Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 91 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 02.05.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

17:20

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:20

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:20

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:20

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:57

17:20

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:20

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:20

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:20

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:20

Plná

Hosté:
10

Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

13:07

13:09

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:07

14:01

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:16

13:59

Částečná

13

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

14:02

15:05

Částečná

14

Ing. Vladimír Vik

předseda TJ Spartak

14:02

14:58

Částečná

15

Petr Kubišta

zástupce TJ Spartak

14:02

14:58

Částečná

16

Miroslav Kosek

jednatel PNT s.r.o.

15:06

16:37

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.05.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

TJ Spartak - aktuální informace předsedy klubu

2/2

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín"

2/3

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení

2/4

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 22KPG01-0071

2/5

Vzdání se funkce ředitelky "ZŠ Malecí"

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Směna pozemku p. p. č. 452/6 za část pozemku p. p. č. 616/1, vše v k. ú. Spy - ul. Chlístovská

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 1313/3 a p. p. č. 2121/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují, ul. Ve Vilách

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.03.2022

4/2

Zápis ze 179. zasedání Bytové komise ze dne 13.04.2022

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

5.

Rozvoj

5/1

Komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní

5/2

Smlouva o přeložce NN v ul. Kpt. Jaroše

5/3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na realizaci živičného povrchu v ul. Stavební

5/4

VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/2

5/5

Aktualizovaný zásobník investičních akcí města

5/6

Zápis č. 3 z jednání Komise regenerační ze dne 11.04.2022

5/7

Připomínka MST k U-A kasárna
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6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

6/2

Program prevence rizikového chování 2022

7.

Různé

7/1

Alternativy vytápění plynem - plnění usnesení č. RM 87-4736/22

7/2

Zápis z jednání Osadního výboru Spy se zástupci MěÚ ze dne 11.04.2022

7/3

Smlouvy o vypořádání závazků - město a Marius Pedersen a.s.

7/4

Smlouva o vypořádání závazků - město a DLNK s.r.o.

7/5

Aktualizace Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu

8.

Diskuse

8/1

MST - dotaz ze ZM 24 ve věci rekonstrukce ul. Družební

8/2

Třešňová alej Vrchoviny - Přibyslav - poděkování p. Línkovi
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 89-4851/22

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Smlouva o provádění úklidových prací - dodatek č. 1

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací se společností FORCORP
GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO:
27841031, kterým se rozšiřují úklidové plochy budově radnice, ve znění přílohy
tohoto bodu. Částka navýšení činí 182,82 Kč/ měsíc bez DPH. RM pověřuje ST
podpisem tohoto dodatku.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Dodatek smlouvy podepsán oběma smluvními stranami. Smlouva uzavřena
elektronicky.

Číslo úkolu:

RM 89-4849/22

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a Technických služeb
města Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 89-4848/22

Název:

Navýšení rozpočtu na dodávky tepla - RO

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ Malecí (§ 3113) o 750 tis. Kč a
DDM Stonožka (§ 3421) o 100 tis. Kč. Navýšení v celkové výši 850 tis. Kč bude
pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 89-4847/22

Název:

Navýšení rozpočtu na dodávky tepla - RO

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení § 3612 - bytové hospodářství o 750 tis. Kč. Navýšení bude pokryto

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 27.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech.
Založeno:

07.04.2022

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 89-4846/22

Název:

Navýšení rozpočtu na elektrickou energii - RO

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje o 2 mil. Kč.
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 89-4845/22

Název:

Navýšení rozpočtu na elektrickou energii - RO

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím § 3111 - MŠ Rašínova 600 o 70
tis. Kč a MŠ Na Františku o 80 tis. Kč, § 3113 - ZŠ Komenského o 150 tis. Kč, ZŠ a
MŠ Krčín o 200 tis. Kč a ZŠ Malecí o 280 tis. Kč, § 3231 - základní umělecká škola o
150 tis. Kč, § 3314 - Městská knihovna o 150 tis. Kč, § 3315 - Městské muzeum o
200 tis. Kč, § 3421 - DDM o 20 tis. Kč a § 435x - MSSS Oáza o 350 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v celkové výši 1 650 tis. Kč v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 89-4844/22

Název:

Navýšení rozpočtu na elektrickou energii - RO

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení § 3141 - školní jídelny o 230 tis. Kč, § 3612 - bytové hospodářství o
200 tis. Kč, § 3613 - nebytové hospodářství o 200 tis. Kč, § 3631 - veřejné osvětlení o
2 000 tis. Kč, § 3632 - pohřebnictví o 150 tis. Kč, § 3639 - komunální služby a územní
rozvoj o 80 tis. Kč, § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň o 200 tis. Kč, § 5512 protipožární ochrana o 130 tis. Kč a § 6171 - místní správa o 710 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v celkové výši 3 900 tis. Kč v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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Založeno:

07.04.2022

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 89-4843/22

Název:

Žádost o vyjádření - "Mostek s inundačním propustkem v Husitské ul."

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], o vyjádření ke stavbě
„Inundační Most v ul. Husitská“ a ukládá OMM zaslat odpověď žadatelům ve znění
přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Úkol splněn. Vyjádření bylo odesláno.

Číslo úkolu:

RM 89-4839/22

Název:

Vyjádření k PD - Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v
Novém Městě nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci se ST svolat jednání za účasti žadatele a zástupců odborných
útvarů ve věci nalézt vhodnější řešení záměru s ohledem na okolní zástavbu a na
soulad s ÚP Nové Město nad Metují.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Dne 13.04.2022 byl úkol projednán telefonicky s p. [osobní údaj odstraněn] vč.
nabídky jednání s městem za účelem hledání řešení. Reakce byla taková, že si toho
váží, ale v tuto chvíli investiční projekt pozdrží z důvodu problémů s železem na trhu
a válkou na Ukrajině. V případě potřeby se městu ozvou.

Číslo úkolu:

RM 89-4836/22

Název:

SOPPS kanalizační přípojka v ul. Vrchovinská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky pro p. p. č. 673/8 v k. ú. Nové
Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn] a
pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

27.04.2022: Splněno.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 26.04.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 14.04.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 27.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 89-4835/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Návrhy na úpravu U - A studie lokality KASÁRNA

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s MST, ARCH a architekty Zídkovými svolat jednání s KHK a Ing.
arch. et Ing. Řezaninou k řešení nesouladu jeho návrhu objektu DOZP s
Architektonicko - urbanistickou studií lokality KASÁRNA, kterou pro město zpracoval
Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. 14.04.2022 proběhla schůzka na KHK s větším počtem přítomných. Arch.
Řezanina pošle nový a přepracovaný návrh k projednání všem přítomným.

Číslo úkolu:

RM 89-4834/22

Název:

Návrhy na úpravu U - A studie lokality KASÁRNA

Zadání:

ukládá
OMM zadat úpravu Urbanisticko - architektonické studie lokality KASÁRNA
zpracovateli, Ateliéru Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03
Hradec Králové, v souladu se závěry v zápise z 2. jednání hodnotící komise k revizi
Urbanisticko - architektonické studie lokality KASÁRNA, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

26.4.2022: Závěry ze zápisu z 2. jednání hodnotící komise k revizi Urbanisticko architektonické studie lokality KASÁRNA byly odeslány zpracovateli U - A studie
lokality KASÁRNA. Tyto závěry jsou dle jeho názoru problematické především pro
následující stupně projektu. To se týká vypuštění tolerance 1 m zastavěné plochy,
změny plochy oválu mezi domy "C" a "E" a přesunutí zelených střech garáží do
doporučené regulace. Dle našeho názoru jsou tato vaše rozhodnutí nesprávné a
nesouhlasíme s nimi. Další upřesnění výška hřebene je ve studii uvedena v řezu,
stejně jako výška objektu "G" směrem do zástavby. U výšky římsy je výška shodná se
stávajícím objektem čp. 427 a to je údaj jednoznačný a dostačující. Nijak se nebrání
případným úpravám studie ale předpokládají, že čistopis byl řádně projednám a
několikrát připomínkován v rozpracovanosti. Pokud budou závažné důvody k
úpravám studie a budou oboustranně akceptovatelné, jako např. zněna objektu
DOZP změnu provedou. Je však třeba tyto změny provádět na základě řádné
rámcové objednávky.

Číslo úkolu:

RM 89-4831/22

Název:

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 24.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 30.05.2022
Původní plnění: 02.05.2022

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 27.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 89-4830/22

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Aktuální stav projektů ke dni 28.03.2022

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
aktuální stav dotovaných projektů ke dni 28.03.2022 ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 89-4824/22

Název:

Rezignace a jmenování nového člena KSPORT

Zadání:

jmenuje
pana Karla Kluga novým členem KSPORT. RM ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret podepsaný ST.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. ST podepsaný jmenovací dekret byl předán OŠKS k předání jmenovacího
dekretu při nejbližším zasedání KSPORT.

Číslo úkolu:

RM 89-4819/22, RM 89-4820/22,
RM 89-4821/22

Název:

Úprava kamerového systému

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Úprava kamerového systému,
firmě EKON - SYS s.r.o., Českoskalická 650, 549 41 Červený Kostelec, IČO:
25295446, za nabídkovou cenu 263.356,50 Kč vč. DPH, vše ve znění přílohy k
tomuto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána. Sestaven harmonogram realizačních prací.

