2020: RM ukládá ST
komunikovat nadále s firmou EG REAL a.s. a její případnou nabídku na odkoupení Hotelu
Metuj městem předat k posouzení odborným útvarům, komisím a následně RM a ZM.
Vyjádření odborných útvarů, komisí a dalších institucí je v příloze k tomuto bodu s názvem:
souhrn OMP.
Cena Hotelu Metuj vč. všech pozemků, staveb, součástí a příslušenství je stanovena na
částku 15.157.000 Kč vyplývající ze znaleckého posudku ze dne 06.04.2020 vypracované
Hanou Grohovou z Vlkova. Dle současného stavu v KN jsou nemovitosti zatížené zástavním
právem v celkové výši 40.987.850,59 Kč ve prospěch 3 fyzických osob, nicméně dle nahlížení
do KN v současné době probíhá vkladové řízení V-2680/2020-605 na Katastrálním pracovišti
v Náchodě o jeho výmazu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: ST informoval o dohodnuté schůzce se zástupci fy EG REAL a.s., naplánované na
úterý dne 16.06.2020, kde bude jednáno o možném snížení ceny a rozložení několika
splátkových plateb.
V obsáhlé diskusi vystoupili Ing. Maur, MBA, ST, TAJ, Ing. Prouza, Ing. Němeček. Diskuse se
týkala především možného využití objektu a souvisejících nákladů - tj. financí, které bude
třeba mít kromě těch, na samotné zakoupení objektu, na nezbytné rekonstrukce a úpravy.
Někteří radní, právě v těchto souvislostech, vyjadřovali svůj nesouhlas se zakoupením jen
proto, že je zde riziko, že soukromý investor udělá ubytovnu, k čemuž fakticky nepotřebuje
dělat žádné úpravy. Radní se shodovali v tom, že úvahy o nákupu je třeba řešit i v kontextu s
dalšími investicemi - viz např. LAM. Do projednání v ZM je třeba uvést, co s Metují po jejím
zakoupení vč. odhadu nezbytných financí a zároveň vedle toho postavit Kino 70, LAM,
infrastruktury ve městě atd. Opět diskutována témata využití - byty pro soběstačné seniory,
startovací byty pro mladé. Dále, co s prostory restaurace a kuchyně v přízemí? Jak řešit
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chybějící místa pro parkování aut těch, co by v objektu bydleli apod. Na závěr formulováno
usnesení související s připravenou schůzkou se zástupci prodávající firmy - viz úvod diskuse
tohoto bodu - schváleno.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 42-2384/20
RM ukládá ST jednat dne 16.06.2020 s fy EG REAL a.s. o snížení ceny, rozložení do splátkového
kalendáře a informaci předat ZM 13.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:
RM uložila usnesením č. RM 38-2198/20 ze dne 20.04.2020 zveřejnit záměr města směnit
část pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198 m², druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují (v ul. Kpt. Jaroše), z vlastnictví města Nové Město nad Metují (dle GP č.
2263-037/2020 ze dne 27.02.2020 se jedná o nový pozemek p. p. č. 2054/9), za pozemek st.
p. č. 209 o výměře 163 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Město nad
Metují (náměstí Republiky, ve stráni pod sochou sv. J. Nepomuckého), z podílovém
spoluvlastnictví pí [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn]
(podíl o velikosti ¼) a p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼). Záměr města směnit
předmětné pozemky byl zveřejněn ode dne 28.04.2020 do dne 19.05.2020. Do RM
předkládáno opakovaně, protože RM č. 41 dne 01.06.2020 nepřijala žádné usnesení z důvodů
prověření ještě dalších náležitostí u vlastníků sousedních pozemků.
Odůvodnění:
Obálky byly otevřeny na RM č. 41 dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují: obálka č. 1 - souhlas se směnou od pí [osobní údaj odstraněn],
p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], obálka č. 2 - vyjádření pí [osobní údaj
odstraněn]. Ceny pozemků byly stanoveny dle znaleckého posudku. Rozdíl ve výši 3.150 Kč
nebude (v případě směny) městem uhrazen, protože město uhradí náklady na vyhotovení GP
ve výši 5.500 Kč. Správní poplatek ve výši 2.000 Kč za návrh na vklad práva do KN uhradí
žadatelé. Společnost KAMAT spol. s r.o. byla dotazována jako vlastník sousedního pozemku
p. p. č. 525/5 a sděluje, že o část pozemku p. p. č. 2054/1 určeného pro směnu nemá zájem,
nepotřebuje ho. Vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Po podrobné diskusi a seznámení se s aktuálním vyjádřením zástupců fy KAMAT spol. s r.o.
se radní shodli v tom, že rozhodování o směně bude dále přesunuto, a to v duchu stanoviska
fy KAMAT spol. s r.o., tj. do doby nabytí právní moci stavebního povolení na zpevnění
skladové plochy nacházející se na pozemku p. p. č. 525/5 v k. ú. Nové Město nad Metují ve
vlastnictví fy KAMAT spol. s r.o., které je plánováno za účelem rozšíření stávajícího areálu
společnosti. Radní v tomto smyslu naformulovali a přijali usnesení s tím, že o odsunutí jednání
o směně pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
do zářijového ZM budou žadatelé dopisem z RM 42 informováni. Poté odhlasováno.
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 42-2385/20
RM odkládá na základě žádosti fy KAMAT spol. s r.o. své rozhodnutí týkající se návrhu směny části
pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují, (dle GP č. 2263-037/2020 ze dne 27.02.2020 se jedná o pozemek p. p. č.
2054/9), za pozemek st. p. č. 209 o výměře 163 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, v podílovém
spoluvlastnictví pí [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o
velikosti ¼) a p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼), pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, a to do doby nabytí právní moci stavebního povolení na zpevnění skladové plochy
nacházející se na pozemku p. p. č. 525/5 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví fy KAMAT
spol. s r.o., budované za účelem rozšíření stávajícího areálu dané společnosti s možností
skladování.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka (tj. město Nové Město nad Metují) pokácet stromy rostoucí
mimo les. Jedná se o tyto stromy:
- bříza (obvod 170 cm) před hřbitovem ve městě p. p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- ořešák (obvod 135 cm) v ul. Československé armády u domu č. p. 482 p. p. č. 224 v k. ú.
Nové Město nad Metují,
- ořešák (obvod 140 cm) v ul. Československé armády u domu č. p. 482 p. p. č. 224 v k. ú.
Nové Město nad Metují,
- bříza (obvod 142 cm) na Malecí za č. p. 530, p. p. č. 619/12 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- douglaska (obvod 110 cm) na roku ulic 28. října a Nad Stadionem p. p. č. 624/4 v k. ú. Nové
Město nad Metují - smrk (obvod 101 cm) na rohu ulic 28. října a Nad Stadionem p. p. č. 624/4
v k. ú. Nové Město nad Metují, strom je jednostranně zavětvený, vzrostlý do sousední
douglasky,
- jedle (obvod 122 cm) z Malecí proti č. p. 852, p. p. č. 597/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- jedle (obvod 130 cm) v ulici Vodárenské, p. p. č. 715/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- bříza (obvod 167 cm) stojí v areálu MSSS Oáza, p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad
Metují,
- bříza (obvod 155 cm) stojí v areálu MSSS Oáza, p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad
Metují,
- hlošina (obvod 120 cm) na sídlišti Luštinec v Krčíně, p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín,
- modřín (obvod 163 cm) Jiráskův park, p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Jedná se o proschlé, mrtvé stromy nebo stromy napadené kůrovcem. Všechny stromy byly
posouzeny zároveň odbornou pracovnicí OŽP se stejným závěrem jako je hodnocení TS.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
TAJ se přímo na jednání RM telefonicky spojil s vedoucím TS, aby prověřil připomínku Mgr.
Hylského - týkala se toho, zda v navrhovaných stromech (viz žádost TS v příloze tohoto bodu)
nejsou stromy, u kterých Komise životního prostředí nesouhlasila s jejich kácením. Vedoucí
TS odpověděl, že takové stromy tam nejsou. Poté bylo navržené znění usnesení hlasováním
radních odsouhlaseno.
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 42-2386/20
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují:
- bříza (obvod 170 cm) před hřbitovem ve městě p. p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- ořešák (obvod 135 cm) v ul. Československé armády u domu č. p. 482 p. p. č. 224 v k. ú. Nové
Město nad Metují,
- ořešák (obvod 140 cm) v ul. Československé armády u domu č. p. 482 p. p. č. 224 v k. ú. Nové
Město nad Metují,
- bříza (obvod 142 cm) na Malecí za č. p. 530, p. p. č. 619/12 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- douglaska (obvod 110 cm) na roku ulic 28. října a Nad Stadionem p. p. č. 624/4 v k. ú. Nové Město
nad Metují - smrk (obvod 101 cm) na rohu ulic 28. října a Nad Stadionem p. p. č. 624/4 v k. ú. Nové
Město nad Metují, strom je jednostranně zavětvený, vzrostlý do sousední douglasky,
- jedle (obvod 122 cm) z Malecí proti č. p. 852, p. p. č. 597/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- jedle (obvod 130 cm) v ulici Vodárenské, p. p. č. 715/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- bříza (obvod 167 cm) stojí v areálu MSSS Oáza, p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- bříza (obvod 155 cm) stojí v areálu MSSS Oáza, p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město nad Metují,
- hlošina (obvod 120 cm) na sídlišti Luštinec v Krčíně, p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín,
- modřín (obvod 163 cm) Jiráskův park, p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne
20.02.2020
Identifikace:
V rámci jednání RM 39 podal radní Ing. Vilém Maur, MBA, návrh na revokaci usnesení č. ZM
11-354/20 ze dne 20.02.2020. Znění usnesení, které schválilo ZM 11, zní: „ZM nesouhlasí s
návrhem na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují č. 30 (viz příloha 30)." RM 39
doporučila ZM souhlasit s revokací usnesení a vydat souhlas s návrhem na změnu ÚP, aby
mohla být připojena do zadání pro změnu č. 2. ZM 12 k věci přijalo toto usnesení: „ZM ukládá
ST předložit bod týkající se revokace usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020 do ZM 13,
z důvodu projednání v Komisi regenerační.“
Odůvodnění:
V současné době je připraven návrh zadání změny č. 2 ÚP, u kterého doposud nebylo
zahájeno projednávání podle stavebního zákona. Jedním z návrhu na změnu ÚP byl i návrh pí
[osobní údaj odstraněn] na změnu způsobu využití domu č. p. 1102 v ul. Českých bratří. ZM
11 svým usnesením vyslovilo s tímto návrhem nesouhlas. Na základě podnětu radního je
navržena revokace nesouhlasného usnesení na souhlasné. Dne 03.06.2020 věc projednala
Komise regenerační v bodě č. 1 a navrhla toto usnesení:
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USNESENÍ KREG č. 9/2020 „Komise regenerační doporučuje ZM vyhovět žádosti a
doporučuje odsouhlasit změnu Územního plánu v části u nemovitosti čp. 1002 v ulici Českých
Bratří na plochu Bydlení a občanská vybavenost.“ O usnesení bylo hlasováno takto: 1 člen
pro, 8 členů proti a 1 člen se zdržel hlasování. Komise přijala tento závěr: "Komise
regenerační nepodporuje vyhovění žádosti na změnu ÚP ohledně č. p. 1002 v ulici Českých
bratří."
Dále Komise regenerační v rámci stejného bodu projednávala koeficient poměru služeb a
bydlení v rámci plochy BV (bydlení venkovské).
K tomuto bylo přijato usnesení v tomto znění:
Usnesení KREG č. 10/2020
"Komise regenerační doporučuje ZM při změně ÚP prověření koeficientu poměru služeb a
bydlení směrem k 50 % pro využití komerce v rámci plochy BV."
Vyjádření OVRR - území plánování:
Z hlediska územního plánování je navrhovaná úprava podmínek pro využití ploch BV možná.
Konkrétní podoba této úpravy bude vycházet z návrhu změny územního plánu, zpracované
jejím projektantem.
Vyjádření OMM - ARCH:
Souhlasím s doporučením Komise regenerační se při změně ÚP, zabývat koeficientem služeb
v plochách BV a jeho případným navýšením. Celou věc doporučuji předjednat s pověřeným
zastupitelem (ST), OVRR a zástupci města se zpracovatelem ÚP, případně s autorem RP
MPR. Vyhodnocení zpracovatele pak podpořit a připravit tak do některé z dalších změn ÚP
Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhle diskutovali téměř všichni radní. Z procesního hlediska je určitě možné prověřit
koeficient poměru služeb a bydlení směrem k 50 % pro využití komerce v rámci plochy BV již
v rámci změny č. 2 ÚP - odpověděl Mgr. Balcar na dotaz ST - procesní problém tam není, ale
není schopen říci, jestli je to možné prověřit na celém území. ARCH - doc. Ing. arch. Kaplan
má více zkušeností a může nás na mnohé upozornit (uvedl příklad ze Spů). Udělat to u jedné
lokality považuje za nekoncepční. MST - s tím nesouhlasí. Mgr. Balcar - nebál by se to uložit,
prověřit, zpracování změny č. 2 bude s tímto prověřováním rozsáhlejší. Ing. Němeček - o jak
dlouho by se mohla zdržet Změna č. 2 ÚP? Mgr. Balcar - jedná se o více práce, ne o zdržení.
Nakonec radní odhlasovali obě 2 usnesení.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 42-2387/20
RM nedoporučuje ZM schválit na základě projednání záležitosti v Komisi regenerační dne
03.06.2020, revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020, které zní: "ZM nesouhlasí s
návrhem na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují č. 30 (viz příloha 30)".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 42-2388/20
RM doporučuje ZM schválit, aby se při Změně č. 2 ÚP prověřil koeficient poměru služeb a bydlení
směrem k 50 % pro využití komerce v rámci plochy BV.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 12

ZÁPIS Z PORADY
RM 42 ze dne 15.06.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

3/2 Dělení pozemků Na Výsluní
Identifikace:
Dne 10.06.2020 OMM obdržel od OVRR Oznámení zahájení územního řízení k dělení
pozemků na p. p. č. 705/15, 705/16, 705/19, 705/20, 705/25, 705/27 dle KN v k. ú. Nové
Město nad Metují. Připomínky a námitky mohou účastníci řízení předkládat do 15. dnů od
doručení tohoto oznámení.
Odůvodnění:
Předloženo do RM k projednání a k seznámení s vypsaným řízením, více viz příloha.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček a Ing. Maur, MBA, vznesli několik dotazů: Jakou formou byla odeslána
vyrozumění z MěÚ ve věci oznámení o zahájení řízení žadatelům z lokality Na Výsluní? Jak
jsou distribuovány úřední písemnosti? TAJ - poštovními kurýry MěÚ. Ing. Maur, MBA - jak tito
kurýři postupují v případě, že nezastihnou adresáta doma a nemohou mu tak předat zásilku?
