Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 57 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 25.01.2021
zasedací místnost (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

17:33

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:33

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:33

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:33

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

17:33

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:33

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:33

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:33

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:33

Plná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:03

13:36

Částečná

11

Mgr. Lucie Šímová

PRAV (OSÚ)

13:20

16:20

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:37

14:45

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:39

16:44

Částečná

14

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

13:56

14:45

Částečná

15

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:40

16:44

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 25.01.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2021

2/2

Informace o zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání

2/3

Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"

2/4

Žádost o schválení převodu majetku - "ZUŠ B. Smetany"

2/5

Žádost o příspěvek - "TRIVIUM PLUS"

2/6

Ediční plán MKN na rok 2021

2/7

Ediční plán MMUZ na rok 2021

2/8

Žádost o souhlas s podnájmem - MMUZ

2/9

Smírné řešení náhrady škody způsobené "ZŠ Malecí"

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku p. p. č. 2118 a p. p. č. 2199/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, ul. Rezecká

3/2

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s. - vnesení nemovitých věcí

3/3

Žádost o bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského návrší
do majetku města

3/4

Darování pozemků do majetku města vč. zániku předkupního práva v lokalitě Březinky
v ul. Družební a ul. Československé armády

3/5

Pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - skladování dřeva

3/6

Změna smlouvy o výpůjčce částí pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují - snížení výměry

3/7

Pronájem části p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - deponie zeminy

3/8

Územní studie Krčínské návrší - připomínky

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.12.2020

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
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5.

Rozvoj

5/1

Žádost o znovu povolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní

5/2

Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky a Lípy svobody

5/3

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - Odpočinková místa

5/4

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD chodníku ul. Na Kopci a ve Vrchovinách

5/5

Dodatek č. 1 k SOD na PD rekonstrukci chodníků a VO v ul. U Zázvorky

5/6

Umístění dopravního zrcadla do ul. Chlístovská, Spy

5/7

Obnovení dopravního hřiště

5/8

Problematika veřejné zeleně

5/9

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armády-Dukelská

5/10

Žádost o zřízení sdruženého sjezdu

6.

Finance

6/1

Rozpočet sociálního fondu 2021 - návrh

6/2

Zajištění dopravní obslužnosti od března 2021

7.

Různé

7/1

Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě

7/2

Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
- 62. výročí

7/3

Žádost Laxus z.ú. o užití znaku města Nové Město nad Metují

7/4

Navýšení počtu licencí VITA Software

7/5

Rozsudek Nejvyššího správního soudu - ÚP Nové Město nad Metují

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 43-2520/20

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Doplnění DZ na základě podnětů občanů

Zadání:

souhlasí
s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 628, k. ú. Spy pro výjezd z ul. Kosařova
do ul. Vl. Moravce a pověřuje OMM zajištěním všech potřebných povolení a
umístěním dopravního zrcadla.

Založeno:

03.07.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 19.1.2021: Žádost o zrušení úkolu: Nesouhlasné vyjádření vlastníka
pozemku k umístění dopravního zrcadla bude předloženo do RM 57.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021
Původní plnění: 07.09.2020

Plnění z 5.1.2021: Žádost o nový termín. Před umístěním dopravního zrcadla pro
výjezd z ul. Kosařova do ul. Vl. Moravce bylo město ústně upozorněno, že se jedná o
soukromý pozemek a že vlastník pozemku s umístěním dopravního zrcadla
nesouhlasí. Po přezkoumání geometrického plánu, bylo zjištěno, že se skutečně
jedná o soukromý pozemek. Vlastníkovi pozemku byl zaslán dopis se žádostí o
souhlas s umístěním dopravního zrcadla. Vyjádření vlastníka pozemku, na kterém
mělo být umístěno dopravní zrcadlo v ul. Chlístovská bude předloženo do RM 57.
Žádost o nový termín. Dopravní zrcadlo bylo zakoupeno a bude osazeno dle
možnosti TS.
Žádost o nový termín. Zástupce DI PČR vrátil žádost o souhlas s umístěním
dopravního zrcadla a předložil opačný postup pro umístění dopravního zrcadla z
důvodu rozhledových poměrů a umístění dopravního zrcadla v křižovatce. Požaduje
nejprve vyzkoušet umístění dopravního zrcadla a až následně vydá souhlasné
stanovisko s umístěním. Momentálně bylo objednáno dopravní zrcadlo.
Žádost o nový termín. Byla podána žádost na DI PČR, čekáme na vydání
souhlasného stanoviska.