Číslo úkolu:

RM 89-4821/22

Název:

Úprava kamerového systému

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení položky Městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu a
páteřních spojů) (§ 5311) o 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto v rámci § 5311 městská policie přesunem z položky Lustrační a centrálně řídící PC program.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 19.04.2022

Zodpovědný: Kratěna Miloš

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 12.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 25.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 89-4820/22

Zodpovědný: Kratěna Miloš

Název:

Úprava kamerového systému

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci akce Úprava kamerového systému mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou EKON - SYS s.r.o., Českoskalická 650, 549 41 Červený
Kostelec, IČO: 25295446, za nabídkovou cenu 263.356,50 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 87-4712/22

Název:

Návrh řešení úpravy pozemku p. p. č. 2292 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM projednat s OVVR alternativní řešení části veřejného prostoru, který vznikl na
pozemcích p. p. č. 2292 a 2382 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka,
vedle objektu č. p. 391, po odstranění dočasného objektu.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

2022-04-25: Na OVRR byla podána žádost o územní souhlas s alternativním
řešením, čekáme na vydání povolení.
Nový podnět Ing. Dostál - neutěšený stav prostoru po CIS(u) - úvaha, že by se tam
mohla udělat např. okrasná zástěna. OMM -Následně musíme v první řadě nechat
opravit fasády – čeká se na lepší klimatické podmínky a kapacitu řemeslníka. Poté
budeme muset sehnat někoho na oplocení (zabezpečení) a terénní úpravy (TS hlásí
plnou kapacitu). Jakmile vyřešíme prioritně základní potřeby v území, tak se můžeme
zabývat estetikou stránkou – okrasnou zástěnou. Okrasná zástěna nebyla součástí
zpracovaného PD.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 12.04.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 25.04.2022
Původní plnění: 04.04.2022

2022-03-29: Záležitost znovu projednána. OMM si vlastními silami zpracovalo
jednoduchou PD pro potřeby územního souhlasu s odchylkami od návrhu ARCH. Po
obdržení souhlasu sousedů bude podána žádost o územní souhlas na OVRR. Finální
plocha bude zelená bez štěrkového a rozšiřujícího chodníku, dále bez billboardu
města na oplocení.

Číslo úkolu:

RM 87-4691/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Návrh na zařazení položky § 2219 - Řešení havarijního stavu kamenného mostu
ve Vrchovinách - realizace do investičního rozpočtu na rok 2022

Zadání:

ukládá
OMM předložit k projednání po dopracování projekčního rozpočtu na akci "Oprava
kamenného mostu ve Vrchovinách" návrh na zařazení položky "Řešení havarijního
stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - realizace" opětovně do RM, a to společně
s návrhem dalších investičních akcí, které by mohly být zařazeny do rozpočtu na rok
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2022 namísto investičních akcí, které z rozpočtu 2022 z technických, organizačních či
jiných důvodů vypadnou.
Založeno:

10.03.2022

Termín plnění: 27.06.2022
Původní plnění: 02.05.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 26.04.2022:
Čekáme na vyjádření Povodí Labe s. p. Dle tel. vyjádření zástupce tohoto účastníka
bude Povodí Labe s. p. vyžadovat uzavření nových smluv (Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o nájmu pozemku). Poté může být
zahájeno stavební řízení.

Číslo úkolu:

RM 87-4679/22, RM 87-4680/22

Název:

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku parc. č.
452/1 o výměře cca 163,37m2, v k. ú. Nové Město nad Metují, neboť navrhované
využití části pozemku neodpovídá platnému ÚP a zároveň by prodejem části
pozemku došlo ke vzniku limitu pro budoucí komplexní řešení lokality garážových
dvorů.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Usnesení RM odesláno žadateli.

Číslo úkolu:

RM 77-4353/21

Název:

Zápis z 11. zasedání KKULT ze dne 03.11.2021

Zadání:

souhlasí
se zhotovením pamětní desky čestnému občanu prof. Janu Milíči Lochmanovi u
příležitosti jeho 100. výročí narození v roce 2022 s tím, že deska bude provedena
obdobnou formou, jako deska Jindřichu Imlaufovi.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 27.04.2022:
Rodina Janu Milíči Lochmanovi chystá vlastní pamětní desku. RM souhlasí s tím, aby
se město finančně podílelo na pořízení pamětní desky prof. dr. Janu Miliči
Lochmanovi, a to částkou ve výši 30 tis. Kč, která je za tímto účelem schválená v
rozpočtu města na rok 2022, za podmínek, že bude předložený návrh pamětní desky
schválen městským architektem a pracovníky památkové péče. Tímto považujeme
úkol na zhotovení desky za bezpředmětný.

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 21.04.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 27.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 73-4182/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí ze dne 30.08.2021

Zadání:

ukládá
OMM jednat s firmou DLNK se záměrem získání finanční podpory na akci Výsadba
oboustranné aleje v krajině - pokračování výsadby mezi Vrchovinami a letištěm.
Vysazovaný druh slivoň švestka (Prunus domestica), tvar - vysokokmen, forma oboustranná alej.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

2022-03-28: Výsadba stromořadí nad Vrchovinami s veřejností pod dohledem fy
DLNK proběhla v sobotu 2.4.2022. Doporučujeme přes městské PR veřejně
poděkovat p. Línkovi z fy DLNK za iniciativu a zafinancování stromů na městský
pozemek.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 27.04.2022
Původní plnění: 18.10.2021

2022-01-31: splněno, jednání proběhlo úspěšně. Dohodl se postup výsadby. Nyní
jednatel fy DLNK zajišťuje a objednává ovocné stromy (třešeň) na jarní výsadbu.
Proběhne součinnost s TS, kterou požádal o pomoc.
2021-12-08: Žádost o prodloužení termínu plnění. Po jednání s předsedou KŽP došlo
k přehodnocení a změně na další navržené místo, které je s méně problémy a více
vhodnější pro výsadbu stromořadí aleje v krajině mezi Vrchovinami a Přibyslaví, p. p.
č. 725 v k. ú. Vrchoviny pro potřeby spol. DLNK. Místo bylo projednáno s OŽP, kteří
výsadbu ovocných stromů v tomto místě podporují. Nyní se čeká na vyjádření
pachtýře pozemku, zda bude souhlasit s výsadbou podél městské komunikace.
OMM jednat s firmou DLNK se záměrem získání finanční podpory na akci Výsadba
oboustranné aleje v krajině - pokračování výsadby mezi Vrchovinami a letištěm.
Vysazovaný druh slivoň švestka (Prunus domestica), tvar - vysokokmen, forma oboustranná alej.
2021-11-09: Žádost o prodloužení termínu. Úkol byl přerušen z důvodu přípravy
návrhu rozpočtu města za OMM.
2021-10-13: Probíhá příprava materiálů pro jednání s firmou DLNK. OMM se
současně zabývá další výsadbou v ul. TGM u benzinové pumpy (úkol OV Vrchoviny)
a v ul. Nahořanská k letišti (předloženo jako bod do RM). Žádost o prodloužení
termínu.

Číslo úkolu:

RM 88-4815/22

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar

Název:

Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022 - 2027

Zadání:

doporučuje ZM schválit
Strategii prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022 - 2027 ve znění
přílohy tohoto bodu.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Zařazeno do programu ZM 24.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 29.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 88-4810/22

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Název:

Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Wolters Kluwer ČR a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00
Praha 3, IČO: 63077639, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána a uložena.

Číslo úkolu:

RM 88-4805/22

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Technických služeb
města Nové Město nad Metují, Domu zdraví - bazén, sauna, Kina 70, "ZŠ Školní",
"ZŠ Krčín" a "ZŠ Komenského" ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 88-4799/22

Název:

Zápis č. 8 z jednání Komise názvoslovné ze dne 08.03.2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
pojmenování parku u MSSS OÁZA po novoměstském rodáku a čestném občanu prof.
Janu Miliči Lochmanovi u příležitosti 100. výročí jeho narození, tj. názvem „Park prof.
J. M. Lochmana“.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 24 dne 28.04.2022.

Číslo úkolu:

RM 88-4795/22

Název:

Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně

Zadání:

schvaluje
nákup vitríny pro umístění smutečních oznámení s umístěním na samostatný stojan u
přístupového chodníku před hřbitovem v ul. Sokolská dle výběru městského
architekta.

Založeno:

24.03.2022

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 05.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 19.04.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 27.06.2022
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Původní plnění: 02.05.2022
Plnění úkolu:

Plnění ke dni 25.04.2022
Dodavatel vybrané informační vitríny INOX sdělil, že vitrínu nelze dodat. Aktuálně
mají problém s dodávkou materiálu. Realizace vitríny se nyní řeší poptávkou na
individuální výrobu.

Číslo úkolu:

RM 88-4793/22

Název:

SOPPS pro vodovodní a kanalizační přípojku v ul. Na Výsluní

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu „PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K PARCELÁM P.
Č. 705/16, 705/20 a 705/25 KN, KÚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ“ mezi městem
Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], p.
[osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

06.04.2022: Splněno

Číslo úkolu:

RM 88-4775/22

Název:

Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les

Zadání:

nesouhlasí
s kácením 1 ks smrku ztepilého a 1 ks modřínu opadavého, které rostou na hranicích
mezi pozemkem města p.č. 677/147 a soukromým pozemkem 677/143, obojí v k.ú.
Nové Město nad Metují a ukládá OŽP zařadit tuto žádost o kácení k posouzení na
nejbližším jednání KŽP.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Termín zasedání KŽP je 4.5.2022 - předpokládá se výstup ohledně tohoto bodu.

Číslo úkolu:

RM 90-4920/22

Název:

Souhrnná informace o pomoci Ukrajině

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
souhrnný materiál, rekapitulující činnost města, aktuální počty a kapacity v souvislosti
s konfliktem na Ukrajině a příchozími občany Ukrajiny do Nového Města nad Metují,
ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno - informace podány na ZM 24 dne 28.04.2022.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 06.04.2022

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 31.05.2022
Původní plnění: 02.05.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 27.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 90-4918/22

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Název:

Nákupy IT techniky - plnění usnesení č. ZM 23-748/22

Zadání:

doporučuje ZM schválit
toto usnesení: ZM ukládá RM jmenovat Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
pro oblast pořizování IT techniky jejímž členem bude kromě stávajících členů i
nezávislý IT specialista, u kterého bude vyloučeno riziko střetu zájmů a podjatosti. ZM
dále ukládá RM zajistit související úpravy Pravidel města Nové Město nad Metují pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno - navržené usnesení bylo postoupeno do jednání ZM 24 dne 28.04.2022 bod 1/3.