TAJ - v případě, že adresátovi v době doručení není možné zásilku předat, funguje to tak, že ji
vrátí zpět na podatelnu a podatelna zajistí její odeslání prostřednictvím České pošty, s. p. V
obou případech jde o doručování s dodejkou. Ing. Maur, MBA - z jakého důvodu je využívána
distribuce úředních písemností prostřednictvím poštovních kurýrů MěÚ? TAJ - z důvodu úspor
provozních nákladů. Kurýrní služba touto formou bez problémů funguje mnoho let. Ing. Maur,
MBA - vznesl dotaz na cenový rozdíl poštovní kurýr MěÚ vs. Česká pošta, s. p. TAJ - v tuto
chvíli není schopen sdělit přesnou informaci (pozn.: radním bude tato informace dodatečně
odeslána e-mailem) - zároveň podotkl, že za dobu, co na MěÚ fungují poštovní kurýři (cca 10
let), se s žádným problémem kolem doručení nesetkal. Prověří to na OS, který zajišťuje
činnost podatelny, kam spadá agenda kurýrů a doručování písemností z úřadu a zašle radním
informaci, jak doručování v tomto případě probíhalo.
Ing. Němeček a Ing. Maur, MBA - dotazy na vedoucího OVRR Ing. Skalského, které se týkaly
správního procesu při dělení pozemků a správního procesu při povolování výstavby RD. Ing.
Skalský vysvětlil, kdo je či bude účastníkem řízení v obou správních procesech, tzn., kdo je
jako účastník vyloučen, kdo se jím může stát. V případě povolování výstavby RD to je sice na
"ohlášení", ale pokud vlastníci sousedních pozemků dají námitku, tak bude vypsáno
standardní stavební řízení.
Další dotazy Ing. Němečka a Ing. Maura, MBA, se týkaly tzv. přístupového pozemku, kterým
povedou sítě. Ing. Maur, MBA - dále uvedl, že občanům, kteří vlastní nemovitosti v dané
lokalitě, chybí veřejná deklarace budoucích vlastníků pozemků o tom, co tam zamýšlí stavět.
Další diskuse se týkala toho, co by mělo v rámci obou řízení případně namítat město, jako
účastník řízení. Návazně na to ST formuloval 2 usnesení s návazností na již dříve
projednávaný návrh k dělení pozemků v RM 32. Tehdejší usnesení znělo: "RM vydává toto
vyjádření: RM doporučuje žadatelce [osobní údaj odstraněn] rozparcelovat své pozemky v
ZM.4 na 2 stavební parcely se 2 RD v souladu s Územním plánem Nové Město nad Metují. K
sítím RM nedává vyjádření z důvodů neurčitosti žádosti. Definitivní vyjádření vydá město po
předložení konkrétního záměru k územnímu řízení." V souladu s tím bylo ve 2. usnesení, které
formuloval ST, uloženo, že OMM jako zástupce města bude podávat námitku v tom smyslu, že
by v dané lokalitě měly vzniknout pouze 2 RD. První usnesení odhlasováno 6 hlasy a druhé
usnesení odhlasováno - 4 pro, 1 proti a 1 zdržel se.
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 42-2389/20
RM byla seznámena s Oznámením zahájení územního řízení k dělení pozemků na pozemcích p. p.
č. 705/15, 705/16, 705/19, 705/20, 705/25, 705/27 dle KN v k. ú. Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 42-2390/20
RM konstatuje , že vlastník pozemků [osobní údaj odstraněn] nerespektuje usnesení č. RM 321836/20, které se týká dělení pozemků.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 42-2391/20
RM ukládá OMM podat námitku k obdrženému Oznámení zahájení územního řízení k dělení
pozemků na pozemcích p. p. č. 705/15, 705/16, 705/19, 705/20, 705/25, 705/27 dle KN v k. ú. Nové
Město nad Metují, která spočívá v tom, že město doporučovalo rozparcelovat pozemky ZM.4 - na 2
stavební parcely se 2 RD v souladu s Územním plánem Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Vzorové architektonické řešení kontejnerových stání
Identifikace:
RM 33 na základě zápisu Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") uložila OMM ve
spolupráci s ARCH připravit návrh vzorového architektonického řešení kontejnerových stání
(viz bod 7 zápisu z 8. zasedání KŽP). ARCH zpracoval návrh, který byl předložen nejdříve do
KŽP, která k němu dne 01.06.2020 přijala toto usnesení (viz bod 2 zápisu z 10. zasedání
KŽP):
Usnesení: Komise doporučuje pro budoucí rekonstrukci kontejnerových stání v Novém Městě
nad Metují použít návrh městského architekta na typizované řešení s kovovou konstrukcí
vyplněnou „tahokovem“. Variantně doporučuje kovovou konstrukci s dřevěnou výplní tzv.
„svislými plaňkami“ (např. pro konkrétní podmínky v Městské památkové rezervaci).
Tento způsob řešení bude využíván, pokud ZM rozhodne o zařazení úprav kontejnerových
stání do rozpočtu města v roce 2021 a dalších.
Odůvodnění:
Vybrané návrhy kontejnerových stání jsou v příloze. TS preferují tahokov.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi k tomuto bodu vznesl dotaz radní Ing. Maur, MBA - co vzorová kontejnerová stání
budou plnit? Funkcionalita tam není? ARCH - ne, jedná se o zlepšení vzhledu této části
veřejného prostoru.
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 42-2392/20
RM souhlasí, aby pro technické návrhy rekonstrukcí kontejnerových stání v Novém Městě nad
Metují byl použit typizovaný návrh městského architekta s výplní „tahokovem“. Variantně po
projednání v Městské památkové rezervaci varianta se „svislými plaňkami“ dle návrhů v příloze
tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Malá vodní nádrž Spy - smlouva o poskytnutí dotace
Identifikace:
Městem byla v lednu letošního roku podána žádost o dotaci do vyhlášeného dotačního titulu
KHK na akci "Malá vodní nádrž Spy". Cílem projektu je rekonstrukce stávající vodní nádrže v
místní části Spy dle zpracované PD, která spočívá v odbahnění, opevnění břehů a
rekonstrukci výpustného zařízení. Předpokládané stavební náklady dle PD činí 639.158,30 Kč.
Zastupitelstvo KHK v květnu rozhodlo o poskytnutí dotace na tuto akci ve výši 251 tis. Kč
(maximální procentuální podíl dotace na způsobilých výdajích projektu 50 %). RM je
předkládána ke schválení smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 20RRDU30006. Dotace bude vyplacena městu do 45 dnů po podpisu dotační smlouvy. Realizace prací
by proběhla v roce 2021 a z tohoto důvodu je nezbytné zahrnout položku na tuto investiční
akci do rozpočtu města pro rok 2021.
OMM doporučuje souběžně s realizací akce "Malá vodní nádrž Spy" vyřešit stávající stav
prostoru mezi vodní nádrží a chodníkem lemujícím silnici III/30821 v ul. Halínská. Stávající
stav je nutné vyřešit z důvodu zpevnění svahu pod chodníkem, zvýšení stability, aby nedošlo
k případnému sesuvu chodníku (foto viz příloha). Pro navržení řešení byl městem osloven
projektant, jenž zpracovával projektovou dokumentaci na obnovu vodní nádrže. Po konzultaci
s projektantem doporučujeme tento prostor technicky dořešit tímto způsobem: mezi zdí a
obrubou chodníku provést výkop, do kterého se do betonu osadí palisády o délce (výšce) cca
1200 mm. Délka tohoto opevnění podél linie chodníku bude cca 21 m. Prostor před palisádou
se částečně opět dosype makadamem (cca 5 m3), který bude plynule navazovat na opevnění
břehu rybníka. Prostor mezi palisádou a obrubou chodníku se dosype hlínou a oseje.
Doporučené provedení je sice lehce složitější na provedení, ale vytvořením ploch z různých
materiálů bude působit přirozeně a lépe stabilizuje chodník. Předpokládané náklady na
provedení úpravy svahu pod chodníkem s plynulým navázáním na obnovu rybníka (propočet)
cca 180.000 Kč vč. DPH. Celkové předpokládané náklady vč. nákladů na úpravu Malé vodní
nádrže ve Spech tak budou činit 819.158,30 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Schválení podané žádosti o dotaci, výše dotace 251 tis. Kč. V roce 2018 byl vybudován v
rámci rekonstrukce silnice Spy - Krčín, kterou realizoval KHK, chodník. V rámci této akce
nebyl řešen svah pod chodníkem. Pro zamezení případného sesuvu svahu a poničení
chodníku, je vhodné daný úsek podél vodní nádrže vyřešit souběžně s akcí "Malá vodní nádrž
Spy".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 42-2393/20
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20RRDU3-0006 na projekt "Malá vodní nádrž Spy" mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 42-2394/20
RM souhlasí souběžně s realizací akce "Malá vodní nádrž Spy" s vyřešením stávajícího stavu
prostoru mezi vodní nádrží a chodníkem lemujícím silnici III/30821 v ul. Halínská, a to dle řešení
předloženého v příloze tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 42-2395/20
RM ukládá OMM zařazení investiční položky Malá vodní nádrž Spy, a to vč. řešení stávajícího stavu
prostoru mezi vodní nádrží a chodníkem lemujícím silnici III/30821 v ul. Halínská, do návrhu
rozpočtu města na rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - železný kůň
Identifikace:
Žádost o dotaci, podaná do 8. výzvy Programu rozvoje venkova ČR, na pořízení železného
koně pro městské lesy byla vybrána k podpoře. OMM předkládá RM ke schválení Dohodu o
poskytnutí dotace na tento projekt, připravenou ze strany poskytovatele dotace (Státní
zemědělský intervenční fond). Celkové výdaje projektu jsou 655.820 Kč, dotace je ve výši
300.000 Kč. Kupní smlouva s dodavatelem (Reparoservis spol. s r.o.) je již uzavřena. Po
schválení a podpisu Dohody o poskytnutí dotace bude stroj závazně objednán.
Odůvodnění: Žádost o dotaci byla vybrána k podpoře, je třeba uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 42-2396/20
RM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
"Samochodný naviják (železný kůň), Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují
a Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1, IČO:
48133981, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/6 Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - lesní oplocenky
Identifikace:
Žádost o dotaci, podaná do 8. výzvy Programu rozvoje venkova ČR, na realizaci oplocenek v
městských lesích byla vybrána k podpoře. OMM předkládá RM ke schválení Dohodu o
poskytnutí dotace na tento projekt, připravenou ze strany poskytovatele dotace (Státní
zemědělský intervenční fond). Celkové výdaje projektu jsou 248.708,24 Kč (aktuální výše po
uzavření Smlouvy o dílo), dotace je ve výši 205.700 Kč. Oplocenky jsou již v realizaci,
zhotovitelem je, na základě uzavřené smlouvy o dílo, Pavel Řezníček, Wolkerova 267, 552 03
Česká Skalice, IČO: 63588021.
Odůvodnění:
Žádost o dotaci byla vybrána k podpoře, je třeba uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace.
Potřebná částka na doplacení chybějící částky k dotaci je ve schváleném rozpočtu na rok
2020.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 42-2397/20
RM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt "Oplocenky,
Městské lesy Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Státním zemědělským
intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1, IČO: 48133981, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám prodejny COOP v ul. Nahořanská
Identifikace:
Na město byla zaslána žádost o vyjádření se ke stavebním úpravám prodejny COOP v ul.
Nahořanská č. p. 60 v Novém Městě nad Metují. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu,
dojde k rozšíření zakryté zásobovací rampy na pozemku st. p. č. 409 v k. ú. Krčín, dále pak je
na pozemku města p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín navrženo únikové schodiště. Na prodejně bude
také provedena obnova fasády. Na jižní straně objektu jsou v těsné blízkosti vzrostlé smrky
(10 ks), do kterých bude nutné zasáhnout, aby mohla být provedena obnova fasády a
přistavěno únikové schodiště.
Odůvodnění:
Uvedená žádost byla předložena do Komise životního prostředí, její usnesení a vyjádření
odborných útvarů je přiloženo v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 42-2398/20
RM souhlasí se záměrem adaptace stávající prodejny COOP, Nahořanská č. p. 60, Nové Město
nad Metují a dále souhlasí s minimálním zásahem do 10 ks vzrostlých smrků na pozemku p. p. č.
643/5 v k. ú. Krčín formou vyvětvení, v rozsahu nezbytně nutném pro provedení rekonstrukce
fasády, a to pouze ze strany od nemovitosti do výšky, kde větve významně kolidují se stavbou. Dále
RM požaduje po stavebníkovi vyvázání nekolidujících větví k zabránění jejich poškození a přizvání
pracovníků Technických služeb města Nové Město nad Metují k odsouhlasení a převzetí
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provedených zásahů do stromů po realizaci a souhlasí s dalšími podmínkami uvedenými ve
vyjádření, které je přílohou tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Dodatek č. 1 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad
Metují a části ul. Bořetínská“
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují uzavřelo v loňském roce s fy NOVOSTAV s.r.o. SOD na akci
„Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú.NMnM a části ul. Bořetínská“. Realizace díla byla rozdělena
do 2 etap, kdy dokončení a realizace 2. etapy měla být provedena do konce června 2020. Tyto
termíny byly stanoveny po vzájemné dohodě mezi investory a soukromými stavebníky BD A,
B, C a D na sousedních pozemcích. Nyní je do RM předložen Dodatek č. 1 k této SOD na
posun termínu dokončení realizace 2. etapy této akce.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že fy Novostav nemohla zahájit realizaci 2. etapy s ohledem na probíhající
stavební činnost na sousedních pozemcích a s ohledem na to, že soukromý stavebník BD B
bude ještě v pozemku města realizovat plynovodní a dešťovou přípojku, tak je do RM
předložen ke schválení Dodatek č. 1 k původní SOD na posun termínu dokončení realizace 2.
etapy do konce října 2020. Dle dohody se stavebníky na sousedních pozemcích je
předpoklad, že realizace 2. etapy by mohla být ze strany města dokončena během července
2020. Pro možný případ zdržení na straně soukromých stavebníků na sousedních pozemcích
nebo nedodržení termínu uvolnění dotčeného prostoru pro možnost vybudování 2. etapy
komunikace v ul. Bořetínská je navržen termín dokončení až do října 2020.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 42-2399/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD na akci „Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú.NMnM a části ul.
Bořetínská“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové, na
posun termínu dokončení realizace, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka pro č. p. 461 ul.
Čelakovského
Identifikace:
Dne 03.06.2020 OMM obdržel žádost Jiřího Renfuse, IČO: 1592010, o souhlas se stavbou
„Nízokotlaká plynovodní přípojka pro RD č. p. 461, ul. Čelakovského, Nové Město nad Metují“.
Přípojka je ukládána do chodníku a komunikace v ul. Čelakovského, na pozemku p. č. 435/3
v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města. ORM předkládá ke schválení jako
souhlas se stavbou Smlouvu o právu provést stavbu nízkotlaké plynovodní přípojky“(dále je
"SOPPS") mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní
údaj odstraněn].
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Odůvodnění:
Odborné útvary proti uložení přípojky nemají námitek. Pilířek HUP bude umístěn na pozemku
stavebníka. ORM doporučuje souhlasit s umístěním přípojky do pozemku města a schválit
SOPPS.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 42-2400/20
RM souhlasí s uložením nízkotlaké plynovodní přípojky pro č. p. 461 v ul. Čelakovského do
pozemku p. č. 435/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města, dle předložené
žádosti a dokumentace pro územní souhlas.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 42-2401/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu nízkotlaké plynovodní přípojky pro č. p. 461 v ul.