Číslo úkolu:

RM 51-2960/20

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_1" mezi městem Nové Město
nad Metují jako vlastníkem pozemků a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem, a to ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

05.11.2020

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 13.01.2021
Původní plnění: 14.12.2020
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Plnění úkolu:

Splněno.
Žádost o nový termín. Čekáme na zajištění podpisu stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 54-3121/20

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Bývalé dopravní hřiště

Zadání:

ukládá
OMM prověřit podmínky, které by umožnily obnovení bývalého dětského dopravního
hřiště v ul. 28. října.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Bude předloženo do RM 57.

Číslo úkolu:

RM 54-3120/20

Název:

Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky

Zadání:

ukládá
OMM poptat další možné dodavatele navržených kovových desek s gravírovaným
nápisem pro možnost porovnání cenových nabídek a opětovně předložit do RM.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

19.01.2021: Splněno, znovu předloženo do RM 57.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021
Původní plnění: 14.12.2020

Starší hlášení: V tuto chvíli nemáme další cenové nabídky. Žádáme o prodloužení
termínu, než se nám podaří získat další cenové nabídky. Dále zasíláme vyjádření p.
Hladíka k formě letopočtu, který byl také projednán na RM, cituji "Pokud se jedná o
zvolenou formu psaní data 28. X. 2018, s tím žádný problém nemám, líbí se mi, za
první ČSR se tak data psala zcela běžně, navíc to hezky evokuje dobu vzniku
republiky."

Číslo úkolu:

RM 54-3116/20

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Držáky na pověšení věnců

Zadání:

ukládá
OMM objednat vybrané držáky na pověšení věnců (vlakové nádraží, Spy, Vrchoviny).

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Probíhá.

Termín plnění: 22.02.2021
Původní plnění: 25.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 54-3114/20

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 k SOPPS - T-Mobile Czech Republic a.s. - lokalita Malecí

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu optické sítě
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_1", zabývající se změnou trasy
optického vedení, uzavíraný mezi spol. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 5.1.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 54-3086/20

Název:

Pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a změna smlouvy o
výpůjčce

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 2239/1 o výměře max. 10 m2 v
k. ú. Nové Město nad Metují za účelem uložení dřeva a za těchto podmínek: dřevo
lze skladovat pouze v max. šíři 1 m, nájemné v minimální výši 44 Kč/m2, nájem na
dobu určitou 3 roků, uložením dřeva nesmí docházet ke škodám na městském
majetku (oplocení aj.).

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn na úřední desku dne 15.12.2020.

Číslo úkolu:

RM 54-3084/20

Název:

Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín v kolonii zahrádek u letiště

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují, se zájemcem pí [osobní údaj odstraněn] a panem [osobní údaj
odstraněn], a to ode dne 01.01.2021 za účelem zahrady (oplocené, v zahrádkářské
kolonii) s tím, že pozemek se pronajímá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, s podmínkou, že na pozemku nelze budovat stavby pro bydlení nebo rekreaci,
a za nájemné v navržené výši 22,90 Kč/m2. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 ze dne
13.03.2017.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena 28.12.2020.

Termín plnění: 22.02.2021
Původní plnění: 25.01.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 15.12.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 18.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 35-2063/20

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Dodatek k pojistné smlouvě

Zadání:

ukládá
OSÚ zařadit do programu jednání 1. koncepční RM v roce 2021 řešení problematiky
pojištění majetku města a problematiku pojistných smluv organizací města.

Založeno:

13.03.2020

Plnění úkolu:

Úkol zařazen do kalendáře. K datu konání příslušné koncepční RM (22.02.2021)
budou připraveny podklady.

Číslo úkolu:

RM 56-3251/21

Název:

Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském Dodatek č. II.