Číslo úkolu:

RM 90-4917/22

Název:

Nákupy IT techniky - plnění usnesení č. ZM 23-748/22

Zadání:

doporučuje ZM schválit
toto usnesení: ZM ukládá RM, aby zajistila, že při realizaci veřejných zakázek na
pořizování IT techniky bude využíváno postupu dle navržené varianty č. 2, tj. že
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - vícekriteriální hodnocení s
poměrem 50 % nabídková cena, 30 % HW konfigurace, 20 % záruční a pozáruční
podmínky.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno - navržené usnesení bylo postoupeno do jednání ZM 24 dne 28.04.2022 bod 1/3.

Číslo úkolu:

RM 90-4911/22, RM 90-4912/22,
RM 90-4913/22

Název:

Darovací smlouvy na spotřebiče - býv. hotel Metuj

Zadání:

schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností RYMANA
s.r.o., se sídlem Komenského 29, 549 01 Nové Město nad Metují, na darování 2 ks
chladniček Hisense RB343D4DWE a 2 ks praček Goddess, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 27.04.2022

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 27.04.2022

Zodpovědný: Šímová Lucie, Mgr.

schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností PROBUS
INVEST s.r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, na darování
elektrického sporáku MORA E 120 AW, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Milanem Slavíkem,
IČO: 45920087, se sídlem Rovná 1702, 549 01 Nové Město nad Metují, na darování
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elektrického sporáku MORA E 120 AW, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Založeno:

25.04.2022

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 27.04.2022

Plnění úkolu:

Smlouvy byly podepsány ze strany města i dárců

Číslo úkolu:

RM 90-4908/22

Název:

Žádost Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují o finanční
příspěvek

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - zařazení položky Dotace na rekonstrukci klempířských prvků a přilehlých
konstrukcí na kostele Nejsvětější trojice ve výši 240 tis. Kč (§ 3322). Navýšení bude
pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 90-4907/22

Název:

Žádost Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují o finanční
příspěvek

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují, ve výši 240 tis. Kč na rekonstrukci
klempířských prvků a přilehlých konstrukcí na kostele Nejsvětější trojice, a pověřit ST
podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 90-4904/22

Název:

Dotace a dary 2022 - žádosti

Zadání:

doporučuje ZM schválit
dotace dle konečné verze přílohy takto: Život Hradec Králové o. p. s. 70 tis. Kč,
Centrum Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 1
000 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM 450 tis. Kč a pověřit ST podpisem smluv s
jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy. V rozpočtu bude proveden
přesun z rezervy § 6409 na příslušné paragrafy.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 90-4903/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Dotace a dary 2022 - žádosti

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů města
Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze
přílohy takto: Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec,
Domov svatého Josefa Dvůr Králové 50 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec,
Hospic Anežky České Červený Kostelec 50 tis. Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů NM 40 tis. Kč, Junák - český skaut, středisko „ÚTA“ NM 60 tis. Kč, Mateřské
centrum Na zámečku NM 50 tis. Kč. V rozpočtu bude proveden přesun z rezervy §
6409 na příslušné paragrafy.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 90-4900/22

Název:

Vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM
vydat formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, jako příslušný orgán podle ustanovení § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst.
2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního řádu.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 90-4899/22

Název:

Vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM
rozhodnout v souladu s usnesením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších přepisů, o námitce tak, jak je uvedeno v kapitole 15.
odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 24.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 90-4898/22

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Název:

Vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM
potvrdit, že Změna č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují, ve znění přílohy
tohoto bodu, není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací
dokumentací vydanou KHK, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem KÚ
KHK.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 24.

Číslo úkolu:

RM 90-4897/22

Název:

Varianty řešení Kina 70 z hlediska ekonomického a prostorového + SWOT
analýzy

Zadání:

doporučuje ZM schválit
pokračování přípravných prací na zadání architektonické soutěže "Kulturní centrum
Kino 70" dle varianty B s odhadovanými náklady ve výši 110 mil. Kč vč. DPH (bez
PD).

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 90-4896/22

Název:

Varianty řešení Kina 70 z hlediska ekonomického a prostorového + SWOT
analýzy

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
předložené varianty řešení rekonstrukce Kina 70 z hlediska ekonomického a
prostorového vč. zpracovaných SWOT analýz na jednotlivé varianty ve znění přílohy
tohoto bodu.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 90-4892/22

Název:

Rekonstrukce přístavby ZŠ Krčín v Novém Městě nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM
uložit MST ve spolupráci s OMM zadat zpracování PD na kompletní rekonstrukci
celého objektu přístavby "ZŠ Krčín" čp. 152 v ul. 1. máje tak, že rekonstrukce objektu
bude rozdělena do dílčích etap, které mohou být zadávány postupně dle finančních
možností města, a to na kompletní rekonstrukci objektu ve stávajícím rozsahu.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.
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Založeno:

25.04.2022

Termín plnění: 13.06.2022
Původní plnění: 28.04.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 26.04.2022:
Návrh na řešení je předkládán na jednání ZM dne 28.04.2022. Zadání na zpracování
PD bude řešeno na základě výsledku projednání ZM.

Číslo úkolu:

RM 90-4887/22

Název:

Zpevněná plocha na p. p. č. 705/19 v ul. Na Výsluní

Zadání:

souhlasí
s udělením výjimky z požadavků města na počet parkovacích míst pro návštěvníky na
zpevněné ploše na p. p. č. 705/9, k. ú. Nové Město nad Metují, z důvodu řešení
parkovacích stání pro návštěvy na zpevněných plochách soukromých oplocených
pozemků a namísto 2 parkovacích stání pro návštěvy, souhlasí se zřízením pouze 1
parkovací stání pro návštěvy na p. p. č. 705/9, k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

27.04.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 90-4883/22

Název:

RO na propojující chodník ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - realizace (§ 2219) o 10 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební úpravy chodníku a
komunikace podél č. p. 66 ve Vrchovinách (§ 2219).

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 90-4882/22

Název:

Inundační most v ul. Husitská - podání žádosti o dotaci

Zadání:

ukládá
ST projednat na KHK projekt "Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad
Metují".

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno - projednáno s radním pro ŽP.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 27.04.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 25.04.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 27.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 90-4881/22

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Inundační most v ul. Husitská - podání žádosti o dotaci

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci do dotačního programu KHK - Dotace na individuální účel
2022 na akci "Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují".

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Žádost podána do 30.04.2022.

Číslo úkolu:

RM 90-4878/22

Název:

Dlouhodobě nevyužité zastavitelné pozemky

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
zprávu ze dne 13.04.2022 pro Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují o
záměrech vlastníků dlouhodobě nevyužitých zastavitelných pozemků, ve znění
přílohy tohoto bodu.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

26.04.2022: Splněno. Postoupeno do ZM.

Číslo úkolu:

RM 90-4875/22

Název:

Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku st. p. č. 2127, jehož součástí je
stavba č. p. 926 - ul. U Lípy

Zadání:

doporučuje ZM
schválit uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se
smlouvou o zřízení zástavního práva, ve znění přílohy k tomuto bodu, mezi městem
Nové Město nad Metují a manželi [osobní údaj odstraněn], týkající se vypořádání
pozemku st. p. č. 2127, jehož součástí je stavba - budova č. p. 926, ul. U Lípy, v k. ú.
Nové Město nad Metují, na základě které dojde ke zrušení podílového
spoluvlastnictví a jeho vypořádání tak, že pozemek st. p. č. 2127, jehož součástí je
stavba - budova č. p. 926, ul. U Lípy, v k. ú. Nové Město nad Metují, bude nadále
výlučně náležet do společného jmění manželů [osobní údaj odstraněn], kteří jsou
městu jako náhradu za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 povinni uhradit
nabídnutou, a tedy sjednanou částku v celkové výši 2.000.000 Kč za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

26.04.2022: Splněno. Usnesení RM odesláno. Postoupeno do ZM.

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 26.04.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 26.04.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 26.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 90-4871/22

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s. 1 196 tis. Kč (poskytnuta záloha 700 tis.
Kč - schváleno usnesením č. ZM 22-718/21), TJ Spartak Nové Město nad Metují, z. s.
1 702 tis. Kč (poskytnuta záloha 700 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 22-719/21),
Stepík Nové Město nad Metují, z. s. 300 tis. Kč (poskytnuta záloha 50 tis. Kč schváleno usnesením č. RM 82-4513/22), Městský fotbalový klub Nové Město nad
Metují, z. s. 379 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují z. s. 250 tis. Kč, Tělocvičná
jednota Sokol Nové Město nad Metují 204 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Krčín 400
tis. Kč, TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z. s. 218 tis. Kč, HOVRCH, z. s. 160
tis. Kč, TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z. s. 131 tis. Kč, Volejbalové
centrum nad Metují, z. s. 270 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z. s.
281 tis. Kč, PONMM, z. s. (plavecký oddíl) 116 tis. Kč, Florbalová škola Nové Město
nad Metují, z. s. 74 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z. s. 127 tis. Kč, Lyžařský
klub Nové Město nad Metují z. s. 93 tis. Kč.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 90-4867/22

Název:

Žádost Rokáč Zámecký klub o zapůjčení pódia

Zadání:

souhlasí
se zapůjčením pódia (beden) na akce do Rokáče Zámeckého klubu v Novém Městě
nad Metují, které se budou konat v termínech 30.04., 21.05. a 28.05.2022. RM ukládá
TS kontaktovat žadatele a zajistit předání pódia (beden).

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 83-4543/22

Název:

Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz
a následný odvoz 5 ks stánků a pivních setů na akci Brány města dokořán, která se
uskuteční v sobotu 23.04.2022 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".