Čelakovského, která bude uložena v délce 1,3 m do pozemku p. p. č. 435/3 v k. ú. Nové Město nad
Metují mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Smlouva o právu provést stavbu - plynovodní přípojka pro č. p. 1110 ul. Rezecká
Identifikace:
Dne 05.06.2020 OMM obdržel žádost Jiřího Renfuse, IČO: 1592010, o souhlas se stavbou
„Středotlaká plynovodní přípojka pro č.p.1110, st. p. p č. 172 ul. Rezecká, Nové Město na
Metují“. Přípojka je ukládána do pozemku komunikace v ul. Rezecká, p. č. 2118 v k. ú. Nové
Město nad Metují, který je ve vlastnictví města. ORM předkládá ke schválení jako souhlas se
stavbou Smlouvu o právu provést stavbu „Středotlaká plynovodní přípojka pro č.p.1110, st. p.
p č. 172 ul. Rezecká, Nové Město nad Metují“ (dále je "SOPPS") mezi městem Nové Město
nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn].
Odůvodnění:
Stavebník je novým majitelem nemovitosti č. p. 1110, má záměr nemovitost rekonstruovat a
přivést na pozemek přípojku plynu. Vzhledem k tomu, že město plánuje rekonstrukci živičného
krytu v ulici, stavebník chce přípojku z plynovodního řadu, který je umístěn v komunikaci,
provést před pokládkou živice. Tato podmínka byla zakotvena do smlouvy o právu provést
stavbu. Pilířek HUP bude umístěn na pozemku investora. Odborné útvary s umístěním
přípojky souhlasí. ORM doporučuje souhlasit s umístěním přípojky do pozemku města a
schválit SOPPS.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 42-2402/20
RM souhlasí s uložením středotlaké plynovodní přípojky pro č. p. 1110 v ul. Rezecká do pozemku
p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města, dle předložené žádosti a
dokumentace pro územní souhlas.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 42-2403/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu středotlaké plynovodní přípojky pro č. p. 1110 v ul.
Rezecká, která bude uložena v délce 2 m do pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují
mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn],
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Smlouva o právu provést stavbu - kanalizační přípojka pro č. p. 1106 ul. Rezecká
Identifikace:
Dne 02.06.2020 OMM obdržel žádost p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj
odstraněn] o souhlas se stavbou kanalizační přípojky pro č. p. 1106 v Rezecké ul, Nové Město
na Metují“. Přípojka je ukládána do pozemku komunikace v ul. Rezecká, p. č. 2118 v k. ú.
Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města. OMM předkládá ke schválení jako
souhlas se stavbou Smlouvu o právu provést stavbu „Kanalizační přípojka p. č. 173, katastr
Nové Město nad Metují“ (dále jen "SOPPS") mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní
údaj odstraněn].
Odůvodnění:
Jedná se o novou přípojku, část přípojky v komunikaci bude realizována městem. Stavebník
předložil PD přípojky společnosti VaK Náchod a.s. a při realizaci stavby bude na novou
kanalizaci připojen. Odborné útvary s umístěním přípojky souhlasí. ORM doporučuje souhlasit
s umístěním přípojky do pozemku města a schválit SOPPS.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 42-2404/20
RM souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro č. p. 1106 v ul. Rezecká do pozemku p. č. 2118
v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města, dle předložené žádosti a dokumentace
pro územní souhlas.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 42-2405/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Kanalizační přípojka p. č. 173, katastr Nové Město
nad Metují“, která bude uložena v délce 3,6 m do pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Darování nových kanalizačních přípojek v pozemku p. p. č. 2118, k. ú. Nové Město
nad Metují, ul. Rezecká
Identifikace:
RM 39 usnesení č. RM 39-2258/20 schválila uzavření objednávky na realizaci části přípojek
uložených v pozemku komunikace v ul. Rezecká p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují
za předpokládanou cenu 170.550 Kč. OMM předkládá ke schválení darování těchto přípojek
jednotlivým vlastníkům nemovitostí za skutečnou cenu. Výše daru bude vyčíslena na každou
přípojku, dle skutečných nákladů fakturovaných dodavatelem kanalizace firmou Zdeněk Klíma
městu dle délky a podmínek každé jednotlivé přípojky. Vzorová darovací smlouva, která je
přílohou bodu a bude předložena ke schválení RM jednotlivě na každou přípojku po
dokončení realizace stavby kanalizace.
Odůvodnění:
Odůvodnění je uvedeno v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 42-2406/20
RM souhlasí s darováním části nových přípojek doposud neodkanalizovaných nemovitostí do
stávajícího kanalizačního řadu v ul. Rezecká vlastníkům jednotlivých nemovitostí. Darování se
uskuteční na základě darovacích smluv, které budou uzavřeny s vlastníky jednotlivých nemovitostí
na základě skutečných nákladů na jednotlivé přípojky, vyčíslených po dokončení stavby
dodavatelem stavby kanalizace. Jednotlivé darovací smlouvy budou předloženy ke schválení do
RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Žádost o souhlas s úpravou městské komunikace ve Spech
Identifikace:
Na město byla dne 01.06.2020 doručena žádost pí [osobní údaj odstraněn] o souhlas města s
úpravou komunikace na p. p. č. 626/1 v k. ú. Spy, která je ve vlastnictví města a která je
nezpevněná, travnatá. Zpevnění cesty chtějí pro zlepšení příjezdu k parcele p. p. č. 13 a st. p.
č. 12, na které plánují stavět RD. Jako další alternativu vidí odkup této komunikace do svého
vlastnictví.
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Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - chápe to dobře, že investici na zpevnění bude dělat žadatel na své vlastní
náklady? ORM - ano. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 42-2407/20
RM souhlasí se záměrem zpevnit komunikaci na p. p. č. 626/1 v k. ú. Spy. Konkrétní stavební
řešení zpevnění komunikace je třeba předložit městu k odsouhlasení, záměr je také nutné projednat
se stavebním úřadem, zda k jeho provedení není nutné rozhodnutí či jiný správní úkon.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 SOPPS na vodovodní přípojku a sjezd ul. Vrchovinská
Identifikace:
OMM na základě rozhodnutí RM 30 obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní
údaj odstraněn], o souhlas s vybudováním vodovodní přípojky pro p. p. č. 833/7 z městské
komunikace na p. p. č. 847/1, k. ú. Vrchoviny a o souhlas s napojením sjezdu v délce 6 m ze
zámkové dlažby tl. 8 cm ve skladbě pro pojezd vozidel s odvodněním na p. p. č. 833/7, k. ú.
Vrchoviny. Poplatek za zřízení sjezdu na účelovou komunikaci dle ceníku schváleného
usnesením č. RM 379-16278/17 činí 1.500 Kč.
Odůvodnění:
OMM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu (dále jen "SOPPS"), ve které jsou
stanoveny podmínky realizace vodovodní přípojky a Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a
omezení užívání nemovitosti (dále jen "SOPPS"), ve které jsou stanoveny podmínky realizaci
sjezdu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vyjadřujeme nesouhlas s plotem, ale je tam tolik různých plotů, že tohle už
nevadí - klidně by byl proto, aby se s tím souhlasilo. ORM - žadatelé zažádali o sjezd a
přípojku - nepožádali o to vyjádření k plotu, ale na PD je již tento plot zakreslen - proto je
chceme upozornit, že s navrženým vzhledem ARCH nesouhlasí a je třeba to projednat s OMM
a ARCH. Po drobné úpravě 3. usnesení odsouhlaseno.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 42-2408/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky na p. p. č. 847/1, k. ú. Vrchoviny
pro p. p. č. 833/7, k. ú. Vrchoviny mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn],
bytem [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 42-2409/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
847/1, k. ú. Vrchoviny pro napojení p. p. č. 833/7, k. ú. Vrchoviny mezi městem Nové Město
nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn],
bytem [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 42-2410/20
RM vyzývá stavebníky pí [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj
odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn], aby projednali návrh oplocení u p. p. č. 833/7, k. ú.
Vrchoviny s městským architektem Mgr. A. Vítem Lukasem a pracovníky ORM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Aktuální stav projektů ke dni 09.06.2020
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 09.06.2020 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 42-2411/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů ke dni 09.06.2020 ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/16 Zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 03.06.2020
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační, které se uskutečnilo dne
03.06.2020 v zasedací místnosti č. 1 MěÚ Nové Město nad Metují - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Odůvodnění vč. stanovisek odborných útvarů jsou uvedena v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM odprezentoval jednotlivé fotografie vč. návrhů ARCH. Vedoucí ORM po diskusi
radních naformulovala doplnění 3. návrhu usnesení: "RM schvaluje úpravu veřejného
prostranství v horní části ulice Českých bratří (nad č. p. 48) dle varianty č. 3, a to umístění
mobilního plakátovacího zařízení do parčíku (u č. p. 1120 v ul. Českých bratří) a na původní
místo umístit 2 lavičky + odpadkový koš. Mělo by se asi posunout i DZ (Mgr. Hylský), nad
křižovatku (naproti [osobní údaj odstraněn]) 2 lavičky + koš.
Radní hlasovali následovně:
1. usnesení - "RM bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační ze dne
03.06.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu." Hlasováno - 6 pro
2. usnesení - "RM projednala stav zámeckého příkopu p. p. č. 6, a to ve smyslu úklidu
zařízení staveniště vč. úpravy pozemku po stavební činnosti (vč. vyježděné cesty na
pozemku) a staveništní suti na pozemku p. p. č. 1994/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je
ve vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM dát podnět na prověření stavu
p. p. č. 6 na OŽP." Hlasováno - 6 pro.
3. usnesení - "RM schvaluje úpravu veřejného prostranství v horní části ul. Českých bratří
(nad č. p. 1048) dle varianty č. 3, a to umístění mobilního plakátovacího zařízení do parčíku (u
č. p. 1120 v ul. Českých bratří) a na původní místo umístit 2 lavičky + odpadkový koš a ukládá
OMM zajistit příslušná vyjádření a povolení k realizaci s tím, že náklady na úpravu budou
navrženy do rozpočtu na rok 2021." Hlasováno - 6 pro.
4. usnesení - "RM ukládá OMM zajistit diagnostiku rozsahu degradace uliční části fasády "ZŠ
Komenského" a na základě výsledku předložit návrh její opravy." Hlasováno - 6 pro.
5. usnesení - "RM projednala návrhy na povrchovou úpravu komunikace v ul. Pod Výrovem a
ukládá vyčkat na stanovisko státní památkové péče." Hlasováno - 6 pro.
6. usnesení - "RM souhlasí s provedením povrchu zdiva vstupní brány na hřbitov u kostela
Všech svatých dle původního stavu." Hlasováno - 6 pro.
K nepovoleným stavebním činnostem na domě č. p. 134 v ul. Komenského podal radním
informace vedoucí OVRR Ing. Skalský, který informoval o datu konání kontrolní prohlídky,
která se uskuteční dne 15.07.2020 od 9:00 hodin a zároveň informoval o předané výzvě k
zastavení nepovolených prací. V souvislosti s těmito činnostmi bude také vedeno přestupkové
řízení.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 42-2412/20
RM bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 03.06.2020, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 42-2413/20
RM projednala stav zámeckého příkopu p. p. č. 6, a to ve smyslu úklidu zařízení staveniště vč.
úpravy pozemku po stavební činnosti (vč. vyježděné cesty na pozemku) a staveništní suti na
pozemku p. p. č. 1994/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je ve vlastnictví manželů [osobní údaj
odstraněn] a ukládá OMM dát podnět na prověření stavu p. p. č. 6 na OŽP.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 42-2414/20
RM schvaluje úpravu veřejného prostranství v horní části ul. Českých bratří (nad č. p. 1048) dle
varianty č. 3, a to umístění mobilního plakátovacího zařízení do parčíku (u č. p. 1120 v ul. Českých
bratří) a na původní místo umístit 2 lavičky + odpadkový koš a ukládá OMM zajistit příslušná
vyjádření a povolení k realizaci s tím, že náklady na úpravu budou navrženy do rozpočtu na rok
2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 42-2415/20
RM ukládá OMM zajistit diagnostiku rozsahu degradace uliční části fasády "ZŠ Komenského" a na
základě výsledku předložit návrh její opravy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 42-2417/20
RM projednala návrhy na povrchovou úpravu komunikace v ul. Pod Výrovem a ukládá vyčkat na
stanovisko státní památkové péče.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 42-2416/20
RM souhlasí s provedením povrchu zdiva vstupní brány na hřbitov u kostela Všech svatých dle
původního stavu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/17 Dodatek č. 1 k SOD na realizaci chodníku Kaštánky
Identifikace:
V průběhu realizace chodníku mezi ul. Kaštánky a ul. T. G. Masaryka bylo město upozorněno
p. [osobní údaj odstraněn] na požadavek vznesený pí [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní
údaj odstraněn] při stavebním řízení v roce 2017 na změnu povrchu dlažby na části tohoto
chodníku na dlažbu s hrubším povrchem, která by ve vyšším podélném sklonu snížila
pravděpodobnost uklouznutí. Z důvodu této připomínky proběhla dne 29.05.2020 schůzka za
přítomnosti realizační fy STAVIBET s.r.o., p. [osobní údaj odstraněn] a pana starosty. V
závěru této schůzky bylo domluveno změnit v části chodníku betonovou dlažbu se
standardním povrchem za betonovou dlažbu s povrchem Urbia, která je použita na
navazujícím chodníku v ul. Kaštánky. Objednání betonové dlažby s povrchem Urbia je
momentálně možné při minimálním množství 200 m2, a to s dodací lhůtou 5-6 týdnů, proto
bylo po domluvě se ST a MST objednáno 205 m2 za celkovou cenu 141.140 vč. DPH, což
vychází na celou délku úseku 2 v šíři 1,5 m z celkové šíře chodníku 3 m. Po odečtení 205 m2
původní betonové dlažby se standardním povrchem vychází tato změna na 100.212 vč. DPH.
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Firma STAVIBET s.r.o. po započetí prací také informovala o nutnosti konkretizovat provedení
zábradlí, jelikož zábradlí v délce 92 m nelze dodat jako 1 díl. Po zaslání výkresu s návrhem
zábradlí, které bylo rozděleno na jednotlivé kusy o délce 4 m, byl tento návrh doplněn
projektantem stavby p. Miloslavem Kučerou - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12, Hradec
Králové, o svislé sloupky v polovině zábradlí. Městský architekt navrhl, z důvodu zamezení
prohýbání sloupků, doplnit zábradlí navíc o příčníky mezi madly. Doplnění příčníků a sloupků
zvyšuje cenu zábradlí o částku 14.370 vč. DPH. Celkové navýšení ceny je tedy o 114.582 Kč
vč. DPH z původní smluvní ceny 1.278.988 Kč vč. DPD na cenu 1.393.570 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
OMM na základě schůzky ze dne 29.05.2020, sklonu chodníku, který je od 5,598 % až do
12,656 % a napojení na stávající chodník, který je z betonové dlažby s povrchovou úpravou
Urbia doporučuje uzavřít dodatek č. 1 zabývající se změnou betonové dlažby se standardním
povrchem na betonovou dlažbu s povrchem Urbia v množství 205 m2 a konkretizací zábradlí,
která byla nezbytná z důvodu manipulace se zábradlím a s tím spojené vícepráce ve výši
114.582 vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k tomuto bodu podal radním ST - uvedl, že se v této věci mj. jednalo i s
[osobní údaj odstraněn]. Doplnil MST. Mgr. Hylský - dlažba je již objednaná - nyní se chce po
RM jen formálně odsouhlasit? ST - ano. Reagoval Ing. Němeček. Dotaz Mgr. Hylský, zda tuto
dlažbu dáváme i jinde - např. na Františku? ORM - nedávali jsme ji nikde, protože je
mnohonásobně dražší a dává se sem z důvodu velkého sklonu chodníku. Poté bylo usnesení
hlasováním schváleno.