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. II. ke Smlouvě o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským s platností ode dne
11.01.2021 do dne 31.12.2022, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho
podpisem.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Dodatek č. II. ke Smlouvě o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským s platností ode dne
11.01.2021 do dne 31.12.2022, ve znění přílohy tohoto bodu byl dne 13. 01. 2021
podepsán a odeslán.

Číslo úkolu:

RM 56-3248/21

Název:

Úprava platu ředitelky MSSS OÁZA

Zadání:

schvaluje
úpravu platu ředitelky Městského střediska sociálních služeb OÁZA ke dni
01.01.2021, ve znění zdrojového dokumentu k tomuto bodu. RM pověřuje ST
podpisem platového výměru.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Platový výměr předán k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 56-3247/21

Název:

Žádost o dotaci do programu Podpora JPO zřízených obcí v KHK

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Královéhradeckého kraje 21RRD12
Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji na rozšíření řidičského
oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ pro 1 člena jednotky.

Termín plnění: 18.01.2021
Splněno: 20.01.2021

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 15.01.2021

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.
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Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 18.01.2021

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Žádost podána.

Číslo úkolu:

RM 56-3246/21

Název:

Úprava chodníku T. G. Masaryka

Zadání:

souhlasí
s úpravou nivelety chodníku na p. p. č. 2069/20, k. ú. Nové Město nad Metují, ve
znění nové žádosti v příloze tohoto bodu s tím, že bude použitý stejný typ dlažby s
upraveným zdrsňujícím povrchem. Nadále trvá nesouhlas města s umístěním
čistících zón do plochy chodníku.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis byl odeslán.

Číslo úkolu:

RM 56-3245/21

Název:

Žádost o vyjádření města k žádosti o dodatečné stavební povolení pro Stavební
úpravy střechy domu č. p. 134 v ul. Komenského

Zadání:

schvaluje
vyjádření města Nové Město nad Metují k projektové dokumentaci pro stavební
úpravy domu č. p. 134 v ul. Komenského v Novém Městě nad Metují, kterou
vypracoval Ing. arch. Stanislav Novotný, Na Kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice
pod Orebem, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Vyjádření města k žádosti o dodatečné povolení stavby je odesláno a
zároveň předáno na vědomí OVRR.

Číslo úkolu:

RM 56-3238/21

Název:

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-100-000655,
Pavlátova louka

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2006-100-000655, mezi
firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO:
48172928 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 18.01.2021

Zodpovědný: Daniszová Lenka

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 56-3235/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 14 Smlouvy o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p.
415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá), týkající se určení předpokládané ceny
pronájmu pro rok 2021, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 56-3234/21

Název:

Dodatek č. 6 ke Kupní smlouvě na teplo pro č. p. 44-47 v ul. T. G. Masaryka

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 6 ke Kupní smlouvě č. 34/15, který řeší kupní cenu a zálohy za dodávky
tepelné energie v č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka, mezi firmou První novoměstská
teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6, IČO: 27471454 a městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 56-3225/21

Název:

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

Zadání:

schvaluje
platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností ode dne 01.01.2020 ve
znění zdrojových dokumentů tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem platových
výměrů.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 56-3223/21

Název:

Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO

Zadání:

nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku společnosti PROINTEPO - Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 14.01.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 14.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 56-3222/21

Zodpovědný: Kratěna Miloš

Název:

Měření rychlosti - zahájení provozu systému - informace z MP

Zadání:

ukládá
vrchnímu strážníkovi MP p. Miloši Kratěnovi zpracovat písemnou informaci k
problematice dopravních značek upozorňujících na měření rychlosti u jednotlivých
stanovišť. Tuto informaci pak zveřejnit ve Novoměstském zpravodaji a na www
stránkách města.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno, informace vedením města schválena a zveřejněna.

Číslo úkolu:

RM 55-3217/20

Název:

Most pod zámkem

Zadání:

ukládá
OMM jednat se stavebním úřadem o možnosti a podmínkách pro umístění provizorní
lávky v místě stávající lávky pod zámkem, která je v havarijním stavu.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

OMM projednal se stavebním úřadem možnosti provizorní lávky a zjistil následující:
provizorní lávka je stavba dočasná, která potřebuje umístit a je k tomu stejný
povolovací proces jako k lávce trvalé, tzn., že i k provizorní lávce bychom potřebovali
souhlas vlastníka pozemku, na který bychom třeba částečně lávku umístili nebo by
jsme na něm měli jen dočasné zařízení staveniště. Jediné co je možné provést bez
souhlasu vlastníka dotčeného pozemku je odstranění stavby, které nám stavební
úřad může nařídit z důvodu její nebezpečnosti a ohrožení na zdraví.