Založeno:

27.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 28.04.2022
Splněno: 26.04.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 29.04.2022
Splněno: 27.04.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 02.05.2022
Splněno: 26.04.2022
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1 ÚVODNÍ INFORMACE

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
14:00 - 15:00 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:05 - 13:15 OMM
4.
Správa nemovitostí
13:15 - 13:20 OMM
5.
Rozvoj
13:20 - 14:00 OMM
6.
Finance
16:05 - 16:20 OF
7.
Různé
15:00 - 16:05
8.
Diskuse
16:20 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 91-4921/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 91:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.05.2022

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

Školství, kultura a sport
TJ Spartak - aktuální informace předsedy klubu
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín"
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 22KPG01-0071
Vzdání se funkce ředitelky "ZŠ Malecí"

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Směna pozemku p. p. č. 452/6 za část pozemku p. p. č. 616/1, vše v k. ú. Spy
- ul. Chlístovská
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 1313/3 a p. p. č. 2121/1
v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Ve Vilách

3/2

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.03.2022
Zápis ze 179. zasedání Bytové komise ze dne 13.04.2022
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

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

Rozvoj
Komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní
Smlouva o přeložce NN v ul. Kpt. Jaroše
Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na realizaci živičného povrchu v ul. Stavební
VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/2
Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Zápis č. 3 z jednání Komise regenerační ze dne 11.04.2022
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6.
6/1
6/2

Finance
Vyřazení majetku
Program prevence rizikového chování 2022

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

Různé
Alternativy vytápění plynem - plnění usnesení č. RM 87-4736/22
Zápis z jednání Osadního výboru Spy se zástupci MěÚ ze dne 11.04.2022
Smlouvy o vypořádání závazků - město a Marius Pedersen a.s.
Smlouva o vypořádání závazků - město a DLNK s.r.o.
Aktualizace Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.05.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 91 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Připomínka MST k tématu U-A kasárna - svou připomínku a související aktuální informace
otevře až v samostatném bodě 5/7 v článku Rozvoj. Poté odhlasováno.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 91-4922/22
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: 1 - bylo přijato

2 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

2/1 TJ Spartak - aktuální informace předsedy klubu
Identifikace:
Předseda TJ Spartak Nové Město nad Metují dne 10.04.2022 požádal RM o možnost
osobního setkání při jednání rady města (je přizván na 14:00 hodin). Cílem této schůzky bude
zejména diskuze nad následujícími tématy: 1) Aktuální situace ohledně provozu zimního
stadionu za měsíce 01-03/2022 a predikce na zbývající část roku 2022, 2) Koncepční diskuse
na téma zajištění provozu zimního stadionu v budoucnu, 3) Otázka plánované rekonstrukce
zimního stadionu a aktuální informace k celé záležitosti, 4) Příprava sezóny 2022/2023 a
nutné náklady na její zajištění.
Odůvodnění:
Jako podklad jednání byla zaslána informace o aktuální situaci v oblasti vývoje cen energií. Na
základě požadavků člena RM Ing. Maura a ST byl dodatečně zaslán podrobný soupis
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očekávaných provozních nákladů pro letošní rok a propočet provozních nákladů Beluna - viz
přílohy tohoto bodu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:00 hodin ST uvítal zástupce TJ Spartak, Ing. Vladimíra Vika a p. Petra Kubištu, kteří
vystoupili s aktuálními informacemi, jak k chystané rekonstrukci ZS, na kterou je žádáno o
dotaci, tak k předpokládaným nárůstům provozních nákladů ZS z důvodů navýšení cen
energií. Podklady k provozním nákladům byly podrobně zpracovány v tabulkách a jsou v
příloze tohoto bodu.
K dotaci zatím není oficiální informace, jsou pouze signály, že žádost TJ Spartak postoupila
do dalšího kola. Vzhledem k nárůstu cen stavebních prací a cen materiálu (železo apod.)
bude nutné znovu vyhlásit tuto veřejnou zakázku. Radní se v navazující diskusi zabývali
předpokládanými termíny nové soutěže a odhady výše realizační ceny.
Další obsáhlá část debaty přítomných se pak týkala peněz na provoz, tj. na jak dlouho vystačí
TJ Spartak s vlastními zdroji a od kdy bude potřebovat ke krytí nákladů získat další dotaci od
města. I toto ale bude ovlivněno tím, zda TJ Spartak obdrží dotaci na rekonstrukci, a kdy tato
rekonstrukce začne, protože to bude mít vliv na případné zkrácení sezóny.
V souvislosti s dalšími dotacemi od města pak radní diskutovali s představiteli TJ Spartak o
budoucím systémovém řešení, které by mělo zřejmě spočívat v převedení vlastnictví ZS a
ubytovny Beluna na město. To ale může komplikovat tzv. udržitelnost dotovaného projektu
rekonstrukce ZS, která je 10 let. Na tyto skutečnosti pak navázaly informace o využívání ZS,
kdy fakticky z 50 % jde o využití jinými subjekty, než je TJ Spartak, jehož sportovní činnost
vytěžuje ZS v rozsahu 50-60 %.
Závěr rozsáhlé debaty byl ten, že TJ Spartak podá žádost o další dotaci tak, aby mohla být
řešena na ZM 25, které je naplánováno na dne 23.06.2022. Nejlépe, kdyby žádost byla
projednána již na příští RM 92, tj. dne 16.05.2022. Dále radní požádali o zpracování přehledu
využití ZS jinými subjekty než TJ Spartak, a to vč. období, kdy není led. Na základě těchto
závěrů bylo formulováno doplnění navrženého usnesení ve znění: "RM byla seznámena
s aktuální situací týkající se provozu a investic zimního stadionu. RM ukládá OŠKS ve
spolupráci s TJ Spartak podat žádost o dotaci a předložit přehled o využití ZS jinými subjekty
než TJ Spartak, a to vč. období, kdy není led." Hlasováno - 7 pro - bylo schváleno.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 91-4923/22
RM byla seznámena s aktuální situací týkající se provozu a investic zimního stadionu. RM ukládá
OŠKS ve spolupráci s TJ Spartak podat žádost o dotaci a předložit přehled o využití ZS jinými
subjekty než TJ Spartak, a to vč. období, kdy není led.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o schválení bezplatného zapůjčení 4 stánků na akci „Krčínský
maraton“, která se bude konat dne 03.06.2022 v "ZŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyjádření TS (M. Trojan): Bere na vědomí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 91-4925/22
RM schvaluje bezplatné zapůjčení 4 stánků na akci „Krčínský maraton“, která se bude konat dne
03.06.2022 v "ZŠ Krčín".
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 91-4924/22
RM ukládá TS zajistit odvoz stánků dne 02.06.2022 dopoledne do "ZŠ Krčín" a v pondělí dne
06.06.2022 zpět.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele se zvýšením nejvyššího povoleného
počtu žáků školní družiny z počtu 78 na 120 žáků z důvodu vysokého počtu žáků na 1. stupni
(133), s účinností ode dne 01.09.2022 a s podáním žádosti o zápis této změny do rejstříku
škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Důvodem podání žádosti je nedostačují současná kapacita školní družiny,
škola musí odmítat zájemce o školní družinu ze 4. a 5. ročníku. Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 91-4926/22
RM souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola Krčín, z počtu 78 na 120 s účinností ode dne 01.09.2022 a s
podáním žádosti o zápis této změny do rejstříku škol a školských zařízení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 22KPG01-0071
Identifikace:
V listopadu 2021 předložilo město Nové Město nad Metují do vyhlášeného dotačního