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 42-2418/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 39/2020 ze dne 03.03.2020 zabývající se
konkretizací zábradlí a změnou betonové dlažby se standardním povrchem na betonovou dlažbu s
povrchem Urbia v množství 205 m2 a s tím spojené vícepráce ve výši 114.582 vč. DPH, které změní
celkovou cenu SOD č. 39/2020 na 1.393.570 Kč vč. DPH a prodloužením termínu dokončení ze
30.06.2020 na 31.08.2020 mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., Julia
Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/18 Dodatek k darovací smlouvě - ŠKODA AUTO a.s.
Identifikace:
Dne 28.11.2019 byla uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a společností ŠKODA
AUTO a.s. darovací smlouva na peněžní prostředky ve výši 250 tis. Kč za účelem podpory
dopravní bezpečnosti na projekt města "Dopravní bezpečnost v Novém Městě nad Metují".
Peněžní prostředky byly na účet města připsány téhož roku a do dne 30.06.2020 by měly být
dle uzavřené darovací smlouvy užity na realizaci záměrů obsažených v projektu - "místo pro
přecházení přes I/14" a "ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách".
Vybudování místa pro přecházení přes I/14 je v současné době realizováno v rámci zakázky
Chodník ul. Kaštánky - T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují. V souvislosti s pořízením
ukazatelů okamžité rychlosti požádalo město PČR o stanovení konkrétních požadavků. V
návaznosti na vzniklou situaci spojenou s COVID 19, neobdrželo zatím město zpětnou vazbu
s konkrétními požadavky a nebyla tak zatím zahájena realizace. Z tohoto důvodu požádalo
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město Nové Město nad Metují společnost ŠKODA AUTO a.s. o prodloužení termínu realizace
projektu do konce roku 2020. Nyní je RM předkládán ke schválení dodatek k darovací
smlouvě KVA-JJ-19-055-SR na prodloužení termínu realizace projektu.
Odůvodnění:
Dne 19.05.2020 předložilo město Nové Město nad Metují společnosti ŠKODA AUTO a.s.
žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2020 z důvodu řešení požadavků s
PČR na ukazatele okamžité rychlosti. ŠKODA AUTO a.s. souhlasí s prodloužením termínu
realizace, což bude ošetřeno předkládaným dodatkem k darovací smlouvě ze dne 28.11.2019.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 42-2419/20
RM schvaluje Dodatek k darovací smlouvě číslo KVA-JJ-19-055-SR na peněžní prostředky za
účelem podpory dopravní bezpečnosti mezi městem Nové Město nad Metují a společností ŠKODA
AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:
00177041, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/19 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 42-2420/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/20 Změna trasy vedení optiky
Identifikace:
OMM obdrželo žádost fy GOLDWARE s.r.o. o souhlas se změnou trasy vedení v ul. Malecí u
Domu dětí a mládeže Stonožka. Hlavní trasa telekomunikační sítě fy GOLDWARE s.r.o. je
vedena v chodníku a byla realizována v koordinaci s rekonstrukcí chodníku. Nyní se jedná se
o připojení bytového domu č. p. 534-535, které bylo navrženo připojit z nového chodníku přes
místní komunikaci na p. p. č. 619/18, k. ú. Nové Město nad Metují. Aby firma GOLDWARE
s.r.o. ukládáním telekomunikační sítě nezasáhla do chodníku zrekonstruovaného v roce 2018,
navrhují změnu trasy, která by byla delší a vedla zelení přes p. p. č. 619/13 a 638/1, k. ú.
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Nové Město nad Metují. Chodník je v daném místě vyhotoven ze zámkové dlažby se záruční
dobou do prosince 2023. Pokud by do chodníku firma GOLDWARE s.r.o. zasáhla, tak by na
základě nájemní smlouvy na překop převzala záruky na chodník v tomto místě.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
K tomuto bodu vznesl dotaz MST - proč vadí tráva, když je to za chodníkem? Odpověděla
vedoucí ORM - zvážili jsme zatěžování dalšího pozemku města optickou sítí. Doplnil vedoucí
OMM. Poté odhlasováno.
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 42-2421/20
RM nesouhlasí se změnou trasy telekomunikačního vedení fy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka
64, 549 01 Nové Město nad Metují, navrženou v zeleni na p. p. č. 619/13 a 638/1, k. ú. Nové Město
nad Metují, a souhlasí s původní navrženou trasou přípojky k bytovému domu č. p. 534-535
vedenou z chodníku komunikací na p. p. č. 619/18, k. ú. Nové Město nad Metují, za podmínky
navrácení chodníku do původního stavu a převzetí záruky v rámci nájemní smlouvy na překop.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/21 Ukládání optiky u kruhového objezdu ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
OMM obdrželo žádost fy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují, o souhlas se zásahem do nové asfaltové plochy (příjezd k hasičárně) v ul. T. G.
Masaryka z důvodu propojení trasy telekomunikační sítě. Dle původní domluvy měli pod celou
asfaltovou plochou provést protlak. Dne 08.06.2020 kontaktoval OMM p. Šitina, že z důvodu
množství inženýrských sítí - především plynu, který se nachází v chodníku před Vinárnou U
Drašnarů nemohou v chodníku provést cílovou jámu pro protlak (velké riziko střetu s plynem).
Pokud by chtěli realizovat protlak v opačném směru tedy z chodníku do zeleně, musela by
startovací jáma z důvodu množství sítí být až 6 m. Z těchto důvodů žádá firma GOLDWARE
s.r.o. o umožnění zásahu do nové asfaltové plochy v rozsahu 1,5 x 1,5 m.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
K tomuto bodu podrobně diskutovali všichni radní. ST - v případě, že by RM schválila zásah
do nové asfaltové plochy, tak by fy GOLDWARE s.r.o. o tom měla informovat JSDH, tj.
zásadní. Další diskuse se týkala možností jiného řešení. OMM - 1,5 x 1,5 m je cílové místo,
bude to zásah do asfaltové komunikace města, která se dělala vloni. Dále vedoucí OMM
informoval o komplikovaném vedení sítí v daném místě, proto není možná jednoduchý protlak.
Dále zazněla informace o tom, že p. [osobní údaj odstraněn] plánuje příští rok nějaké práce na
oplocení atd. V tom případě by mohla startovací jámu fy GOLDWARE s.r.o. vykopat na jeho
pozemku. Firma GOLDWARE s.r.o. nechce ale tak dlouho čekat, nabídla městu chráničku
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zdarma pro budoucí optiku. ORM - chodník je města, pozemek pod chodníkem je ŘSD ČR.
Větší části radních se zásah do nové asfaltové plochy nelíbil, od toho se pak odvinul i poměr
hlasování. Radní hlasovali: 1/ RM souhlasí se zásahem firmy GOLDWARE s.r.o., T. G.
Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují do nové asfaltové plochy ve vjezdu do hasičské
zbrojnice na p. p. č. 645/2, k. ú. Nové Město nad Metují v rozsahu 1,5 x 1,5 m za následujících
podmínek: ukládáním telekomunikační sítě, bude provedeno v co nejkratší době, o konkrétním
termínu bude Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují předem
informována, při realizaci ukládání telekomunikační sítě bude zajištěn bezproblémový výjezd
hasičů, před realizací budou domluveny podmínky, za kterých bude do vjezdu přiložena
chránička pro budoucí optiku města a na zásah v asfaltové ploše bude firmou
GOLDWARE s.r.o. převzata záruka po dobu 5 let, pokud v této době dojde k propadu,
popraskání či jinému poškození asfaltového povrchu, provede firma GOLDWARE s.r.o.
přeasfaltování celého sjezdu na vlastní náklady - hlasováno - 2 pro, 4 proti, 0 zdržel se nebylo přijato. 2/ RM nesouhlasí se zásahem firmy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64,
549 01 Nové Město nad Metují do nové asfaltové plochy ve vjezdu do hasičské zbrojnice na p.
p. č. 645/2, k. ú. Nové Město nad Metují a doporučuje firmě GOLDWARE s.r.o. zahájit jednání
s vlastníkem p. p. č. 645/5 a st. p. č. 705, k. ú. Nové Město nad Metují, na uložení
telekomunikační sítě do p. p. č. 645/5, k. ú. Nové Město nad Metují - hlasováno - 4 pro, 2 proti,
0 zdržel se - bylo přijato.
K čl. 3/21
RM souhlasí se zásahem firmy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují do nové asfaltové plochy ve vjezdu do hasičské zbrojnice na p. p. č. 645/2, k. ú. Nové Město
nad Metují v rozsahu 1,5 x 1,5 m za následujících podmínek: ukládáním telekomunikační sítě, bude
provedeno v co nejkratší době, o konkrétním termínu bude Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Nové Město nad Metují předem informována, při realizaci ukládání telekomunikační sítě bude
zajištěn bezproblémový výjezd hasičů, před realizací budou domluveny podmínky, za kterých bude
do vjezdu přiložena chránička pro budoucí optiku města a na zásah v asfaltové ploše bude firmou
GOLDWARE s.r.o. převzata záruka po dobu 5 let, pokud v této době dojde k propadu, popraskání či
jinému poškození asfaltového povrchu, provede firma GOLDWARE s.r.o. přeasfaltování celého
sjezdu na vlastní náklady.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 4, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/21 USNESENÍ č. RM 42-2422/20
RM nesouhlasí se zásahem firmy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují do nové asfaltové plochy ve vjezdu do hasičské zbrojnice na p. p. č. 645/2, k. ú. Nové Město
nad Metují a doporučuje firmě GOLDWARE s.r.o. zahájit jednání s vlastníkem p. p. č. 645/5 a st. p.
č. 705, k. ú. Nové Město nad Metují, na uložení telekomunikační sítě do p. p. č. 645/5, k. ú. Nové
Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/22 Zápis č. 9 z jednání Komise dopravní ze dne 10.06.2020
Identifikace:
Dne 10.06.2020 se sešla ke svému 9. jednání Komise dopravní. Komise dopravní na tomto
jednání projednávala dopravní studii LAM, jak jí bylo uloženo RM. Zápis z 9. jednání Komise
dopravní ze dne 10.06.2020 - viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Komentář k tomuto bodu podal předseda Komise dopravní, Ing. Prouza. Po diskusi radní
hlasovali o navržených usneseních. Radní se shodli, že by bylo vhodnější doporučení KD
zabývající se dalšími potřebami ve městě v návaznosti na náklady související s LAM vzít na
vědomí.
K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 42-2423/20
RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání Komise dopravní ze dne 10.06.2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 42-2424/20
RM souhlasí s těmito doporučeními Komise dopravní:
1. Komise dopravní se ztotožňuje se závěry Dopravní studie v souvislosti s výstavbou a provozem
LAM v Novém Městě nad Metují mimo 2 bodů:
na základě dalších stavebně dopravních informací řešit ul. K Vodárně obousměrně
nerealizovat šikmé stání v ul. Pekelská u Jiráskových sadů.
2.
Komise dopravní v souladu se závěry Dopravní studie nedoporučuje RM realizaci LAM bez
provedení studií navrhovaných opatření.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 42-2425/20
RM bere na vědomí doporučení Komise dopravní, že vzhledem k předloženým předpokládaným
nákladům na navrhovaná dopravní opatření, coby související nutné výdaje k realizaci LAM,
doporučuje Komise dopravní raději vynaložit tyto finance na řešení zásadních stávajících dopravních
problémů v rámci celého města, u kterých veřejný zájem jednoznačně převažuje (např. bezpečnost
cyklistické dopravy, deficity parkování atd.).
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/23 Zápis z 12. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 27.05.2020
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 12 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnila
dne 27.05.2020 v zasedací místnosti na MěÚ Nové Město nad Metují - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Doporučení RM:
I. Hotel Metuj: Vzhledem ke špatnému technickému stavu nemovitosti, zejména suterénu
(spodní části stavby), komise nedoporučuje zakoupení hotelu Metuj.
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OMM: Vyjádření KVR bylo zaneseno mezi podklady týkající se případného odkoupení hotelu
Metuj a bylo uvedeno v podkladech k semináři zastupitelů dne 08.06.2020.
II. Kino 70: Bod byl projednán na základě úkolu z RM 29 - 1612/19 „RM ukládá OMM provést
na základě revizních zpráv audit stávajících technických rozvodů v Kině 70, a to vč. návrhu
řešení odstranění existujících problémů. Závěr auditu předložit do jednání Komise pro
výstavbu a rozvoj.“
Závěr KVR: Z posudků nevyplývá zcela havarijní stav, závady nejsou závažné, postup
částečných oprav není ekonomický. Není koncepční řešit opravy tímto způsobem. Komise
doporučuje řídit se doporučením ze zápisu č. 8 KVR ze dne 13. 11. 2019, neboť vzniklý návrh
(studii a navazující PD ke které je již i stavební povolení) považuje za nekvalitní.
Komise doporučuje RM nerealizovat úpravy dle stávající studie a podrobit vzhled budovy,
včetně přilehlého okolí, architektonické soutěži, neboť vzniklý návrh považuje za
architektonicky nekvalitní. Komise trvá na svém doporučení uvedeném v zápisu z jednání
KVR č. 8, které se konalo dne 13. 11. 2019.
OMM: Pro bližší dohledání zápis z KVR č. 8 byl projednán na RM 29 čl. 3/14.
Dále technických stav Kina 70 byl projednán na RM 36:
Identifikace: Dle usnesení č. RM 29-1612/19 RM ukládá OMM provést na základě revizních
zpráv audit stávajících technických rozvodů v Kině 70, a to vč. návrhu řešení odstranění
existujících problémů. Závěr auditu předložit do jednání Komise pro výstavbu a rozvoj.
OSN požádalo o posouzení stávajícího stavu Kina 70 firmu Irbos s.r.o., Čestice 115, 517 41
Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094, a vypracování zprávy o stavu el. instalace Kina 70 firmu
EL-RIO s.r.o., Nerudova199, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 48170836. Oba dokumenty
byly výše uvedenými subjekty zpracovány zdarma. Dále OSN oslovilo odbornou firmu
DEKPROJEKT s.r.o., Podbranská 2198, 560 02 Česká Třebová, IČO: 27642411, k
vypracování cenové nabídky na odborný průzkum objektu Kina 70, viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění: OSN předkládá posouzení stávajícího stavu Kina 70, zprávu o stavu el. instalace
Kina 70 a cenovou nabídku na zpracování odborného průzkumu objektu Kina 70 RM na
základě usnesení č. RM 29-1612/19 a v souvislosti s bodem 3/7 - Kino 70 - možnost dotace
na zateplení. Obdržená posouzení budou předložena do nejbližší KVR dle dřívějšího usnesení
RM.