Číslo úkolu:

RM 55-3200/20

Název:

PD - Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - dodatek č. 4

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování PD pro provedení stavby na akci
Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“
uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o.,
Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25956400, kterým se posouvá termín
odevzdání díla na dne 31.12.2021 a částečné uhrazení provedených prací ve výši
85.305 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 15.01.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 20.01.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 18.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 55-3192/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky

Zadání:

ukládá
OMM přidat do vyjádření ke zpracované PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky,
zdůraznění nutnosti využít maximální možnost použití inteligentního řídícího systému
dopravy a prověřit možnost jeho využití již před rekonstrukcí ulice U Zázvorky.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 19.1.2021: Splněno, požadavek na ŘSD byl odeslán.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 20.01.2021
Původní plnění: 11.01.2021

Plnění z 6.1.2021: Úkol prověřen u Dopravního značení Náchod v souvislosti s
řešenou poruchou na řídící jednotce odpočítávacích hodin dne 21.12.2020. Současné
přenosné, technicky omezené, zařízení neumožňuje vylepšit na inteligentní systém
vč. možnosti dálkového ovládání IZS.
Požadavek na zdůraznění nutnosti využít maximální možnost použití inteligentního
řídícího systému dopravy byl do vyjádření k "PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U
Zázvorky" byl doplněn. Po konzultaci s MST byla PD ještě odeslána k vyjádření ing.
Krásnému, aby ji posoudil z pohledu geotechnického. Po obdržení jeho vyjádření
bude vyjádření na ŘSD odesláno.
Žádost o posun termínu.
Číslo úkolu:

RM 55-3191/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky

Zadání:

schvaluje
vyjádření města Nové Město nad Metují ke zpracované PD - I/14 Nové Město n/M,
ulice U Zázvorky, kterou vypracoval Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb,
a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové pro investora ŘSD HK, ve znění
upravené přílohy tohoto bodu.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 18.1.2021:Splněno.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021
Původní plnění: 11.01.2021

Po konzultaci s MST byla PD ještě odeslána k vyjádření ing. Krásnému, aby ji
posoudil z pohledu geotechnického. Po obdržení jeho vyjádření bude vyjádření města
na ŘSD odesláno.
Žádost o posun termínu.

Číslo úkolu:

RM 55-3187/20

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek ke SOD na přírodní zahradu MŠ na Františku

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci přírodní zahrady MŠ Na Františku,
zabývající se posunem termínu dokončení a to s termínem dodání a instalace
zbývajících herních prvků a provedení terénních úprav do 28.2.2021 a s termínem
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založení trávníku a zbývající výsadby do 15.5.2021 uzavíraný mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Hřiště 8D, Rybkova 23, 602 00 Brno a pověřuje ST jeho
podpisem.
Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 13.01.2021

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3183/20

Název:

Dodatek ke SOD na přírodní zahradu MŠ na Františku

Zadání:

souhlasí
s posunem termínu dokončení investiční akce "Přírodní zahrada MŠ Na Františku" z
důvodu aktuálního onemocnění COVID-19 na výrobním oddělení realizační firmy a to
s termínem dodání a instalace zbývajících herních prvků a provedení terénních úprav
do 28.2.2021 a s termínem založení trávníku a zbývající výsadby do 15.5.2021.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3182/20

Název:

VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad
Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové
Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TELMO a.s.,
Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO:47307781, za nabídkovou
cenu 4.329.866 Kč včetně DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3181/20

Název:

VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad
Metují

Zadání:

souhlasí
na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené hodnotící komisí se zadáním
veřejné zakázky „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město
nad Metují“ firmě TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař,
IČO:47307781, za nabídkovou cenu 4.329.866 Kč včetně DPH.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 13.01.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Stránka 12

ZÁPIS Z PORADY
RM 57 ze dne 25.01.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3180/20