programu Královéhradeckého kraje - 22KPG01 - Podpora kulturních aktivit - žádost na akci
Dny evropského dědictví, která se bude konat dne 10.09.2022. Názvem projektu v žádosti je
"Za poznáním kulturního dědictví česko-polského pomezí". Jedná se o žádost na tradiční akci
na závěr turistické sezóny, která je v letošním roce organizována s polským partnerským
městem Duszniki-Zdrój a městem Náchod. Dotace bude využita především na organizační
zajištění Dnů evropského dědictví v Novém Městě nad Metují, uhrazení nákladů za hudební
doprovod, pořadatelskou službu, fotodokumentaci, výrobu věcných cen, pronájem koní,
zapůjčení kostýmů a celodenní kyvadlovou autobusovou dopravu. Ta bude pro návštěvníky
památek tradičně zdarma.
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Odůvodnění:
RM je předkládána smlouva na poskytnutí dotace KHK z dotačního programu 22KPG01 Podpora kulturních aktivit na akci Dny evropského dědictví konanou dne 10.09.2022.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 91-4927/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 22KPG01-0071 na realizaci
projektu s názvem „Za poznáním kulturního dědictví česko-polského pomezí“ ve znění přílohy tohoto
bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Vzdání se funkce ředitelky "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" oznamuje RM, že se ke dni 30.06.2022 vzdává funkce ředitelky školy.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Mgr. Hylského k důvodům vzdání se funkce ředitelky odpověděla vedoucí OŠKS +
doplnil ST. Mgr. Hylský - doporučuje zvážit datum nástupu ode dne 01.07.2022. OŠKS máme v podmínkách uvedeno: "(nebo dle dohody)". Mgr. Hylský projevil zájem o členství v
konkurzní komisi, tj. jako 1 ze zástupců zřizovatele. OŠKS - celková nominace bude
předložena ke schválení do program příští RM. Poté odhlasováno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 91-4928/22
RM bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, Mgr. Pavly Smolové, že se ke dni 30.06.2022 vzdává funkce ředitelky školy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 91-4929/22
RM ukládá OŠKS zajistit ve spolupráci s OSÚ vyhlášení konkurzního řízení tak, aby ode dne
01.07.2022 mohl být jmenován nový ředitel (ředitelka) Základní školy Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Majetkoprávní úkony
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3/1 Směna pozemku p. p. č. 452/6 za část pozemku p. p. č. 616/1, vše v k. ú. Spy - ul.
Chlístovská
Identifikace:
RM uložila usnesením č. RM 88-4765/22 ze dne 21.03.2022 zveřejnit záměr města Nové
Město nad Metují směnit pozemek p. p. č. 452/6, o výměře 7 m², druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn], za část pozemku p. p. č.
616/1, o výměře rovněž 7 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují, vše v k. ú. Spy. Záměr města byl zveřejněn v době od
29.03.2022 do 19.04.2022. Ke zveřejněnému záměru města byla podána jedna
nabídka/vyjádření v uzavřené obálce, která bude otevřena na zasedání RM.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle Pravidel pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují č. 2/2022/PR (dále jen „Pravidla“). Město potřebuje majetkoprávně
vypořádat pozemky pod místní komunikací v ul. Chlístovské, protože by mělo dojít mj. k jejímu
převodu z majetku města do vlastnictví KHK. Pozemky budou směňované bez doplatku
z důvodu veřejného zájmu na získání pozemku pod stavbou místní komunikace v ul.
Chlístovské do vlastnictví města (rozdíl v cenách pozemků ve výši 1.750 Kč proto nebude
městem požadován). Ceny byly stanoveny dle Pravidel. Směna pozemků je dle OMM v zájmu
obou stran. V návrhu usnesení pro ZM již bude doplněno číslo pozemku z geometrického
plánu vyhotoveného v mezidobí. Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM doručenou obálku s nabídkou p. [osobní údaj
odstraněn] předložené podle podmínek ve zveřejněném závěru. Poté odhlasováno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 91-4930/22
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p. p. č. 452/6, o výměře 7 m², druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví [osobní údaj odstraněn], zapsaného na LV č. 374, za část
pozemku p. p. č. 616/1, o výměře rovněž 7 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují (dále jen „město“), zapsaného na LV č. 10001, oba pozemky v k. ú. Spy a
obci Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města. Pozemky
budou směňované bez doplatku za rozdíl v ceně v místě a čase obvyklé, z důvodu veřejného zájmu
na získání pozemku pod stavbou místní komunikace do vlastnictví města. Poplatek za návrh na
vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město, které směnu vyvolalo.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 91-4931/22
RM bere na vědomí vyhotovení GP pro oddělení části pozemku o výměře 7 m² z pozemku p. p. č.
616/1 v k. ú. Spy v souladu s usnesením č. RM 88-4765/22 ze dne 21.03.2022. Rozdělení tohoto
pozemku bude provedeno takovým způsobem, aby nedošlo k jeho zúžení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 1313/3 a p. p. č. 2121/1
v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Ve Vilách
Identifikace:
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností GGP s.r.o., IČ: 040 45 408, se sídlem T. G.
Masaryka 181, 549 01 Nové Město nad Metují, požádala dne 19.04.2022 o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti. Smlouvou by měla být dotčena část pozemků ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to pozemku parc. č. 1313/3 a pozemku parc. č.
2121/1, oba v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Ve Vilách.
Odůvodnění:
V souladu s usnesením č. RM 36-2079/20 ze dne 23.03.2020 byla dne 07.04.2020 uzavřena
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-122007913/vb/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, a městem Nové Město nad Metují, na základě které
se smluvní strany zavázaly uzavřít za podmínek stanovených touto smlouvou vlastní smlouvu
o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1313/3, parc. č. 2121/1, parc. č. 2115/3 a
parc. č. 2115/5, všechny v k. ú. Nové Město nad Metují. Předpokládaný rozsah omezení
dotčených nemovitostí dle budoucí smlouvy činil 242 bm. Za omezení vlastnického práva byla
sjednána náhrada ve výši 200 Kč za 1 bm. S ohledem na neúspěšné jednání s vlastníkem
sousedních pozemků nebylo v lokalitě Rezek elektrické vedení nn realizováno a pozemky ve
vlastnictví města parc. č. 2115/3 a parc. č. 2115/5 v k. ú. Nové Město nad Metují nebyly
dotčeny. Realizací elektrického vedení nn byly v souladu s geometrickým plánem pro
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 2360-15579b/2021 zhotovitele
GEOŠRAFO s.r.o. dotčeny pozemky parc. č. 1313/3 a parc. č. 2121/1, v k. ú. Nové Město nad
Metují, a to v rozsahu celkem 212 bm. Jednorázová náhrada tak v souladu se smlouvou
budoucí činí 42.400 Kč (200 Kč * 212 bm) + DPH, tj. celkem 51.304 Kč. Pravidla pro
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č. 2/2022/PR požadují
200 Kč/m2. Věcným břemenem bude dotčeno celkem 132 m2. Náhrada v souladu s Pravidly
by měla být alespoň 26.400 Kč (200 Kč * 132 m2). Vzhledem k tomu, že ve smlouvě budoucí
byla výše náhrady stanovena za 1 bm, bude náhrada výrazně vyšší, než požadují současná
Pravidla. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán
dne 15.09.2021 pod spis. zn. č. Výst.27651/2021/Mi.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 91-4932/22
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, k částem
pozemků ve vlastnictví města, a to pozemku parc. č. 1313/3 a pozemku parc. č. 2121/1, oba v k. ú.
Nové Město nad Metují, v rozsahu 212 bm (132 m2) dle GP č. 2360-15579b/2021, za jednorázovou
náhradu ve výši 42.400 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
4/1 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.03.2022
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.03.2022.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 91-4933/22
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 31.03.2022
přílohy k tomuto bodu.