Usnesení RM 36-2120/20: RM bere na vědomí posouzení stávajícího stavu Kina 70,
zpracované firmou Irbos s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094,
zprávu o stavu el. instalace Kina 70, zpracovanou firmou EL-RIO s.r.o., Nerudova 199, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 48170836, a cenovou nabídku firmy DEKPROJEKT s.r.o.,
Podbranská 2198, 560 02 Česká Třebová, IČO: 27642411.
Tento bod (Kino 70) úzce souvisí s bodem v RM 42 3/25, který je připraven pro rozhodování v
ZM 13.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Další obsáhlá diskuse se týkala vysvětlení některých záležitostí uváděných v zápise z jednání
Komise pro výstavbu a rozvoj ke Kinu 70, komise má jiný názor než větší část radních.
Vedoucí OVRR odpovídal na dotazy týkající se RP Rychta, kam Kino 70 spadá a vysvětlil
postupy stavebního úřadu při řešení výstavby v ul. Nerudova. Po delší diskusi se radní shodli
v tom, že i pro navrhovanou změnu RP č. 1 bude určující to, zda bude rozhodnuto o zahájení
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rekonstrukce Kina 70 podle vydaného stavebního povolení, tj. v podobě dle studie ARCH
nebo zda ZM rozhodne o likvidaci tohoto připraveného záměru a vyhlášení architektonické
soutěže. V kontextu dalších jednání a ve vazbě na rozhodování o Kinu 70 v ZM 13, vzali radní
zápis z Komise pro výstavbu a rozvoj na vědomí.
K čl. 3/23 USNESENÍ č. RM 42-2426/20
RM bere na vědomí zápis č. 12 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 27.05.2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/24 Zápis z 10. zasedání Komise životní prostředí ze dne 08.06.2020
Identifikace: RM je předložen zápis z 10. zasedání Komise životní prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
08.06.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění: Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
U 3. navrženého usnesení, které vycházelo z doporučení komise, ST vznesl protinávrh hlasovat o tomto usnesení po vypuštění slova "včetně kruhového objezdu" (týkalo se úprav
stávajícího kruhového objezdu na ul. T. G. Masaryka). Návazně na to bylo odhlasováno znění
usnesení: "RM pověřuje OMM zabývat se záměrem zadání odborného projektování koncepční
revitalizace zelených ploch v pásu stávající zeleně v ul. T. G. Masaryka od kruhového objezdu
po polikliniku, a to vč. umístění městského mobiliáře." Hlasováno - 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se.
První 2 usnesení byla odhlasována - 6 pro.
K čl. 3/24 USNESENÍ č. RM 42-2427/20
RM bere na vědomí Zápis z 10. zasedání Komise životní prostředí ze dne 08.06.2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/24 USNESENÍ č. RM 42-2428/20
RM pověřuje OMM ve spolupráci s ARCH vytvoření manuálu městského mobiliáře a do tohoto
zařazení kontejnerových stání pro jednotnost budoucího stylu kontejnerových a zvážit možnost
barevného provedení uvedených kontejnerových stání dle vhodnosti pro konkrétní lokality.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/24 USNESENÍ č. RM 42-2429/20
RM pověřuje OMM zabývat se záměrem zadání odborného projektování koncepční revitalizace
zelených ploch v pásu stávající zeleně v ul. T. G. Masaryka od kruhového objezdu po polikliniku, a
to vč. umístění městského mobiliáře.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/25 Kino 70
Identifikace:
Do ZM 12 byla předložena k projednání záležitost týkající se rekonstrukce Kina 70, na kterou
má město zpracovánu „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují“ s návrhem
etapizace provádění" od fy IRBOS s.r.o., Čestice a platné stavební povolení ze dne
11.01.2020. Na vědomí bylo ZM 12 také předloženo oznámení zn. MK 16757/2020 OPP z
Ministerstva kultury (dále jen "MK") o nezahájení řízení v procesu prohlášení souboru Kina 70
za kulturní památku, jehož podnět podala v říjnu 2019 na MK fyzická osoba. MK neshledalo
důvody k zahájení řízení z moci úřední.
Vzhledem ke zpracované PD a vydanému stavebnímu povolení je vhodné navrhnout a
schválit další kroky, které určí, jakým způsobem se přistoupí k rekonstrukci Kina 70.
V příloze tohoto bodu jsou uvedeny předpokládané náklady na rekonstrukci Kina 70 vč.
aktualizovaných dotačních možností z Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“)
na aktivity - zateplení obvodového pláště budovy, vzduchotechnika pro výměnu vzduchu a
chlazení (mimo kinosálu a promítací kabiny, kde již bylo realizováno) a navržená retenční
nádrž na dešťovou vodu. U obou výzev je možné fyzicky realizovat projekty do konce roku
2023.
ZM 12 nebylo přijato k potřebné budoucí rekonstrukci Kina 70 žádné usnesení.
Stanovisko Finančního výboru k investicím:
FV doporučuje ZM v letošním rozpočtu omezit investiční výdaje tj. dosud nezahájené
investice, projektové dokumentace, apod. (akce ORM) a to v takovém rozsahu, aby vč. 2
dotací (ZŠ Komenského 8,5 mil. Kč a chodník v ul. Na strážnici 3,5 mil. Kč) jejich snížení
kompenzovalo negativní dopad Covidu ve výši 6,5 mil. Kč a současně skončilo hospodaření
města k 31.12.2020 s objemem prostředků na účtech cca 4-5 mil. Kč (bez doporučení FV o
kombinaci vyřazení konkrétních investičních akcí) - viz kalkulace podle tabulky v příloze č. 3
zápisu resp. také v přílohách RM 39 (3/10) a násl. ZM 12 (3/7).
hlasováno: PRO 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Odůvodnění:
Město má zpracovánu projektovou dokumentaci na „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město
nad Metují s návrhem etapizace provádění", na rekonstrukci objektu Kina 70 je vydáno
stavební povolení s nabytím právní moci. Nabídka dotačních možností z OPŽP - viz příloha
tohoto bodu.
Vzhledem k některým ohlasům, že by na Kino 70 měla být zpracována architektonická soutěž
a následně nová PD, je třeba nyní rozhodnout, zda se realizace bude připravovat dle již
zpracované „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují“ s návrhem etapizace
provádění" nebo bude vypsána architektonická soutěž a následně se bude nově zpracovávat
PD na základě výsledku této architektonické soutěže.
V případě odsouhlasení pozastavení prací na přípravě investiční akce Kino 70 dle dokončené
„PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují“ s návrhem etapizace provádění"
zpracované firmou IRBOS s.r.o., Čestice a uložení zahájení prací na zpracování zadání pro
vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci Kino 70 s důrazem na zachování původního
architektonického ztvárnění budovy Kina 70 se vynaložené náklady na zpracovanou "PD rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují s návrhem etapizace provádění", na
zpracovanou architektonickou studii a na PD - osvětlení ve výši cca 620 tis. Kč stanou
zmařenou investicí.
Vyjádření KVR ze dne 27.05.2020: Komise doporučuje RM nerealizovat úpravy dle stávající
studie a podrobit vzhled budovy, včetně přilehlého okolí, architektonické soutěži, neboť vzniklý
návrh považuje za architektonicky nekvalitní. Komise trvá na svém doporučení uvedeném v
zápisu z jednání KVR č. 8, které se konalo dne 13. 11. 2019. Více viz RM 42 čl. 3/23.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Po obsáhlé diskusi většiny radních (o problematice Kina 70 bylo jednáno ve více bodech této
RM), bylo nejdříve hlasováno o usnesení ve znění: "RM doporučuje ZM souhlasit s
pozastavením prací na přípravě investiční akce Kino 70 dle dokončené „PD - rekonstrukce
Kina 70, Nové Město nad Metují“ s návrhem etapizace provádění" zpracované firmou IRBOS
s.r.o., Čestice a ukládá MST zahájit práce na zpracování zadání pro vypsání architektonické
soutěže na rekonstrukci Kino 70 s důrazem na zachování původního architektonického
ztvárnění budovy Kina 70." Hlasováno - 1 pro, 5 proti, 0 zdržel se - usnesení nebylo přijato.
Následovalo hlasování o tomto usnesení: "RM nedoporučuje ZM schválit zastavení prací na
rekonstrukci Kina 70 dle dokončené „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují
s návrhem etapizace provádění" zpracované firmou IRBOS s.r.o., Čestice a doporučuje ZM
uložit ST předložit do návrhu rozpočtu na rok 2021 realizaci 1. etapy rekonstrukce Kina 70 dle
odevzdané „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují s návrhem etapizace
provádění" a platného stavebního povolení ze dne 11.01.2020." Hlasováno - 5 pro, 1 proti, 0
zdržel se - usnesení bylo schváleno.
K čl. 3/25 USNESENÍ č. RM 42-2430/20
RM nedoporučuje ZM schválit zastavení prací na rekonstrukci Kina 70 dle dokončené „PD rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují s návrhem etapizace provádění" zpracované firmou
IRBOS s.r.o., Čestice a doporučuje ZM uložit ST předložit do návrhu rozpočtu na rok 2021 realizaci
1. etapy rekonstrukce Kina 70 dle odevzdané „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují
s návrhem etapizace provádění" a platného stavebního povolení ze dne 11.01.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/25
RM doporučuje ZM souhlasit s pozastavením prací na přípravě investiční akce Kino 70 dle
dokončené „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují“ s návrhem etapizace provádění"
zpracované firmou IRBOS s.r.o., Čestice a ukládá MST zahájit práce na zpracování zadání pro
vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci Kino 70 s důrazem na zachování původního
architektonického ztvárnění budovy Kina 70.
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 5, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato

3/26 Pozastavení vybraných investičních akcí
Identifikace:
ZM 12 dne 14.05.2020 přijalo tato usnesení:
1) "ZM schvaluje pozastavení těchto investičních akcí z rozpočtu ORM na rok 2020: Letní
areál Metuje (§ 3419) 100 tis. Kč + 1 600 tis. Kč, Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD
(doplatek) (§ 2212) 70 tis. Kč, Chodník v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a 245 - PD + realizace (§
2219) 400 tis. Kč, Parkovací místa v ul. Klosova (§ 2219) 300 tis. Kč, Komunikace v ul. Kpt.
Jaroše (§ 2212) 5 325 tis. Kč, Opěrná zeď v ul. Českých bratří - PD (§ 2219) 250 tis. Kč,
Zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612) 200 tis. Kč, Geologické
posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky (§ 3744) 110 tis. Kč, část akce přístřešky pro
autobusové zastávky v NMnM - v ul. Nádražní a ve Vrchovinách (§ 2221) 300 tis. Kč. Další
úspory vyplývají z ukončené akce PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká (§
2212) 160 tis. Kč a z akce Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká (§ 2212) 1 000 tis. Kč
do dne 30.06.2020".
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Na ZM 13 je třeba rozhodnout o dalším osudu dočasně pozastavených vybraných investičních
akcí.
Další přijaté usnesení:
2) ZM ukládá ST předložit plnění financování investičních akcí roku 2020 do ZM 13.
Plnění financování bylo projednáno v rámci jednání Finančního výboru. Všechny investiční
akce budou svými náklady pod rozpočtovanými částkami, jen položka na investiční akci
"Stavební úpravy lávky pod zámkem (havarijní stav) - realizace" bude třeba navýšit o cca 3,5
mil. Kč. Konečná částka bude dána až po výběru dodavatele.
3) ZM ukládá Finančnímu výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují projednat
plnění rozpočtu 2020 a předložit informaci do ZM 13.
Stanovisko Finančního výboru k investicím:
FV doporučuje ZM v letošním rozpočtu omezit investiční výdaje tj. dosud nezahájené
investice, projektové dokumentace, apod. (akce ORM) a to v takovém rozsahu, aby vč. 2
dotací (ZŠ Komenského 8,5 mil. Kč a chodník v ul. Na strážnici 3,5 mil. Kč) jejich snížení
kompenzovalo negativní dopad Covidu ve výši 6,5 mil. Kč a současně skončilo hospodaření
města k 31.12.2020 s objemem prostředků na účtech cca 4-5 mil. Kč (bez doporučení FV o
kombinaci vyřazení konkrétních investičních akcí) - viz kalkulace podle tabulky v příloze č. 3
zápisu resp. také v přílohách RM 39 (3/10) a násl. ZM 12 (3/7).
hlasováno: PRO 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.
Odůvodnění:
ZM 12 schválilo v rámci úspor pozastavení vybraných investičních akcí v roce 2020 s
ohledem na očekávaný propad příjmů města způsobeného pandemií koronaviru v ČR. Toto
pozastavení bylo schváleno s termínem do dne 30.06.2020. Na ZM 13 by se mělo definitivně
rozhodnout o jednotlivých položkách rozpočtu, které byly do dne 30.06.2020 pozastaveny, zda
budou pozastaveny do konce roku 2020 nebo zda se na nich má opět pracovat. Komentář
ORM k pozastavení jednotlivých investičních akcí je v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radních o stanoviscích FV (viz komentář předsedy FV Ing. Němečka k zápisu z
jednání FV v bodě 6/4) bylo postupně hlasováno o doporučení pro ZM o tom, které investiční
akce, původně schválené v rozpočtu města na rok 2020, by měly i nadále zůstat pozastaveny.
K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2431/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Letní areál
Metuje (§ 3419) 100 tis. Kč + 1 600 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2432/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020:
Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD (doplatek) (§ 2212) 70 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2433/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Chodník
v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a 245 - PD + realizace (§ 2219) 400 tis. Kč s termínem do konce roku
2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2434/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Parkovací
místa v ul. Klosova (§ 2219) 300 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2435/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020:
Komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212) 5 325 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2436/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Opěrná zeď
v ul. Českých bratří - PD (§ 2219) 250 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2437/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Zateplení
zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612) 200 tis. Kč s termínem do konce roku
2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2438/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: Geologické
posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky (§ 3744) 110 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/26 USNESENÍ č. RM 42-2439/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení investiční akce z rozpočtu ORM na rok 2020: část akce
přístřešky pro autobusové zastávky v Novém Městě nad Metují - v ul. Nádražní a ve Vrchovinách (§
2221) 300 tis. Kč s termínem do konce roku 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/27 Letní areál u Metuje - pozastavená investiční akce
Identifikace:
ZM 12 dne 25.05.2020 přijalo usnesení, které pozastavilo několik investičních akcí. Jednou z
akcí byl Letní areál Metuje (§ 3419) ve výši 100 tis. Kč + 1 600 tis. Kč s termínem do
30.06.2020. V současné době je potřeba rozhodnout na ZM 13, zda v investiční akci v
letošním roce pokračovat, či nikoliv. Z důvodu finančních možností města (dle FV) a další
významných priorit ve městě. Tento bod souvisí s bodem RM 42 3/26.
Odůvodnění:
Podkladem k rozhodování je přehled obdržených posouzení, materiálů a úkolů, které byly
uloženy zpracovat. Nabídka na zpracování PD k protipovodňovému opatření u LAM. Dopravní
studie (Univerzita dopravní - Pardubice). KD ve spolupráci s OMM zpracovala hrubý odhad
nákladů k navrženým opatřením vycházející z dopravní studie. Na zpracování hrubých
nákladů byl osloven Ing. V. Nývlt - fy Prokonsult a společnost GEMOS CZ, která se zabývá
řídícími systémy pro dopravu.