Název:

VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad
Metují_část digitální protipovodňový plán

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové
Město nad Metují_část digitální protipovodňový plán“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Praha 5,
Smíchov, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 199.650 Kč včetně DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3179/20

Název:

VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad
Metují_část digitální protipovodňový plán

Zadání:

souhlasí
na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené hodnotící komisí se zadáním
veřejné zakázky „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město
nad Metují_část digitální protipovodňový plán“ firmě Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Praha 5, Smíchov, IČO: 47116901, za nabídkovou
cenu 199.650 Kč včetně DPH.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3178/20

Název:

VZ - Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy
Němcové a T.G. Masaryka Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Změna č.1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní,
Boženy Němcové a T.G. Masaryka Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. arch.Pavlem Zadrobílkem, Brožíkova 1567, 50012 Hradec
Králové, IČO: 44414471, za nabídkovou cenu 496.100 Kč včetně DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 20.01.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3177/20

Název:

VZ - Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy
Němcové a T.G. Masaryka Nové Město nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě protokolu o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek se
zadáním veřejné zakázky „Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi
Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka Nové Město nad Metují“ fyzické osobě
Ing. arch. Pavlovi Zadrobílkovi, Brožíkova 1567, 50012 Hradec Králové, IČO:
44414471, za nabídkovou cenu 496.100 Kč včetně DPH.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 55-3170/20

Název:

Diagnostika fasády ZŠ Komenského čp.15

Zadání:

ukládá
OMM prověřit záruční lhůtu na práce související s výměnou oken na ZŠ Komenského
směrem do ul. Komenského.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Záruční lhůta na práce související s výměnou oken na ZŠ Komenského
směrem do ul. Komenského byla prověřena. Výměna oken byla realizována v roce
2011 a na akci byla sjednána záruční doba v trvání 5 let. Záruční doba uplynula v
roce 2016.

Číslo úkolu:

RM 55-3168/20

Název:

Diagnostika fasády ZŠ Komenského čp.15

Zadání:

byla seznámena
s diagnostikou rozsahu degradace fasády z uliční části objektu ZŠ Komenského
čp.15 a návrhem její opravy.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 18.01.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 20.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 55-3165/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. - vnesení nemovitých věcí

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města vnesení nemovitých věcí do základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547
01 Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, týkající se těchto pozemků: pozemku p.
p. č. 861/3 o výměře 528 m2, pozemku p. p. č. 861/2 o výměře 575 m2, pozemku p.
p. č. 715/3 o výměře 917 m2, pozemku st. p. č. 748 o výměře 34 m2, pozemku st. p.
č. 728 o výměře 561 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a dále pozemku p. p. č.
222/2 o výměře 1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou infrastrukturou
ve vlastnictví města navazující na stávající stavby vodojemů v hodnotě nepeněžitého
vkladu ve výši ceny obvyklé již uvedených oceňovaných pozemků v částce 552.430
Kč, stanovené znaleckým posudkem č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p.
Ing. Danielem Jakwerthem z Trutnova, s podmínkou, že správní poplatek za
opakovaný náklad na vklad práva do KN uhradí město.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 18.12.2020.

Číslo úkolu:

RM 52-3042/20

Název:

Doplnění VO do prostoru parkoviště v ul. Nerudova

Zadání:

ukládá
OMM nezařadit prozatím investiční akci Nasvětlení parkovací plochy v ul. Nerudova
do návrhu rozpočtu města na rok 2021 a prověřit možnost provizorního nasvětlení.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 20.1.2021: Žádost o nový termín. Provizorní nasvětlení parkovací plochy v
ul. Nerodově bylo postoupeno na OSN za spolupráce s TS.

Číslo úkolu:

RM 52-3041/20

Název:

Nasvětlení přechodu u kruhového objezdu

Zadání:

ukládá
MST projednat s kompetentním zástupcem ŠKODA Kvasiny případnou možnost
získání dotace na nasvětlení přechodu u kruhové křižovatky T. G. Masaryka (u
hasičárny), v případě získání dotace, tak RM ukládá OMM navrhnout zařadit tuto
investiční položku do rozpočtu města na rok 2021 v průběhu roku.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Vyjádření MST - se zástupcem společnosti Auto
Škoda jsem byl v kontaktu dne 23.11.2020 a on mne v dané záležitosti odkázal na 1.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 21.12.2020

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 22.02.2021
Původní plnění: 25.01.2021

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Termín plnění: 08.03.2021
Původní plnění: 25.01.2021
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polovinu února 2021, kdy bude znát aktuální možnosti a podmínky poskytování dotací
ze strany Auto Škoda v roce 2021.