ve znění

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

4/2 Zápis ze 179. zasedání Bytové komise ze dne 13.04.2022
Identifikace:
Zápis ze 179. zasedání Bytové komise konané dne 13.04.2022.
Odůvodnění:
BK 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 91-4934/22
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 179. zasedání Bytové komise konané dne 13.04.2022, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.03.2022.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 91-4935/22
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.03.2022 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Rozvoj
5/1 Komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro VZ - Stavební úpravy chodníků v ul.
Nádražní
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení komisi pro otvírání a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku "Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují", která je
zadávána v podlimitním režimu podle zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. ve
složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník: p. Petr Hable), Ing. Simona Vojnarová (náhradník: Ing.
Libor Pozděna), Bc. Alena Čečetková (náhradník: Mgr. Markéta Škodová), Ing. Pavel
Kmoníček (náhradník: p. Jiří Lokvenc), Ing. Zdeněk Slavík (náhradník: Ing. Petr Mach) a p.
Pavel Scheufler (náhradník: Ing. Žaneta Marvánová).
Odůvodnění:
Pro zadání VZ v režimu zákona je třeba schválit komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na základě žádosti radního došlo k rozšíření komise o 1 člena a 1 náhradníka, tj. byl doplněn
Ing. et Ing. Dostál jako člen a Mgr. J. Hylský jako náhradník.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 91-4936/22
RM schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Stavební úpravy
chodníků v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují", která je zadávána v podlimitním režimu podle
zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. ve složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník: p.
Petr Hable), Ing. Simona Vojnarová (náhradník: Ing. Libor Pozděna), Bc. Alena Čečetková
(náhradník: Mgr. Markéta Škodová), Ing. Pavel Kmoníček (náhradník: p. Jiří Lokvenc), Ing. Zdeněk
Slavík (náhradník: Ing. Petr Mach), p. Pavel Scheufler (náhradník: Ing. Žaneta Marvánová) a Ing. et
Ing. Pavel Dostál (náhradník: Mgr. Josef Hylský).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Smlouva o přeložce NN v ul. Kpt. Jaroše
Identifikace:
RM 74 dne 04. 10. 2022 usnesením č. RM 74-4217/21 schválila Smlouvu o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení v ul. Kpt. Jaroše. Na základě smlouvy provedla
společnost ČEZ Distribuce a.s. výběr dodavatele. Dodavatelem stavby pro ČEZ Distribuce a.s.
bude firma Energomontáže Votroubek s.r.o. OMM předkládá ke schválení Smlouvu č.
Z_S24_12_8120082655 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi městem a společností ČEZ Distribuce a. s., IČO:
24729035, požadovaná záloha na úhradu předpokládaných nákladů na realizaci přeložky činí
354 tis. Kč.
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Odůvodnění:
Přeložku zařízení ČEZ Distribuce a.s., vyvolanou stavbou města, hradí město, realizuje ČEZ
Distribuce a. s. prostřednictvím dodavatele vybraného ve výběrovém řízení. Předpokládané
náklady 354 tis. Kč zahrnují: náklady: na montáž a materiál, projektovou dokumentaci,
inženýrskou činnost, vypínání a náklady na zřízení VB. Skutečné náklady budou vyúčtovány
po realizaci stavby. Aby mohly být zahájeny práce na přeložce, musí být podepsána smlouva
o přeložce a uhrazena záloha na realizaci. Na úhradu zálohy jsou na položce rozpočtu města
dostatečné prostředky. OMM doporučuje smlouvu podepsat.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál vznesl dotaz k časové posloupnosti a jak to celé ovlivňuje postup a harmonogram
prací? ORM - kvůli přípravě přeložky nn došlo k posunu o cca měsíc, postupy jsou
koordinované a přes prázdniny se celá akce stihne.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 91-4937/22
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Smlouvu č. Z_S24_12_8120082655 o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem a společností
ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035 s tím, že záloha na předpokládané náklady stavby činí 354 tis.
Kč, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na realizaci živičného povrchu v ul. Stavební
Identifikace:
RM 81 dne 13.12.2021 usnesením č. RM 81-4484/21 schválila Smlouvu o spolupráci na
realizaci akce „Živičný kryt v ul. Stavební úsek za areálem TS“. Do smlouvy je třeba doplnit
podmínky společného zadání VZ dle § 7 Zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
ORM předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na realizaci akce „Živičný
kryt v ul. Stavební úsek za areálem TS“ mezi městem a spoluvlastníky pozemku 670/8 v k. ú.
Krčín.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 91-4938/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na realizaci akce „Živičný kryt v ul. Stavební,
úsek za areálem TS“ na doplnění ujednání o společném zadávání VZ dle § 7 zákona č. 134/2016
mezi městem a spoluvlastníky pozemku p. p. č. 670/8 v k. ú. Krčín, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/4 VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/2
Identifikace:
Dne 25.04.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci opakovaného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "PD - Urnový háj u SMOS
v Novém Městě nad Metují/2". Komise nyní předkládá RM protokol z otevírání obálek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci nebyla doručena žádná
nabídka. Bylo poptáno 7 architektonických ateliérů. Byla doručena 1 omluva s tím, že
nedokáží splnit požadavek, aby součástí zpracovatelského týmu složeného min. ze 2 osob,
který se bude podílet na plnění zakázky bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance
dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli, byl vysokoškolsky vzdělaný architekt
s autorizací A3 – krajinářská architektura, který doloží k prokázání technických kvalifikačních
předpokladů doklad o požadované autorizaci, seznam minimálně 2 nejvýznamnějších
projektových prací, na kterých se podílel za posledních 5 let v min. hodnotě 70 tis. Kč vč. DPH
za každou práci. Pod pojmem „projektové práce“ se rozumí vyhotovení projektové
dokumentace ve stupni DUR, nebo DSP a DPS, jejichž předmětem byly návrhy zahrad, parků,
veřejných prostranství apod....).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
OMM a ORM informovali o tom, že splnění požadované podmínky související se součinností
renomovaného krajináře tak, jak to bylo v zadání VZ uvedeno (viz ...aby součástí
zpracovatelského týmu složeného min. ze 2 osob, který se bude podílet na plnění zakázky
bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu
k dodavateli, byl vysokoškolsky vzdělaný architekt s autorizací A3 – krajinářská architektura,
který doloží k prokázání technických kvalifikačních předpokladů doklad o požadované
autorizaci, seznam minimálně 2 nejvýznamnějších projektových prací, na kterých se podílel za
posledních 5 let v min. hodnotě 70 tis. Kč vč. DPH za každou práci. Pod pojmem „projektové
práce“ se rozumí vyhotovení PD ve stupni DUR nebo DSP a DPS, jejichž předmětem byly
návrhy zahrad, parků, veřejných prostranství apod...), zřejmě způsobují to, že projektanti
nemají zájem, protože to nejsou schopni splnit. Proběhla polemika mezi radními, zda musí být
dána takto tvrdá podmínka v dalším vypsání VZ. Návazně na to pak byla diskutována možnost
prodloužení termínu odevzdání PD. ORM - návrh - zpracování DUR do března 2023, DSP do
konce června 2023 a upravit požadavky na součinnost krajináře. V tomto duchu byl upraven
návrh usnesení a poté odhlasován.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 91-4939/22
RM bere na vědomí, že ve veřejné zakázce malého rozsahu "PD - Urnový háj u SMOS v Novém
Městě nad Metují/2" nebyla podána žádná nabídka a ukládá OMM vypsat tuto veřejnou zakázku
opětovně ve stejném projekčním rozsahu, bez požadavku na "autorizaci" architekta A3 – krajinářská
architektura a prodloužení termínů odevzdání u jednotlivých stupňů PD (DUR březen 2023 a DSP
červen 2023).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/5 Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Identifikace:
OMM předkládá RM aktualizovanou verzi zásobníku investic. Ze zásobníku jsou odstraněny
akce, které jsou již dokončené. Došlo k úpravě některých názvů položek a vložených nových
akcí dle usnesení RM.
Odůvodnění:
Aktualizace zásobníku investičních akcí města. Po projednání a schválení dojde ještě k
úpravě vzhledu výstupního materiálu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - požádal, aby byly přílohy čitelné, a to ať budou v excelu nebo pdf, ale pokud
jsou na městském webu, tak musí být pro veřejnost přehledné a čitelné. Vedoucí OMM přislíbil
toto zajistit.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 91-4940/22
RM bere na vědomí aktuální zásobník investičních akcí města Nové Město nad Metují ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 91-4941/22
RM ukládá OMM zveřejnit aktuální zásobník investičních akcí na webových stránkách města ve
znění přílohy k tomuto bodu (stručná verze dokumentu).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Zápis č. 3 z jednání Komise regenerační ze dne 11.04.2022
Identifikace:
RM je předkládán Zápis č. 3 z jednání Komise regenerační, konané dne 11.04.2022 v 15:00
hodin v zasedací místnosti v 1. patře MěÚ v Novém Městě nad Metují - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání KREG je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných
RM. Projednat a seznámit se se zápisem z jednání KREG a rozhodnout o předložených
doporučeních, stanovit úkoly.
Projednané body:
1. Program regenerace MPR a MPZ MK ČR . rozdělení příspěvků na rok 2022
KREG bylo formálně potvrzeno a souhlasí s RM č. 88 dne 21.03.2022.
2. Soutěž historické město roku
Navrženo samostatné usnesení RM.
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3. Vyhlášení programu "Obnova objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují" v roce 2022
Informativní bod pro členy komise o vyhlášení programu vč. aktuálních podmínek, které
projednávala komise.
4. Fotovoltaika - umisťování zařízení na území ochranného pásma městské památkové
rezervace Nové Město nad Metují
Proběhla obsáhlá diskuse. K této záležitosti nebude komise navrhovat usnesení, doporučuje
využívat stávající územní plán. Situace je taková, že posuzovat se budou individuální
požadavky. KREG doporučuje počkat, zda se technologie vyvine k lepšímu. V rámci
ochranného pásma nemáme plošný zákaz. Mělo by se posuzovat individuálně. Musíme
posuzovat dle platné legislativy. Stávající ÚP je v souladu se stávající legislativou a
judikaturou. OMM doporučuje RM projednat umísťování FVE na území ochranného pásma
městské památkové rezervace Nové Město nad Metují a najít shodu v dalších rozhodování
pro potřeby OMM. OMM v současné době doporučuje zvolit individuální přístup ve spolupráci
s SPP.
5. Vodní prvek - Husovo náměstí
RM dne 15.11.2021 přijala usnesení č. RM 77-4354/21 ve znění: "RM ukládá OMM ve
spolupráci s OŽP (KŽP) jednat s příslušnými komisemi a pracovníky památkové péče ve věci
umístění vodních prvků umělecké hodnoty do historického centra města." OMM k celkovému
rozhodnutí bude doplněno ještě vyjádření KŽP.
6. Návrh na úpravu patníků na Husově náměstí
OMM doporučuje projednat na jednání RM. OMM navrhuje se tímto více nezabývat. Patníky
jsou na místě více jak 10 let (od rekonstrukce náměstí).
7. Meteorologický sloupek v ulici U Zázvorky
Informativní bod pro členy KREG. V rozpočtu města je s restaurováním sloupku počítáno.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - vznesl dotaz, jak to je myšleno, když v zápise z KREG je uvedeno, že
umísťování fotovoltaiky na objekty v ochranné zóně MPR bude řešeno individuálně. V čem ten
individuální postup bude spočívat? Odpověděl MST, že se očekává nějaká metodika
zpracovaná pro tyto věci MK ČR. Dokud toto nebude jasně dáno, bude nutné to v jednotlivých
řízeních posuzovat individuálně. Samozřejmě, že hlavní slovo budou mít památkáři. TAJ doplnil, že individuálnost řešení bude spočívat i v tom, že OMM (ORM), kteří zastupují město
jako účastníka těchto řízení, budou tyto věci předkládat ke stanovisku v RM stejně, jako se to
děje již dnes v případech, kdy jde o nejednoznačné a složitější záležitosti. Vedoucí OMM
doplnil - bude to ze strany žadatelů okomentované, žadatel popíše umístění, vzhled apod. Čas
ukáže, jaké postupy v rámci řízení budou, a zda pak již na základě získaných zkušeností,
budeme s větší jistotou jednodušeji rozhodovat. Radní se shodli v tom, že kvůli rizikům
vyplývajícím z války na Ukrajině, tj. omezení dodávek plynu, zvyšování cen energií atd., lze
očekávat poměrně velké množství takových žádostí na umísťování fotovoltaiky na střechy
objektů v rámci města, a to vč. MPR a jejich ochranných zón. Poté odhlasováno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 91-4942/22
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise regenerační ze dne 11.04.2022, ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
Stránka 33