Stanovisko FV k investicím:
FV doporučuje ZM v letošním rozpočtu omezit investiční výdaje tj. dosud nezahájené
investice, projektové dokumentace, apod. (akce ORM) a to v takovém rozsahu, aby vč. 2
dotací (ZŠ Komenského 8,5 mil. Kč a chodník v ul. Na strážnici 3,5 mil. Kč) jejich snížení
kompenzovalo negativní dopad Covidu ve výši 6,5 mil. Kč a současně skončilo hospodaření
města k 31.12.2020 s objemem prostředků na účtech cca 4-5 mil. Kč (bez doporučení FV o
kombinaci vyřazení konkrétních investičních akcí) - viz kalkulace podle tabulky v příloze č.3
zápisu resp. také v přílohách RM 39 (3/10) a násl. ZM 12 (3/7).
hlasováno: PRO 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Závěry z KD:
Členové Komise dopravní se ztotožňují se závěry Dopravní studie v souvislosti s výstavbou a
provozem LAM v Novém Městě nad Metují mimo 2 bodů:
1.
na základě další informací doporučuje Komise dopravní řešení ulice K Vodárně
dvousměrně
2.
nerealizovat šikmé stání u Jiráskových sadů.
Komise dopravní nedoporučuje realizaci LAM bez provedení navrhovaných opatření Dopravní
studií.
Vzhledem k předloženým nákladům na navrhovaná dopravní opatření doporučuje Komise
dopravní vynaložit tyto náklady na budování infrastruktury v Novém Městě nad Metují, u které
převažuje veřejný zájem.
PSK:
Pracovní skupina koupaliště má naplánovaný termín na 17.06.2020 před zasedáním ZM 13.
Předmětem jednání bude dopravní studie.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Stránka 37

ZÁPIS Z PORADY
RM 42 ze dne 15.06.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k projednávané záležitosti podal vedoucí OMM - velmi podrobně okomentoval
přílohu k tomuto bodu "Předběžný rozpočet záměru". Tento materiál byl po zasedání RM
předložen do jednání Pracovní skupiny Koupaliště, které se konalo dne 17.06.2020. V
přiložené tabulce byly porovnány náklady - odhady položek Ing. Brože a položkové náklady
dle odhadů OMM s upozorněním, že nejsou ještě zapracovány veškeré související finanční
položky. Poté odhlasováno.
K čl. 3/27 USNESENÍ č. RM 42-2440/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené informace o vývoji a předpokládaných hrubých
nákladech na projektu Letní areál u Metuje (LAM).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/28 Žádost o umožnění parkování zdarma na Husově náměstí
Identifikace:
Pan Libor Hylena, IČO: 13544934, požádal o umožnění parkování zdarma na Husově náměstí
pro hotelové hosty po dobu rekonstrukce ulice Na Zadomí. V žádosti uvádí, že do ul. Na
Zadomí - západní část má Hotel u Broučka umístěny 2 vjezdy na dvory, které jsou k parkování
uzavřeny a mají kapacitu 10 vozů. V současné době jsou vzhledem k výkopu elektriky mimo
dosah. Pro parkování žádá alespoň 4 parkovací místa bez zpoplatnění pro hotelové hosty.
Odůvodnění: Stanoviska odborných útvarů jsou uvedena v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní odsouhlasili návrh usnesení č. 1, tj. vydání parkovacích karet zdarma na dobu určitou
pro hotelové hosty Hotelu u Broučka v počtu 4 ks, a to pouze po dobu provádění akce
"Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část". Po dokončení akce budou tyto
karty žadateli odebrány.
K čl. 3/28 USNESENÍ č. RM 42-2441/20
RM souhlasí s vydáním parkovacích karet zdarma na dobu určitou pro hotelové hosty Hotelu u
Broučka v počtu 4 ks, a to pouze po dobu provádění akce "Stavební úpravy komunikace ul. Na
Zadomí - západní část". Po dokončení akce budou tyto karty žadateli odebrány.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/29 Vydání Změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
V souladu s ustanovením § 54 stavebního zákona OVRR jako pořizovatel předkládá ZM k
vydání projednaný návrh Změny č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují. ZM vydá
změnu ÚP po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou KHK nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů
nebo stanoviskem KÚ KHK.
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Odůvodnění:
ZM schválilo pořízení Změny č. 1 ÚP usnesením č. ZM 126- 7723/18 ze dne 14.06.2018. Na
základě toho bylo pořízeno a s dotčenými orgány, sousedními obcemi, KÚ KHK a veřejností
projednáno Zadání změny č. 1 ÚP, které ZM schválilo usnesením č. ZM 2-4/18 ze dne
13.12.2018. Následně byl vybrán zpracovatel návrhu ÚP doc. Ing. arch. Ivan Kaplan - Agora
studio a návrh Změny č. 1 ÚP se začal projednávat v dubnu 2019. Dne 10.05.2019 se konalo
společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a KÚ KHK. Následně po úpravě
návrhu se dne 18.12.2019 konalo veřejné projednání. Po jeho vyhodnocení a drobných
korekcích textové části je návrh Změny č. 1 ÚP předkládán ZM k vydání.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
K čl. 3/29 USNESENÍ č. RM 42-2442/20
RM doporučuje ZM vydat Změnu č. 1 Územního plánu Nové Město nad Metují ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/30 Návrh na změnu ÚP na p. p. č. 910/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
OVRR v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 stavebního zákona předkládá ZM k rozhodnutí
obdržený návrh na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují na p. p. č. 910/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
OVRR jako příslušný úřad územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona,
obdržel dne 08.06.2020 návrh na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují týkající se
p. p. č. 910/2 v k. ú. Nové Město nad Metují (viz příloha 1), který tímto v souladu
s ustanovením § 46 odst. 3 stavebního zákona předkládá spolu se svým stanoviskem (viz
příloha č. 2) ZM k rozhodnutí. Požadovaná změna se týká historicky zaplocené části
předmětného pozemku a záměrem podatelů je legalizace stávajícího stavu - převedení
zaplocené části ze stávající plochy lesní na plochu rekreace (RZx) s následným oddělením a
odkoupením od města. Současně podatelé žádají o zahrnutí jejich návrhu do nejbližší změny
ÚP, ideálně do plánované změny č. 2.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - vznesl dotaz na pořizovatele, jak je to s hranicí regionálního biocentra Peklo,
na kterou pořizovatel ve svém stanovisku upozorňuje. Mgr. Balcar - tato hranice skutečně
probíhá přes předmětné pozemky a bude na dotčených orgánech (zejm. orgán ochrany
přírody), aby k věci vydaly svá stanoviska; současně pak předpokládá, že řešení tohoto střetu
bude uloženo již přímo v zadání změny ÚP.
K čl. 3/30 USNESENÍ č. RM 42-2443/20
RM doporučuje ZM souhlasit s pořízením navrhované změny ÚP ve znění přílohy 1 tohoto bodu a
jejím zahrnutí do připravované změny č. 2 ÚP.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/31 Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G.
Masaryka
Identifikace:
OVRR jako pořizovatel předkládá v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 stavebního zákona
návrh Zadání změny č. 1 RP území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G.
Masaryka (RP Rychta) ZM ke schválení.
Odůvodnění:
O pořízení Změny č. 1 RP Rychta rozhodlo ZM svým usnesením č. ZM 6-196/19 ze dne
27.06.2019. OVRR jako příslušný pořizovatel následně vypracoval návrh Zadání změny č. 1
RP, které zveřejnil k připomínkování veřejnosti a současně jej projednal s příslušnými
dotčenými orgány a KÚ KHK. Na základě obdržených požadavků na obsah bylo Zadání
změny č. 1 RP drobně upraveno a je předkládáno ke schválení ZM. Dne 10.06.2020 OVRR
obdržel po lhůtě podané podání s formálními nedostatky (chybí základní identifikace
podatelů), obsahující požadavky na obsah Zadání změny č. 1 RP - viz příloha 2 a 3.
Vzhledem k termínu podání nebylo možné toto podání vyhodnotit a Návrh Zadání změny č. 1
RP případně doplnit.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
K tomuto bodu vedli radní velice rozsáhlou diskusi. Ta se vázala na několik dalších bodů,
které RM 42 projednávala. Ing. Němeček - tento bod souvisí mj. s bodem č. 3/25, tj. Kino 70 pokud město nepůjde do varianty "ARCH", tak by dle jeho názoru mělo být zadání změny RP
upraveno tak, aby v něm nefiguroval odkaz na PD. Mgr. Balcar - zde je nutné číst pozorně text
zadání, který hovoří o rozvolnění regulace okolí Kina 70, nikoliv o kinu samotném - toto nebylo
předmětem usnesení ZM o pořízení změny RP ani jakékoliv diskuze v této souvislosti. Ing.
Němeček - v textu "Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G.
Masaryka Nové Město nad Metují" je to uvedeno. Mgr. Hylský - v "Zadání změny č. 1 RP" se
mluví o okolí kina. Mgr. Balcar - citoval část "Zadání změny č. 1 RP" - rozvolnění regulace
okolí objektu kina - okolí bude nahrazeno slovním popisem - objektu kina se změna RP vůbec
netýká. Ing. Němeček - když ZM zruší záměr rekonstrukce kina dle návrhu ARCH, může
souběžně takový dokument schválit ZM? Mgr. Balcar - doporučil by pouze vyškrtnout odkaz
na konkrétní PD a ponechat, že stávající regulace okolí kina bude nahrazena slovním
popisem základních principů, které by se zde měly uplatnit. TAJ - týká se změna RP i jiných
věcí? Ing. Němeček - ano. TAJ - tak to potom má samozřejmě cenu to řešit. Ing. Němeček dotaz na pozdě doručené připomínky několika občanů. Mgr. Balcar - obdržená listina byla
podána po lhůtě pro podávání písemných požadavků na obsah změny č. 1 RP Rychta a po
dokončení vyhodnocení projednání návrhu zadání. Obdržená listina navíc trpí zásadními
vadami (zejména identifikace podatelů) a nepředstavuje tak podání dle správního řádu, což
pro tento proces je závazné. Na základě uvedeného tedy není možné tuto listinu považovat za
podané požadavky na obsah změny č. 1 RP Rychta a pořizovateli nezbývá nic jiného, než tuto
listinu bez dalšího založit. Dále probíhala diskuse nad možností vložit do stávajícího znění
návrhu Zadání změny č. 1 RP rozvolnění regulace samotného objektu kina. Mgr. Balcar v tomto případě by doporučoval projednávání zastavit, tento bod do návrhu zadání vložit a
takto upravený návrh zadání opětovně projednat s dotčenými orgány a veřejností. Poté radní
odhlasovali navržené znění usnesení - 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
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K čl. 3/31 USNESENÍ č. RM 42-2444/20
RM doporučuje ZM schválit návrh Zadání změny č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi
Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/32 Urbanisticko - architektonická studie v areálu býv. kasáren - posun termínu podání
nabídek
Identifikace:
Dne 27.05.2020 město Nové Město nad Metují vyhlásilo uzavřenou veřejnou zakázku malého
rozsahu na zpracování urbanisticko - architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém
Městě nad Metují s termínem odevzdání nabídky a ideového návrhu do dne 10.08.2020 do 10
hodin. Některé z oslovených kanceláří se ozvaly, zda by nebylo možné tremín prodloužit, že
na takovouto studii by potřebovaly 4-6 měsíců. V příloze tohoto bodu je navrženo prodloužení
termínu odevzdání nabídek formou Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci.
Odůvodnění:
Termín prodloužení odevzdání nabídek je navržen v příloze "Vysvětlení zadávací
dokumentace č.1".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi radních ke lhůtám bylo hlasováním schváleno.
K čl. 3/32 USNESENÍ č. RM 42-2445/20
RM schvaluje prodloužení termínu odevzdání nabídek a ideového návrhu na zpracování
"Urbanisticko - architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují" dle
přílohy tohoto bodu "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1", tj. do dne 15.10.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/33 Oprava komunikace v ul. Družební
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 40-2321/20 ve znění: „RM ukládá OMM předložit do RM 42 a
následně do ZM 13 opakované projednání zařazení opravy komunikace v ul. Družební od
křižovatky s ul. T. G. Masaryka po ul. Na Výsluní do rozpočtu města.“ předkládá OMM ke
znovu projednání zařazení opravy komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G.
Masaryka po ul. Na Výsluní do rozpočtu města.
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Odůvodnění:
Dle předchozích investic města byly odhadnuty náklady vč. DPH:
Oprava ul. Družební - odfrézování asfaltu a realizace nového povrchu bez silničních obrub cca
5.600.000 Kč na předpokládanou délku 680 m a průměrnou šířku 6,2 m.
Vzhledem k finanční situaci města po pandemii COVID -19, kdy se v rozpočtu hledají spíše
úspory, tak je navrženo ke schválení zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2021 investiční
položku na opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po ul. Na
Výsluní.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/33 USNESENÍ č. RM 42-2446/20
RM ukládá OMM zařadit investiční položku na opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul.
T. G. Masaryka po ul. Na Výsluní do návrhu rozpočtu na rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, 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 VZ - Výměna oken BD č. p. 371
Identifikace:
Dne 08.06.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna oken
BD čp. 371". Hodnotící komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 11 odborných firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek
v zadávací dokumentaci bylo doručeno celkem 6 obálek s nabídkami uchazečů. Nabídky byly
hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny, včetně platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala
firma Plastová okna Heřmanův Městec s.r.o., Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec, IČO:
25283278, s nabídkovou cenou 721.119,53 Kč bez DPH, tj. 829.287,46 Kč vč. DPH. Na 2.
místě se umístila Stavební společnost PUNICA s.r.o., Hostovského 565, 549 31 Hronov, IČO:
03574580, s nabídkovou cenou 727.333,76 Kč bez DPH, tj. 836.433,82 Kč vč. DPH. Jedná se
o položku plánu oprav roku 2020. V rozpočtu bylo schváleno 680 tis. Kč. Rozdíl mezi
vysoutěženou cenou a plánovanými financemi bude kryt z rozpočtu OSN.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 42-2447/20
RM souhlasí na základě protokolu z komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu: „Výměna oken BD čp. 371“, firmě Plastová okna
Heřmanův Městec s.r.o., Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 25283278, s nabídkovou
cenou 721.119,53 Kč bez DPH, tj. 829.287,46 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 Stavební
společnost PUNICA s.r.o., Hostovského 565, 549 31 Hronov, IČO: 03574580, s nabídkovou cenou
727.333,76 Kč bez DPH, tj. 836.433,82 Kč vč. DPH., ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 42-2448/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Plastová okna
Heřmanův Městec s.r.o., Havlíčkova 304, 538 03 Heřmanův Městec, IČO: 25283278, na akci:
„Výměna oken BD čp. 371“, za nabídkovou cenu 721.119,53 Kč bez DPH,
tj. 829.287,46 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Zápis ze 164. zasedání Bytové komise ze dne 03.06.2020
Identifikace:
Zápis ze 164. zasedání Bytové komise konané dne 03.06.2020 .