Číslo úkolu:

RM 52-3039/20

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Zeleň a veřejný prostor ve městě

Zadání:

ukládá
OMM prověřit problematiku řešení veřejné zeleně ve městech obdobné velikosti
Nového Města nad Metují.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Závěry z plnění tohoto úkolu budou předloženy do RM 57.

Číslo úkolu:

RM 52-3035/20

Název:

Kamenný most ve Vrchovinách

Zadání:

ukládá
OMM nechat zpracovat návrh stavebních úprav kamenného mostu ve Vrchovinách ve
snížené niveletě.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Návrh stavebních úprav ve snížené niveletě byl předložen a projednán na
RM 55 bod 5/10.

Číslo úkolu:

RM 52-3008/20

Název:

Žádost MK o povolení akce „Adventní neděle 2020“

Zadání:

ukládá
TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního věnce na kašnu na
Husově náměstí a v případě konání adventních koncertů zajistit technickou výpomoc
s odvozem, postavením a následným úklidem nízkého pódia na akci "Adventní
neděle 2020" na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem ve dnech
29.11., 06.12., 13.12. a 20.12.2020.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Adventní věnec byl vyroben, koncerty se nekonaly.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 18.01.2021
Splněno: 19.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 48-2814/20

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Stavební úpravy stávajících sjezdů v ul. Na Strážnici

Zadání:

ukládá
ST jednat o finanční spoluúčasti na stavebních úpravách stávajících sjezdů v ul. Na
Strážnici s ÚS KHK a.s.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Plnění úkolu ke dni 18.1.2021: Splněno. Spoluúčast byla se zástupcem ÚS KHK a.s.
telefonicky projednána. Město uhradilo dle projednání poměrnou část na úpravách sjezdu
k čp. 210 a navazujícího chodníku.

Termín plnění: 25.01.2021
Splněno: 19.01.2021
Původní plnění: 05.10.2020

Plnění úkolu ke dni 19.10.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednání stále
probíhá.
Plnění úkolu ke dni 05.10.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu stále
probíhajících jednání mezi ÚS a majiteli stavebnin, na které bude navazovat jednání
s námi.
Plnění úkolu ke dni 09.12.2020: Ukončení jednání se uskuteční při ukončení stavby.
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:35
13:35 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 16:30
16:30 - 16:50
16:50 - 17:10
17:10 - 17:33

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Oproti původnímu programu RM 57 byl doplněn bod na tzv. "žlutém papíře", tj. žádost o
zřízení sdruženého sjezdu. Poté byl program RM 57 odhlasován v upraveném znění.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 57-3254/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 57:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
3.
3/1
3/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 25.01.2021
Školství, kultura a sport
Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2021
Informace o zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Žádost o schválení převodu majetku - "ZUŠ B. Smetany"
Žádost o příspěvek - "TRIVIUM PLUS"
Ediční plán MKN na rok 2021
Ediční plán MMUZ na rok 2021
Žádost o souhlas s podnájmem - MMUZ
Smírné řešení náhrady škody způsobené "ZŠ Malecí"
Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku p. p. č. 2118 a p. p. č. 2199/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, ul. Rezecká
Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s. - vnesení nemovitých věcí
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3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
4.
4/1
4/2
5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
6.
6/1
6/2
7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
8.