ZÁPIS Z PORADY
RM 91 ze dne 02.05.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 91-4943/22
RM ukládá OMM zrušit práce na přípravě přihlášky Nového Města nad Metují do soutěže Historické
město roku pro rok 2023 z důvodu pozastavení realizace některých významných projektů a zahájit
přípravné práce v této soutěži až na rok 2024.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.10.2023
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 91-4944/22
RM bere na vědomí usnesení Komise regenerační č. KREG 3-03/22 ve znění "Komise regenerační
nesouhlasí s umístěním dalších vodních prvků do historického centra města".
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Připomínka MST k U-A kasárna
Identifikace:
MST informoval o připomínce viz Kontrola úkolů k U-A kasárna.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
V rámci kontroly úkolů, konkrétně u plnění usnesení č. RM 89-4834/22, které znělo - "RM
ukládá OMM zadat úpravu Urbanisticko - architektonické studie lokality KASÁRNA
zpracovateli, Ateliéru Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec
Králové, v souladu se závěry v zápise z 2. jednání hodnotící komise k revizi Urbanisticko architektonické studie lokality KASÁRNA, ve znění přílohy tohoto bodu" - avizoval MST, že
bude třeba vložit do dnešního jednání RM samostatný bod v článku Rozvoj, který se bude
týkat situace kolem U-A studie Kasárna. Konkrétně se to týká toho, že s požadavky, které
vyplynuly z 2. jednání hodnotící komise k revizi U-A studie Kasárna, byl seznámen Ing. arch.
Zítka - ten se zapracováním těchto požadavků nesouhlasí. Toto je nyní nutné dořešit,
abychom konečně dospěli k zaregistrování této studie. Buď teď akceptujeme nesouhlas
zpracovatele, Ing. arch. Zítky, nebo se s ním znovu sejdeme a prodiskutujeme znovu sporné
body, aby mohl v celé šíři sdělit své důvody. Dle jeho vyjádření, pokud budou naše důvody
silnější než jeho, pak je ochoten je do U-A kasárna zapracovat. V této souvislosti také není
možné pominout, co na ZM uvedl Mgr. Balcar, a to, že současný návrh DOZP není v souladu
s ÚP. Proto také dnes odešel arch. Řezaninovi, který pro KHK zpracovává PD objektu DOZP,
e-mail od Ing. Pozděny, aby se v této věci spojil se stavebním úřadem a návrh DOZP upravil.
Doplnil ST a zeptal se MST, zda k tomu potřebuje přijmout usnesení. Ing. Dostál - měl dojem,
že se většina pracovní skupiny shodla, že by argumenty mohly být přijaté (akceptovatelné) a
připlatila by se grafická část, aby to bylo "neprůstřelné". Dále se mu už nechce scházet. ST je potřeba se ještě sejít k této záležitosti - zvláště, když je ochotný p. Zítka se sejít a jednat.
Navrhl formulovat k tomuto bodu usnesení ve smyslu svolání schůzky. K této věci proběhla
polemika mezi jednotlivými radními o tom, zda je povinen autor U-A studie, která je jeho
autorským dílem, akceptovat připomínky z hodnotící komise, jejímž úkolem nebylo
uplatňování nějakých připomínek, ta měla vybrat vítěznou studii, což učinila. ST upozornil, že
je zde značný časový tlak mj. z KHK, který má záměr stavět, a to uplatňuje na to žádost o
dotaci. Ing. Němeček upozornil, že hlavní připomínky se stejně budou řešit až v rámci
povolování jednotlivých staveb. Nakonec bylo formulováno usnesení: "RM ukládá OMM ve
spolupráci s MST svolat schůzku se zpracovateli Urbanisticko - architektonické studie lokality
KASÁRNA za přítomnosti členů Hodnotící komise, kde budou projednány závěry v zápise z 2.
Stránka 34

ZÁPIS Z PORADY
RM 91 ze dne 02.05.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
jednání hodnotící komise (projednáno na RM 89, bod 5/4)." Poté odhlasováno.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 91-4945/22
RM ukládá OMM ve spolupráci s MST svolat schůzku se zpracovateli Urbanisticko - architektonické
studie lokality KASÁRNA za přítomnosti členů Hodnotící komise, kde budou projednány závěry v
zápise z 2. jednání hodnotící komise (projednáno na RM 89, bod 5/4).
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 FINANCE
6/1 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 91-4946/22
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a MŠ Na Františku ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Program prevence rizikového chování 2022
Identifikace:
Pracovní skupina pro prevenci kriminality na svém jednání dne 13.04.2022 projednala
předložené žádosti v rámci realizace Programu prevence rizikového chování na rok 2022 a
doporučuje RM schválit jednotlivé výše podpory z rozpočtu města v celkové výši 150 000 Kč
takto: Základní škola, Školní 1000, Nové Město nad Metují: Prevence se Semiramis - 20 000
Kč, Na palubu 1 - 20 000 Kč, Na palubu 2 - 20 000 Kč, Na palubu 3 - 12 000 Kč, Město v
proměnách času - projekt nepodpořit. Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo náměstí
1, Nové Město nad Metují: Adaptační pobyt - 25 000 Kč. Základní škola, Komenského 15,
Nové Město nad Metují: Čas strávený venku je ten nejlepší - 3 000 Kč, Turisticko-adaptační
kurz pro 6. ročníky - 20 000 Kč, Všichni spolu - 20 000 Kč. Střední průmyslová škola, Odborná
škola a Základní škola, ČSA 376, Nové Město nad Metují: Skrytá nebezpečí internetu - 10 000
Kč. S příjemci dotace budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.
Odůvodnění:
Město Nové Město nad Metují vyhlásilo dotační titul Program prevence rizikového chování
2022, ve kterém lze žádat o finanční podporu jednorázových nebo krátkodobých preventivních
projektů zaměřených na prevenci kriminality a rizikového chování.
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Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSP
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 91-4947/22
RM schvaluje na základě doporučení pracovní skupiny pro prevenci kriminality podporu jednotlivých
žádostí v rámci Programu prevence rizikového chování na rok 2022 a to takto: Základní škola,
Školní 1000, Nové Město nad Metují: Prevence se Semiramis - 20 000 Kč, Na palubu 1 - 20 000 Kč,
Na palubu 2 - 20 000 Kč, Na palubu 3 - 12 000 Kč, Město v proměnách času - projekt nepodpořit.
Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují: Adaptační pobyt
- 25 000 Kč. Základní škola, Komenského 15, Nové Město nad Metují: Čas strávený venku je ten
nejlepší - 3 000 Kč, Turisticko-adaptační kurz pro 6. ročníky - 20 000 Kč, Všichni spolu - 20 000 Kč.
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, ČSA 376, Nové Město nad Metují:
Skrytá nebezpečí internetu - 10 000 Kč. Zároveň pověřuje ST k podpisu veřejnoprávních smluv,
které budou s příjemci dotace uzavřeny.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 RŮZNÉ
7/1 Alternativy vytápění plynem - plnění usnesení č. RM 87-4736/22
Identifikace:
Plnění usnesení č. RM 87-4736/22 ve znění: "RM ukládá z pozice zástupce zakladatele a
vlastníka společnosti PNT s.r.o., jednateli společnosti, zpracovat návrh koncepčního
alternativního řešení k současnému vytápění plynem." Pan Miroslav Kosek, jednatel
společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o., předkládá v příloze tohoto bodu možné
cesty k alternativním řešením vytápění. Pan M. Kosek je přizván na jednání RM v 15:00 hodin.
Odůvodnění:
Úkol souvisí se současnou situací na trhu s plynem, kdy společnost PNT s.r.o. používá při
výrobě tepelné energie zdroje, které jsou závislé ze 100 % na zemním plynu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání k tomuto bodu byl přizván jednatel PNT s.r.o. p. Miroslav Kosek. Ten v úvodu
shrnul současnou situaci na trhu s plynem a její dopady na činnost PNT s.r.o. (zvyšování cen
tepla atd.). Dále vyjádřil svou skepsi k možnostem rychle zajistit plnohodnotné alternativy k
současnému systému vytápění plynem, které zajišťuje PNT s.r.o. Na to navázala obsáhlá a
velice podrobná polemická diskuse všech přítomných, která se týkala jiných způsobů vytápění
objektů ve městě (tepelná čerpadla + fotovoltaika, štěpky, pelety, elektřina, LTO, uhlí apod.).
Dále byla diskutována rizika odpojování jednotlivých bytových domů ve městě od systému
dálkového vytápění prostřednictvím PNT s.r.o. V souvislosti s dalším postupem pak bylo
doplněno původně navržené usnesení o úkol jednateli PNT s.r.o. sledovat informace ve věci
duálních hořáků, tj. plyn/LTO s tím, že předloží aktuální informace do koncepčního jednání
RM, kde bude jedním z témat i problematika alternativ vytápění plynem v rámci činnosti PNT
s.r.o. Usnesení bylo schváleno.
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 91-4948/22
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu materiál nazvaný Alternativy vytápění plynem,
který předložil RM p. Miroslav Kosek, jednatel společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. a
ukládá jednateli PNT s.r.o. sledovat informace kolem duálních hořáků, tj. plyn/LTO s tím, že tato
záležitost bude zařazena do programu koncepční RM 93, tj. dne 30.05.2022.
Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Zápis z jednání Osadního výboru Spy se zástupci MěÚ ze dne 11.04.2022
Identifikace:
Zápis ze společného jednání Osadního výboru Spy a zástupců MěÚ konaného dne
11.04.2022 v knihovně Spy viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí. O
plnění požadavků OV jsou přímo informování předsedové OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - se dotázal, jak se bude řešit připomínka, která se týká neoprávněného
kamerového monitoringu části veřejného prostoru ve Spech? ST - bude to řešeno, není k
tomu třeba samostatné usnesení, bude prověřena zákonnost a oprávněnost monitoringu
přímo na místě. V případě zjištění porušení příslušných právních předpisů, bude to předáno
PČR. Ing. Prouza - žádá o podání zprávy, jak byla tato záležitost vyřešena. ST - zpráva bude
radním zaslána.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 91-4949/22
RM projednala Zápis ze společného jednání Osadního výboru Spy a zástupců MěÚ konaného dne
11.04.2022 v knihovně Spy viz příloha tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 91-4950/22
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis ze společného jednání Osadního výboru Spy a zástupců
MěÚ konaného dne 11.04.2022 v knihovně Spy, ve znění přílohy tohoto bodu, zadání příslušných
úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/3 Smlouvy o vypořádání závazků - město a Marius Pedersen a.s.
Identifikace:
Smlouvy o vypořádání závazků, týkající se smluv uzavřených mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Marius Pedersen a.s., jejichž přílohy nebyly uveřejněny v registru smluv
(Smlouva na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují a Smlouva o dílo
k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení).
Odůvodnění:
Smlouvami o vypořádání závazků je napraven stav, kdy příslušné smlouvy se společností
Marius Pedersen a.s. nebyly řádně uveřejněny v registru smluv. Bylo přijato preventivní
opatření, jak nedostatkům předejít, a to úkolem na PVO pro všechny odpovědné vedoucí
zaměstnance a dále proběhne kontrola interního auditora zaměřená na tuto oblast.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 91-4951/22
RM schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků, týkající se Smlouvy na zajištění svozu odpadů na
území města Nové Město nad Metují, uzavřené dne 20.11.2020 mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,
zastoupenou p. Jiřím Heroldem, oblastním manažerem jednajícím na základě plné moci, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 91-4952/22
RM schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků, týkající se Smlouvy o dílo k provozování místa
zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené dne 20.11.2020 mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,
zastoupenou p. Jiřím Heroldem, oblastním manažerem jednajícím na základě plné moci, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Smlouva o vypořádání závazků - město a DLNK s.r.o.
Identifikace:
Smlouva o vypořádání závazků, týkající se Kupní smlouvy na nákup dvou kusů serverů,
uzavřené dne 27.10.2021 mezi městem Nové Město nad Metují a společností DLNK s.r.o.,
jejíž příloha nebyla uveřejněna v registru smluv.
Odůvodnění:
Smlouvou o vypořádání závazků je napraven stav, kdy příslušná kupní smlouva nebyla řádně
uveřejněna v registru smluv. Bylo přijato preventivní opatření, jak nedostatkům předejít, a to
úkolem na PVO pro všechny odpovědné vedoucí zaměstnance a dále proběhne kontrola
interního auditora zaměřená na tuto oblast.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 91-4953/22
RM schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků, týkající se Kupní smlouvy, uzavřené dne 27.10.2021
mezi městem Nové Město nad Metují a společností DLNK s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 1427,
549 01 Nové Město nad Metují, zastoupenou jednatelem Bc. Davidem Línkem, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Aktualizace Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:
Jedná se o splnění úkolu ze ZM, které uložilo upravit způsob hodnocení zakázek v oblasti IT přesné znění bodu bude jasné až po jednání ZM 24, které proběhne až po odeslání pozvánky
na RM 91.
Odůvodnění:
na základě projednání RM a ZM předkládáme ke schválení upravená Pravidla pro zadávání
zakázek malého rozsahu - jedná se o úpravu v oblasti IT zakázek - úpravy oproti původní
verzi jsou v textu červené. Pokud bude výsledek z jednání ZM dne 28.04.2022 jiný, než
navržený dle jednání RM 90, bude tato úprava předložena v pondělí přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o doplnění členů do Komise pro posouzení a hodnocení nabídek o
nezávislého odborníka z řad veřejnosti, jak bylo zadáno usnesením ZM 24. RM zadala úkol
ST prověřit a příp. návrhy zařadit do programu příštího jednání RM, tj. RM 92 dne 16.05.2022.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 91-4954/22
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Pravidla 3/2022/PR města Nové Město nad Metují pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to s platností ode dne 10.05.2022 a ruší Pravidla
1/2021/PR, která nahrazuje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 91-4955/22
RM ukládá ST předložit návrh nominace externího člena, nezávislého odborníka na IT z řad
veřejnosti a jeho náhradníka do Komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro oblast IT.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 39