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 42-2449/20
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze164. zasedání Bytové komise konané dne 03.06.2020, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
31.05.2020
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.05.2020 .
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 42-2450/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu přehled neplatičů nájemného v bytech města
za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.05.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.05.2020.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 42-2451/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu přehled dlužníků nájemného nebytových
prostor ke dni 31.05.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, 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 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel - viz zdrojový dokument k tomuto bodu. Tabulka s
konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Bez připomínek.
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 42-2452/20
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu k tomuto
bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN
Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje v souladu s „Pravidly pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a
MSSS Oáza” odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel - viz zdrojový dokument k tomuto bodu. Tabulka s
konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Bez připomínek.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 42-2453/20
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu
k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Komenského
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského" informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z
organizačních a provozních důvodů ve dnech 29. a 30.06.2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 42-2454/20
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních a provozních důvodů v
Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, a to ve dnech 29. a
30.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní
Identifikace: Ředitelka ZŠ Školní informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky
z organizačních důvodů ve dnech 29. a 30.06.2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 42-2455/20
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, a to ve dnech 29. a 30.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace: Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky
z organizačních důvodů ve dnech 29. a 30.06.2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 42-2456/20
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, a to ve dnech 29. a 30.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 46

ZÁPIS Z PORADY
RM 42 ze dne 15.06.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

5/6 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z
organizačních a provozních důvodů ve dnech 29. a 30.06.2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 42-2457/20
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní umělecké
škole Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, a to ve dnech 29. a 30.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního titulu MŠMT ČR
"Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa). Tyto prostředky jsou
určeny na úhradu dopravy žáků školy na plavecký výcvik, který bude probíhat v období září prosinec 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 42-2458/20
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
podala žádost o grant z dotačního titulu MŠMT ČR "Podpora výuky plavání v základních školách v
roce 2020 (VII. etapa).
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/8 Odvolání člena ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Z důvodu vzdání se mandátu člena ZM doporučuje OŠKS odvolat paní Marii Petruželkovou ze
Školské rady při Základní škole a Mateřské školy Krčín ke dni 15.06.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách. V souladu s
§ 167, odst. 9, písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může RM člena školské rady
jmenovaného za zřizovatele odvolat kdykoliv.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 42-2459/20
RM odvolává paní Marii Petruželkovou ze Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín a
děkuje jí za odvedenou práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Jmenování nového člena ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Z důvodu odvolání jednoho člena jmenovaného do Školské rady při Základní škole a Mateřské
škole Krčín za zřizovatele, je nutné jmenovat člena nového.
Odůvodnění:
V souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jmenuje třetinu členů školské rady
zřizovatel.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme do ŠR při ZŠ a MŠ Krčín jmenovat zájemce z řad radních. V
současné době je ve ŠR za zřizovatele ST a KIA, v případě, že ze strany radních nebude
zájem o účast ve ŠR, doporučujeme jmenovat vedoucího OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 42-2460/20
RM jmenuje s účinností od 16.06.2020 do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín
Mgr. Václava Kupku.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 42-2461/20
RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vystavení a předání jmenovacího dekretu
podepsaného ST.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/10 Zápis č. 7 ze zasedání KKULT ze dne 02.06.2020
Identifikace:
Dne 02.06.2020 se sešla ke svému 7. jednání KKULT. KKULT projednala návrhy na udělení
ocenění u příležitosti státního svátku 28. října 2020. KKULT byla dále seznámena s manuálem
"Příručka správného propagátora", který vznikl s cílem sjednotit informace nejen pro obyvatele
města z oblasti kulturní, společenské a sportovní. KKULT byla seznámena se stavem příprav
akce Dny evropského dědictví, vyjádřila se k žádosti Ing. Jiřího Tymla a na závěr proběhla
obsáhlá diskuse o rekonstrukci Kina 70. KKULT doporučuje RM navrhnout ZM udělení
ocenění u příležitosti státního svátku 28. října 2020 - zařazeno jako samostatný bod do RM
42.
KKULT doporučuje RM finančně podpořit Orlicko-kladský varhanní festival částkou 5 tis. Kč zařazeno jako samostatný bod do RM 42.
KKULT doporučuje RM zajistit opravu hrobky rodiny Bedřicha Smetany a hrob bývalého
starosty Jana Burgermeistera - zařazeno jako samostatný bod do RM 42.
Odůvodnění: Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 42-2462/20
RM byla seznámena se zápisem č. 7 z jednání Komise kulturní ze dne 02.06.2020 a bere tento
zápis na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 02.06.2018 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. projednala návrh na ocenění občanů
u příležitosti 28. října 2020 a doporučuje RM udělit poděkování jednotlivcům a skupinám
občanů za dobrovolnickou činnost v boji proti šíření viru COVID - 19. Podrobnosti viz příloha k
tomuto bodu.
Odůvodnění: Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Do diskuse se zapojili všichni členové RM. Diskuse se týkala možného doplnění seznamu
oceňovaných ještě v září. Poté schváleno.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 42-2463/20
RM doporučuje ZM schválit veřejné ocenění formou poděkování města jako ocenění
dobrovolnické činnosti pro město v boji proti šíření viru COVID - 19 navrženým občanům a skupinám
občanů města ve znění přílohy k tomuto bodu. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u
příležitosti oslav 28. října 2020 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/12 Žádost o finanční příspěvek na pořádání koncertu
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují před 24 lety spoluzaložilo "Orlicko-kladský varhanní festival",
který má dne záběr od Žacléře až po Lanškrouna Králíky. Pro naše město tuto akci dosud
zastřešoval MK. Letos z ekonomických důvodů vyřadil MK tuto akci ze svého programu. Z
důvodu pokračování této tradiční akce žádá Ing. Jiří Tymel ml. o finanční příspěvek ve výši 5
tis. Kč na pořádání jednoho koncertu v Novém Městě nad Metují v děkanském kostele dne
25.09.2020. Kompletní náklady na pořádání koncertu jsou cca 9 tis. Kč, část se vybere na
vstupném.
Odůvodnění:
Vyjádření KKULT: KKULT na svém jednání dne 02.06.2020 doporučila RM finančně podpořit
Orlicko-kladský varhanní festival částkou 5 tis. Kč.
Vyjádření OF: Rezerva na dary a dotace města byla plně vyčerpaná. V případě schválení
dotace nebo daru musí být provedeno rozpočtové opatření, případně lze využít finanční
prostředky, které byly vráceny příjemcem dotace. Nedoporučuji rozšiřovat seznam příjemců
podpory o další subjekt.
Vyjádření OŠKS: Společnost DLNK s.r.o., které byla poskytnuta dotace 5 tis. Kč z rozpočtu
města, tuto dotaci odmítla. Těchto 5 tis. Kč je možno využít na podporu Orlicko-kladského
varhanního festivalu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - děkuje se přímo Ing. Tymlovi ml. - on přímo žádal o příspěvek na pořádání
koncertu? Odpověděl vedoucí OŠKS - Ing. Tymel ml. stál přímo u založení "Orlicko-kladského
varhanního festivalu". Mgr. Kupka uvedl, že náklady na akci jsou 9 tis. Kč, ztráta doposud
nikdy nepřesáhla 2 tis. Kč. Po diskusi radní naformulovali a odhlasovali dovětek usnesení, a
to: "...na pořádání Orlicko-kladského varhanního koncertu."
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 42-2464/20
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 tis. Kč jako ocenění za soustavnou a
dlouhodobou činnost v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují panu Ing.
Jiřímu Tymlovi ml. na pořádání Orlicko-kladského varhanního koncertu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Oprava hrobu J. Burgermeistera - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 02.06.2020 se sešla ke svému 7. jednání KKULT. KKULT doporučuje RM zajistit opravu
hrobky rodiny Bedřicha Smetany a hrob bývalého starosty Jana Burgermeistera.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy a podněty z jednání KKULT do RM.
Vyjádření OŠKS: Ohledně hrobu Smetanových bylo ze strany ARCH na jednání Komise
regenerační sděleno, že je plánována konzultace s kameníkem ohledně projednání úpravy
náhrobní travertinové desky, která je značně narušena, včetně dalších potřebných úprav
hrobového místa. Výsledkem jednání bude návrh včetně předložení cenové nabídky, který
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bude navrhován do rozpočtu města na další rok. Navrácení opadaných písmen nápisů je již
zadáno.
Hrob bývalého starosty Jana Burgermeistera je zařazen v seznamu významně chráněných
hrobů. Rodina pana Burgermeistera žije trvale v Rakousku, o hrob se starala paní, která v
současné době vzhledem k jejímu věku již tuto činnost nemůže vykonávat a hrob chátrá.
Doporučujeme, aby péči o tento hrob převzalo město.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 42-2465/20
RM ukládá ORM projednat s kameníkem úpravy hrobového místa bývalého starosty Jana
Burgermeistera a po předložení cenové nabídky zapracovat tuto položku do návrhu rozpočtu města
na rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 42-2466/20
RM ukládá TS zajišťovat běžnou údržbu hrobového místa bývalého starosty Jana Burgermeistera
po provedení úpravy hrobového místa kameníkem.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá o povolení tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", které se uskuteční v
sobotu 18.07.2020 od 9:00 do 17:00 hodin na části Husova náměstí a "Hildenském atriu",
příprava akce bude probíhat od 7:00 hodin, úklid po akci do 19:00 hodin - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Souhlasí bez připomínek.
Vyjádření OF: MMUZ je osvobozeno od místního poplatku dle čl. 7 odst. 2b) OZV č. 4/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 42-2467/20
RM souhlasí s konáním tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v sobotu
18.07.2020 od 9:00 do 17:00 hodin na části Husova náměstí a na "Hildenském atriu".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/15 Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům
Identifikace: Dne 20.05.2020 se sešla ke svému 5. jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se
žádostmi jednotlivých sportovních klubů o dotaci na rok 2020, schválila návrh
na rozdělení dotací z rozpočtu města sportovním klubům na rok 2020 a doporučuje RM
tento návrh schválit. Jde o bod přesouvaný z minulé RM 41.
Odůvodnění: Vyplývá ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují.
KSPORT ve svém návrhu doporučuje rozdělit 5.400 tis. Kč, zbývajících 600 tis. Kč bude
rozdělovat RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V úvodu tohoto bodu byl přizván také ÚKIA Ing. Fröde (pozn.: příchod na jednání RM ve 13:33
hodin). Do diskuse se zapojili všichni radní. Ing. Maur, MBA - informoval o chystaném
dotačním programu pro sport COVID-19, měly by to být finance na pokrytí ztrát v rámci
opatření souvisejících s koronavirovou nákazou. Dále se vedla diskuse o sankcích v případě
uvedení nepravdivých údajů v žádosti o dotaci a o výši dotace pro Sportovní centrum Nové
Město nad Metují, z.s., v kontextu výsledků provedené kontroly. Došlo ke shodě na dotaci ve
výši 160 tis. Kč. ST poděkoval ÚKIA a OŠKS za provedenou kontrolu ve Sportovním centru
Nové Město nad Metují, z.s. Ing. Maur, MBA, doporučil snížit dotaci pro TJ Sokol Krčín o 150
tis. Kč, to jim bude kompenzováno investiční dotací. Další diskuse se vedla o dotaci pro
Aeroklub Nové Město nad Metují z.s., i zde došlo ke shodě na dotaci ve výši 190 tis. Kč. Poté
odsouhlaseny dotace pro jednotlivé sportovní kluby.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 42-2468/20
RM schvaluje poskytnutí dotace na sportovní činnost a provoz sportovišť takto: Šachový klub Nové
Město nad Metují, z.s., 15 tis Kč, YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s., 48 tis. Kč, KČT Nové
Město nad Metují, z.s., 50 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadateli zpracované dle
vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7667/18 ze dne 22.02.2018.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 42-2469/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na sportovní činnost a provoz
sportovišť takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 1.400 tis. Kč (poskytnuta záloha 750 tis. Kč schváleno usnesením č. ZM 10-301/19 ze dne 12.12.2019), TJ Sport pro všechny Nové Město nad
Metují, z.s., 112 tis. Kč, TC Nové Město nad Metují, z.s., 219 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč schváleno usnesením č. ZM 10-302/19 ze dne 12.12.2019), Tělocvičná jednota Sokol Krčín 369 tis.
Kč, TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., 1.671 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno
usnesením č. ZM 10-304/19 ze dne 12.12.2019), Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují
270 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují, z.s., 450 tis. Kč (poskytnuta záloha 200 tis. Kč - schváleno
usnesením č. ZM 10-300/19 ze dne 12.12.2019), Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 190 tis. Kč,
Stepík Nové Město nad Metují 290 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z.s. 57 tis. Kč, Florbalová
škola Nové Město nad Metují z.s. 96 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 100 tis. Kč, Volejbalové
centrum nad Metují, z.s., 210 tis. Kč, HOVRCH, z.s., 145 tis. Kč, PONMM, z.s., (Plavecký oddíl
Nové Město nad Metují) 148 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s., 160 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/16 Žádost o investiční dotaci - Sokol Krčín
Identifikace:
T.J. Sokol Krčín žádá o investiční dotaci na pokrytí finanční spoluúčasti na investiční akci
"Výměna osvětlení hřiště pro národní házenou" ve výši 300.000 Kč. Celkové náklady na akci
jsou 695.209 Kč bez DPH, dotace z KÚ činí 380.000 Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Komise sportovní na svém jednání dne 20.05.2020 doporučila navýšit dotaci
na sportovní činnost a provoz sportovního areálu T.J. Sokol Krčín o 200 tis. Kč. Doporučujeme
tuto částku schválit jako investiční dotaci pro T.J. Sokol Krčín a o 200 tis. Kč navýšit částku,
kterou bude rozdělovat RM na sportovní činnost a provoz sportovišť.
OF: Doporučuji částku 200 tis. Kč využít k pokrytí RO na poskytnutí této individuální dotace. V
případě schválení částky 300 tis. Kč by zbývající částka ve výši 100 tis. Kč byla kryta z § 3113
– akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor. V
případě, že RM doporučí celou částku 300 tis. Kč pokrýt z jiných zdrojů, byla by celá částka
kryta z § 3113 – akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce
půdních prostor. To by mělo dopad do navrhovaného RO projednávaného v bodu 6/7.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o výši dotace, shodli se na 200 tis. Kč. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 42-2471/20
RM doporučuje ZM schválit investiční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Krčín ve výši 200 tis. Kč
jako finanční spoluúčast města na investiční akci "Výměna osvětlení hřiště pro národní házenou" a
pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle platné vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 42-2470/20
RM doporučuje ZM schválit RO – zahrnutí položky Dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Krčín na
investiční akci "Výměna osvětlení hřiště pro národní házenou" ve výši 200 tis. Kč (§ 3419). Navýšení
bude pokryto přesunem z § 3113 – akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost,
rekonstrukce půdních prostor.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/17 Žádost SK o dotaci na umělou trávu - RO
Identifikace:
Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. předkládá žádost o poskytnutí dotace na výměnu
povrchu fotbalového hřiště - umělá tráva ve výši 4,03 mil. Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: V textové části rozpočtu na rok 2020 bylo projednáno a schváleno, že
proplacené dotace na akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce
půdních prostor a Odvětrání tělocvičen s rekuperací ZŠ Malecí, které město obdrží v 1.
pololetí budou použity mj. na dotaci pro SK Nové Město nad Metují z.s. na rekonstrukci umělé
trávy (4,03 mil. Kč).