ZÁPIS Z PORADY
RM 91 ze dne 02.05.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

8 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:
1/ ST se dotázal radních, zda i po skončení všech opatření souvisejících s COVID-19, chtějí i
nadále konat zasedání RM v zasedací místnosti č. I, ale není již třeba předem chystat
notebook pro on-linové připojení radních do jednání RM. Pokud o to někdo bude mít v
budoucnu zájem, dá vždy vědět s předstihem.
2/ Ing. Dostál - k otázce VZ na studii Jiráskových sadů - pochválil zpracovatele, mají to
podchycené ze všech úhlů. Ke konci května má být termín dokončení. Před finálním
rozhodováním by to mělo být prezentováno - chce, aby se do toho mohlo mluvit - viz současný
problém s U-A studií Kasárna. Chtěl by k tomu nějaký harmonogram. MST - jakou formou to
udělat? Ing. Dostál - prezentace na RM za účasti zástupců odborných útvarů. Pak dát
zpracovateli nějaký prostor pro zapracování připomínek. MST - v RM asi nejsme odborníci na
to, abychom mohli posuzovat takový návrh. Navrhuje prezentaci v KŽP, která by vytvořila
souhrn doporučení a postoupila ho RM. Ing. Dostál - bude rád i za tento postup. TAJ - pokud
to bude podepřeno zápisem z KŽP, mělo by se to pak dostat na RM, alespoň ve formě vzetí
zápisu na vědomí.
3/ Ing. Maur - odstranění stavby p. [osobní údaj odstraněn] - jaký je aktuální stav? ST
poukázal na nejednoznačná stanoviska ze strany právního zástupce [osobní údaj odstraněn].
TAJ - přislíbil prověřit stav řízení a informovat e-mailem radní.
4/ Ing. Maur - rekonstrukce hradeb na jižním Zadomí - údajně má být na vršek kamenné zdi
realizována silná betonová deska - dotazuje se, zda s tímto postupem souhlasili památkáři?
Byla telefonicky kontaktována Bc. Čečetková z ORM, památkáři to schválili, tento způsob
řešení byl zvolen mj. proto, že odpovídající velkoplošné opukové kameny v potřebné kvalitě
nejsou k dispozici, nejblíže snad na Jižní Moravě. Ještě to zkouší prověřit a řešit. Ing. Maur považuje to za barbarské řešení a překvapuje ho, že to v jiných případech tak přísní památkáři
schválí. Radní jsou přesvědčeni, že tento druh opukových kamenů byl k dispozici i zde, např.
při rekonstrukci železnice. Ing. Prouza upozornil, že opukové kameny byly např. i z bouračky
domu v ul. Klopotovská.
5/ Ing. Dostál - připomíná dotaz vznesený na ZM k úpravám lokality na T. G. Masaryka po
objektu CIS - jaký bude nejbližší postup? (Dotaz zazněl mimo body jednání ještě v době
přítomnosti vedoucího OMM - ten uvedl, že úpravy fasád by měly proběhnout v nejbližší době,
následuje výstavba plotu (je zažádáno o územní souhlas), pak úpravy plochy, zeleň a
umístění mobiliáře. Problémy způsobují nedostatečné volné kapacity TS a nízký zájem firem o
tyto činnosti.
6/ Mgr. Hylský a Ing. Dostál - dotaz k velkoplošným reklamám u trati - byly před časem
odstraněny, ale nyní jsou tam zase. ST - o tom již probíhá řízení na stavebním úřadu.
7/ Mgr. Hylský - nahlásil omluvu z příštího jednání RM 92.
Konec jednání RM 91 v 17:20 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení
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8/1 MST - dotaz ze ZM 24 ve věci rekonstrukce ul. Družební
Identifikace:
MST otevřel diskusi ve věci dotazu vzneseném na řádném veřejném zasedání ZM 24 dne
28.04.2022 ve věci rekonstrukce ul. Družební.
Odůvodnění:
Na řádném veřejném zasedání ZM 24 dne 28.04.2022 byl vznesen dotaz na rekonstrukci ul.
Družební. V rozpočtu je zahrnuta pouze spoluúčast města na této akci ve výši 1,2 mil. Kč s
předpokládanou dotací ve výši 2,3 mil. Kč. Při schválení rozpočtu se předpokládalo, že
obdobně jako u některých dalších akcí bude oprava realizována pouze v případě získání
dotace. Je tedy na zvážení, zda akci nerealizovat i bez získané dotace. Dle projektové
manažerky by informace o schválení dotace mohla být známa na konci května, příp. na
začátku června.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - navázal na dotaz vznesený Ing. Kašparem na ZM 24, který se týkal rekonstrukce
povrchu komunikace v ulici Družební. Na ZM zazněla mj. otázka, zda pokud město neobdrží
na tuto akci dotaci, o kterou požádalo, tak zda to znamená, že se realizovat nebude? Na to
reagoval MST s tím, zda již nyní RM zareaguje s tím, že by se akce realizovala i v případě,
kdy by dotace nedopadla? Samozřejmě, že by to muselo ještě svým souhlasným usnesením
potvrdit ZM. Navazující diskuse se týkala financování celé akce. Celkový rozpočet je 3,5 mil.
Kč a z toho dotace 2,3 mil. Kč. Informace o získání dotace bude k dispozici až zřejmě po
termínu červnového ZM. Po diskusi bylo formulováno toto usnesení:
"RM ukládá ST ve spolupráci s OF předložit návrh RO na navýšení rozpočtu akce Oprava ul.
Družební - realizace tak, aby mohla být realizována v roce 2022 i v případě, že nebude
získána dotace." Hlasováno 7 pro.
K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 91-4956/22
RM ukládá ST ve spolupráci s OF předložit návrh RO na navýšení rozpočtu akce Oprava ul.
Družební - realizace tak, aby mohla být realizována v roce 2022 i v případě, že nebude získána
dotace.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/2 Třešňová alej Vrchoviny - Přibyslav - poděkování p. Línkovi
Identifikace:
Návrh MST - i když bylo již veřejně publikováno poděkování všem zainteresovaným na
realizaci výsadby třešňové aleje podél komunikace z Vrchovin na Přibyslav, považuje za
vhodné, aby bylo prostřednictvím usnesení RM vysloveno ještě samostatné poděkování p.
Davidu Línkovi (jednateli fy DLNK s.r.o.).
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Všichni radní souhlasili s návrhem usnesení předloženém MST: "RM děkuje p. Davidu Línkovi
(jednateli fy DLNK s.r.o.), který byl hlavním strůjcem, iniciátorem a donátorem výsadby
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třešňové aleje podél komunikace mezi Vrchovinami a Přibyslaví."
K čl. 8/2 USNESENÍ č. RM 91-4957/22
RM děkuje p. Davidu Línkovi (jednateli fy DLNK s.r.o.), který byl hlavním strůjcem, iniciátorem a
donátorem výsadby třešňové aleje podél komunikace mezi Vrchovinami a Přibyslaví.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 91 vyhotoven dne:

6. května 2022

Zápis z RM 91 vypraven dne:

6. května 2022

Zápis z RM 91 zveřejněn dne:

6. května 2022
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