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - rozpočet je přes 13 mil. Kč, má na to stejný názor jako v případě dotace na
přírodní trávu. Navázala debata radních o rizikovosti této investice - o případném dozoru
města nad realizací dané investice. ST - připomněl ustanovení Pravidel pro takto poskytované
dotace - viz komise při výběru, dozor při realizaci apod. V tomto smyslu bylo upraveno
usnesení s doporučením pro ZM.
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 42-2472/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s. ve
výši 4,03 mil. Kč na výměnu povrchu fotbalového hřiště - umělá tráva s tím, že je třeba dodržet
Podmínky a pravidla pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují a
pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle platné vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 42-2473/20
RM doporučuje ZM schválit RO - zahrnutí položky Dotace pro SK Nové Město nad Metují z.s. na
výměnu povrchu fotbalového hřiště - umělá tráva ve výši 4,03 mil. Kč (§ 3419). Navýšení bude
pokryto přesunem z § 3113 - akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce
půdních prostor.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/18 Žádost TJ Spartak o dotaci - RO
Identifikace: TJ Spartak Nové Město nad Metují předkládá žádost o poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: V textové části rozpočtu na rok 2020 bylo projednán a schváleno, že
proplacené dotace na akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce
půdních prostor a Odvětrání tělocvičen s rekuperací ZŠ Malecí, které město obdrží v 1.
pololetí budou použity mj. na dotaci pro TJ Spartak (500 tis. Kč).
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Opět téměř všichni radní diskutovali o poskytnutí dotace - tentokrát pro TJ Spartak. Byl učiněn
telefonický dotaz na Ing. Vika ve věci nového zaměstnance na hlavní pracovní poměr - bylo
potvrzeno, že je takto uzavřen. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 42-2474/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 500 tis.
Kč na provoz zimního stadionu, a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle
platné vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 42-2475/20
RM doporučuje ZM schválit RO - zahrnutí položky Dotace pro TJ Spartak Nové Město nad Metují
na provoz zimního stadionu ve výši 500 tis. Kč (§ 3419). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3113
- akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/19 Žádost o zapůjčení pódia - Akademické týdny
Identifikace:
Pořadatelé Akademických týdnů žádají RM o zapůjčení 12 kusů nízkého pódia a 4 dvojkošů
na tříděný odpad pro letošní akci, která se uskuteční v areálu chaty Horalka ve Sněžném a v
Novém Městě nad Metují ve dnech 25.07. - 02.08.2020. Dopravu si zajistí pořadatelé.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit zapůjčení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 42-2476/20
RM schvaluje zapůjčení 12 kusů nízkého pódia a 4 kusů dvojkošů na tříděný odpad společnosti
Akademické týdny o.p.s. na letošní Akademické týdny, které se uskuteční v areálu chaty Horalka ve
Sněžném a v Novém Městě nad Metují ve dnech 25.07. - 02.08.2020. Dopravu zapůjčených věcí
zajistí pořadatel akce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 42-2477/20
RM ukládá TS vydat zástupcům Akademických týdnů o.p.s. 12 ks nízkého pódia a 4 dvojkošů na
tříděný odpad v pátek dne 24.07.2020 a převzít zpět zapůjčené věci v pondělí dne 03.08.2020.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 10.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Rozpočtová opatření 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 10 - 299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM 13.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 42-2478/20
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 13, tj. přehled úprav rozpočtu 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Nákup přileb JSDH - předkládací návrh
Identifikace:
Velitel JSDH předkládá ke schválení návrh kupní smlouvy na 4 kusy zásahových přileb Dräger
HPS 7000 PRO H1 uzavírané s p. [osobní údaj odstraněn] – viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o nákup ochranných prostředků pro JSDH z rozpočtu § 5512 – protipožární ochrana.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - vznesl dotaz, zda se nákup přileb soutěžil? Odpověděl vedoucí OF + reagoval
ST, Ing. Prouza atd., poté bylo navržené znění usnesení hlasováním radních schváleno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 42-2479/20
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu kupní smlouvu na 4 kusy zásahových přileb Dräger
HPS 7000 PRO H1 signální žlutá s p. [osobní údaj odstraněn] za celkovou cenu 34.000 Kč a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Návrh odměny pro zastupitele oprávněného k oddávání
Identifikace:
RM na svém jednání dne 01.06.2020 přijala usnesení č. RM 41-2381/20 - "RM pověřuje pro
probíhající funkční období 2018 2020 člena ZM, pana Bc. Jiřího Slámu, k přijímání prohlášení
snoubenců o vstupu do manželství, a to s platností ode dne 02.06.2020."
Podle § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevů vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství, může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů
zvýšit odměnu až o 2.000 Kč měsíčně nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho
funkce podle tohoto zákona.
RM je předkládán návrh na projednání zvýšení odměny panu Bc. Jiřímu Slámovi o 500 Kč
měsíčně z důvodu pověření k přijímání projevů vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství.
Odůvodnění:
Možnost odměny neuvolněnému členu zastupitelstva, který je oprávněn k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, je zakotvena v § 74 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Prouzy na další neuvolněné zastupitele s oprávněním oddávat. ST - dosud jen Mgr.
Hylský, nyní budou s Bc. Slámou dva. ST jim zašle termíny svateb. Mgr. Hylský - prosí o
dostatečný předstih, kvůli naplánování v době prázdnin. Poté odhlasováno.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 42-2480/20
RM doporučuje ZM schválit s platností ode dne 01.07.2020 navýšení měsíční odměny
neuvolněnému zastupiteli panu Bc. Jiřímu Slámovi o 500 Kč, a to z důvodu pověření k přijímání
projevů vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 03.06.2020
Identifikace:
Dne 03.06.2020 se uskutečnilo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují (dále jen "FV ZM"), kde hlavními body bylo projednání závěrečného účtu a účetní
závěrky za rok 2019, hotel Metuj - nabídka koupě, aktuální finanční situace, zdroje v dalších
letech a investiční akce města ve vztahu k budoucím finančním zdrojům. Zápis z jednání FV
ZM ze dne 03.06.2020 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Informace o bodu k projednání v ZM 13.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Jedno z doporučení FV se týkalo možného navýšení daně z nemovitostí. Svůj nesouhlas
vyjádřil Mgr. Hylský. V diskusi reagovali Ing. Němeček a vedoucí OF - pokud by mělo dojít ke
změně, tak to musí být zařazeno nejpozději na zářijové ZM. Dále informovali, co by navýšení
obnášelo, výše stávajících daní z nemovitostí není nějak vysoká, jde řádově o stokoruny za
rok. Návazně o tomto diskutovala většina přítomných. TAJ vznesl otázku, zda v souvislosti s
velkým propadem příjmů rozpočtu města, by nebylo namístě zamyslet se nad možnými
úsporami v provozních výdajích už za rok 2020. Týkalo by se to MěÚ a organizací zřizovaných
městem. Návrh k projednání možných úspor (snížení příspěvku), které by finálně schvalovalo
ZM, by mohl být stanoven ve výši 3 %. V tomto smyslu osloví organizace Mgr. Kupka.
Následně bylo hlasováno o navržených usneseních - "vzít na vědomí zápis z FV" - hlasováno
- 6 pro; "Doporučení ZM uložit ST připravit novou OZV o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí ve smyslu doporučení FV ZM ze dne 03.06.2020" - hlasováno - 3 pro, 3
proti - nebylo schváleno; "Doporučení ZM uložit ST ve spolupráci s OF zohlednit v návrhu
rozpočtu na rok 2021 snížení provozních výdajů ve smyslu doporučení FV ZM ze dne
03.06.2020, tj. o 5%" - hlasováno - 6 pro.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 42-2481/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 03.06.2020, ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/4
RM doporučuje ZM uložit ST připravit novou OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitostí ve smyslu doporučení FV ZM ze dne 03.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 42-2482/20
RM doporučuje ZM uložit ST ve spolupráci s OF zohlednit v návrhu rozpočtu na rok 2021 snížení
provozních výdajů ve smyslu doporučení FV ZM ze dne 03.06.2020, tj. o 5%.
Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Navýšení § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 35-2055/20 schválila Smlouvu o horizontální spolupráci mezi
Královéhradeckým krajem a městem Nové Město nad Metují v rámci projektu KHK Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II. Město na základě této
Smlouvy obdrží v letech 2020 - 2022 celkovou částku 1.067.220 Kč. Na rok 2020 pak připadá
částka 237.160 Kč. OF navrhuje RO - navýšení § 4349.
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Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že částka na uvedenou službu bude proplacena na základě fakturace a ne
formou dotace, je navýšení rozpočtu města v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 42-2483/20
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního
plánování - Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II v příjmech i
výdajích rozpočtu o celkovou částku 237,16 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 42-2484/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Technických služeb,
DDM Stonožka, MŠ Rašínova a MŠ Na Františku ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/7 Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO
Identifikace:
V důsledku předpokládaného poklesu plnění daňových příjmů o cca 18,5 mil. Kč schválilo ZM
svým usnesením č. ZM 12-398/20 první RO, kterým byly sníženy tyto rozpočtované příjmy o
12 mil. Kč.
Odůvodnění:
OF předkládá další návrh na snížení rozpočtu, které bude pokryto z proplacené dotace za
realizovanou investiční akci předfinancovanou z prostředků města (ZŠ Komenského - odborné
učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor). Následující RO bude s ohledem na
vývoj daňových příjmů a ostatní nové skutečnosti předloženo na jednání ZM 14 (tj. dne
17.09.2020).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF - navrhovaná částka RO vychází z aktuálně volných finančních zdrojů, tedy z
poskytnuté dotace na akci ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce
půdních prostor ve výši 7,99 mil. Kč, která byla použita k pokrytí RO na dotace pro SK na
travnaté hřiště (4,03 mil. Kč) a TJ Spartak (provoz) (0,5 mil. Kč). Původně navrhovaná částka
bude ještě snížena o dotaci TJ Sokol Krčín (0,2 mil. Kč). Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 42-2485/20
RM doporučuje ZM schválit RO - snížení daňových příjmů o částku 3,2 mil. Kč (položka 1111 daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1,2 mil. Kč a položka 1211 - daň z přidané hodnoty 2 mil.
Kč). Pokles daní bude pokryt snížením výdajů § 3113 - akce ZŠ Komenského - odborné učebny,
bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

7/1 ZM 13 dne 25.06.2020 - program
Identifikace:
Dne 25.06.2020 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují ul. Komenského č. p. 30. Jde o 13. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný
podrobný program zasedání ZM 13 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
MST informoval přítomné radní o svých úvahách skončit na postu MST v souvislosti se svým
názorovým rozchodem s ODS, za kterou kandidoval a která odešla z koaličního seskupení.
Nakonec se rozhodl tak, že na zasedání ZM 13 požádá hned v úvodu o vyslovení důvěry.
Pokud tuto důvěru většinou hlasů dostane a bude tak potvrzen ve funkci MST, bude rád tuto
funkci nadále vykonávat. Pokud ale nedostane potřebnou většinovou podporu, je připraven ke
dni 30.06.2020 rezignovat na tuto funkci a stát se řadovým zastupitelem. Radní v diskusi
podpořili MST v tomto postupu s tím, že mu vyjádřili svou podporu k tomu, že by měl ve funkci
pokračovat. Bod byl doplněn do programu ZM 13, který byl v úterý dne 16.06.2020 vyvěšen na
ÚD. Dále bylo diskutováno o obsazení uvolněného místa v RM.
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 42-2486/20
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 13 dne 25.06.2020 od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30, ve znění
upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Vzorové smlouvy o výpůjčce kompenzačních pomůcek
Identifikace:
RM 353 v bodu 7/2 schválila dne 15.08.2016 vzorovou smlouvu o výpůjčce ve věci
kompenzačních pomůcek, současně RM 353 v tomto bodě svěřila OSV pravomoc rozhodovat
o uzavírání těchto smluv a pověřila vedoucí OSV Mgr. Denisu Plškovou jejich podpisem. Nyní
je navrhováno, že budou uzavírány 2 typy smluv (výpůjčka polohovací postele na dobu
neurčitou, výpůjčka ostatních kompenzačních pomůcek na dobu určitou, max. na 6 měsíců).
OSV žádá o schválení nových vzorových smluv s tím, že svěřené pravomoci rozhodovat o
jejich uzavírání a pověření k jejich podepisování zůstanou zachovány.
Odůvodnění:
OSV navrhuje RM rozdělit půjčování kompenzačních pomůcek na dvě skupiny. Na půjčování
polohovacích postelí, které bychom nadále půjčovali na dobu neurčitou a půjčování drobných
kompenzačních pomůcek jako je např. toaletní křeslo, invalidní vozík, chodítko na dobu
určitou, max. na 6 měsíců. Půjčování drobných kompenzačních pomůcek je velmi
frekventované a jsou často půjčovány po úrazech na rekonvalescenci na kratší časový úsek.
V případě včasného nevrácení v půjčovně tyto pomůcky chybí. V případě dlouhodobé špatné
mobility je možné tyto drobné pomůcky zajistit (v průběhu vymezené doby určité) buď
nákupem, nebo požádáním o poukaz přes lékaře a zdravotní pojišťovnu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 42-2487/20
RM schvaluje nové vzorové smlouvy na výpůjčky poskytované OSV, a to Smlouvu o výpůjčce
polohovací postele a Smlouvu o výpůjčce kompenzačních pomůcek, ve znění příloh k tomuto bodu a
zároveň v souladu s §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
svěřuje Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nové Město nad Metují pravomoc rozhodovat o
uzavírání těchto smluv a pověřuje vedoucí OSV paní Mgr. Denisu Plškovou jejich podepisováním.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Připomínka Ing. Maura - přibývá parkujících aut v prostoru u vlaštovek, často jsou najetá až
do podloubí. ST přislíbil, že bude řešit s MP.
2/ MST - informoval radní o poděkování p. [osobní údaj odstraněn] ze Spolku pro záchranu
kaple sv. Jana Nepomuckého za finanční příspěvky města na obnovu kaple a zakoupení
inventáře.
3/ Ing. Maur - k dopisu p. [osobní údaj odstraněn] adresovaného ST a rozeslaného všem
zastupitelům. Dopis obsahuje naprosto nepřijatelné urážky zastupitelů a bylo by namístě se
proti tomu ohradit. ST nepočítá s tím, že by on sám na dopis nějak reagoval. Bude tedy
záležet na zastupitelích, zda se někdo proti těm urážkám ohradí na jednání ZM 13. Dopis byl
adresován pouze ST, takže zde není povinnost zařadit jeho projednání do ZM.
4/ ST - informace o dopisu p. [osobní údaj odstraněn] zastupitelům - i zde jde fakticky o obsah,
kde je třeba zvažovat právní obranu. Tento dopis bude zařazen do jednání ZM.
Konec jednání RM 42 ve 22:30 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 42 vyhotoven dne:

22. června 2020

Zápis z RM 42 vypraven dne:

22. června 2020

Zápis z RM 42 zveřejněn dne:

22. června 2020
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