Žádost o bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského návrší
do majetku města
Darování pozemků do majetku města vč. zániku předkupního práva v lokalitě Březinky
v ul. Družební a ul. Československé armády
Pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - skladování dřeva
Změna smlouvy o výpůjčce částí pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují - snížení výměry
Pronájem části p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - deponie zeminy
Územní studie Krčínské návrší – připomínky
Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.12.2020
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Rozvoj
Žádost o znovu povolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní
Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky a Lípy svobody
Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - Odpočinková místa
Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD chodníku ul. Na Kopci a ve Vrchovinách
Dodatek č. 1 k SOD na PD rekonstrukci chodníků a VO v ul. U Zázvorky
Umístění dopravního zrcadla do ul. Chlístovská, Spy
Obnovení dopravního hřiště
Problematika veřejné zeleně
SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armády-Dukelská
Žádost o zřízení sdruženého sjezdu
Finance
Rozpočet sociálního fondu 2021 - návrh
Zajištění dopravní obslužnosti od března 2021
Různé
Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Náchodě
Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
- 62. výročí
Žádost Laxus z.ú. o užití znaku města Nové Město nad Metují
Navýšení počtu licencí VITA Software
Rozsudek Nejvyššího správního soudu - ÚP Nové Město nad Metují
Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 25.01.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 57 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 57-3255/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2021
Identifikace:
V souladu s § 3, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, žádají ředitelky MŠ zřizovatele o souhlas s plánovaným přerušením
provozu o hlavních prázdninách 2021. V mateřských školách bude o hlavních prázdninách
přerušen provoz na 5 týdnů, všechny MŠ současně budou zavřeny 2 týdny ode dne
26.07.2021 do dne 06.08.2021. V ostatních týdnech prázdnin bude ve školách omezený
provoz (bude docházet ke spojování tříd podle počtu přihlášených dětí) a mateřské školy si
budou navzájem vypomáhat s umístěním dětí. V době prázdnin mají rodiče možnost využít
„zámecké školky“ Mateřského centra Na zámečku, příměstských táborů DDM Stonožka a
spolku Bavíme se sportem, případně dětské skupiny Krteček.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - souhlasí, jen podotkl, zda vzhledem k současné nejasné situaci to není předčasné.
OŠKS - z důvodu plánování dovolených to chtěly ředitelky dát do RM již nyní, rodiče se na to
ptají. MST - jakou mají rodiče možnost v době uzavření MŠ? Odpověděl vedoucí OŠKS - v té
době má Mateřské centrum otevřenou tzv. "zámeckou školku", tradičně na to získávají od
města dotaci, dále jsou v té době pořádané příměstské tábory DDM, spolku Bavíme se
sportem, Volejbalového centra. Možností je více, ale je to placené. Ing. Maur - navrhuje znovu
situaci prověřit např. v průběhu měsíce března 2021. OŠKS - navrhl doplnit 3. usnesení viz
návrh Ing. Maura. Poté radní odsouhlasili všechna 3 usnesení.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 57-3256/21
RM souhlasí s uzavřením provozu MŠ v době hlavních prázdnin v roce 2021 takto: MŠ Rašínova 26.07. - 27.08.2021, MŠ Na Františku - 07.07. - 06.08.2021, MŠ Pod Výrovem - 07.07. - 20.08.2021,
MŠ Krčín - 12.07. - 13.08.2021, MŠ Vrchoviny - 12.07. - 13.08.2021, všechny MŠ současně budou
uzavřeny ode dne 26.07. do dne 06.08.2021. V době hlavních prázdnin, kdy MŠ nebude uzavřena,
bude omezený provoz.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 57-3257/21
RM ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o termínech uzavření MŠ v době
hlavních prázdnin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 57-3258/21
RM ukládá OŠKS informovat RM o aktuální situaci v mateřských školách ohledně vývoje
koronavirové epidemie a jejího možného vlivu na uzavření mateřských škol v době hlavních
prázdnin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 05.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Informace o zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání
Identifikace:
V souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informují ředitelky MŠ
zřizovatele o termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Novém Městě nad Metují pro
školní rok 2021/2022, který se bude konat v úterý 11.05.2021 od 7:00 do 16:00 hodin. Dále
ředitelky MŠ informují zřizovatele o termínech Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 57-3259/21
RM bere na vědomí informace o konání zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Novém Městě
nad Metují pro školní rok 2021/2022 dne 11.05.2021 od 7:00 do 16:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti Ammann Czech Republic a.s. se sídlem Náchodská 145, 549 01 Nové
Město nad Metují, ve výši 5 tis. Kč na nákup vybavení a provoz školy.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 57-3260/21
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha
Smetany Nové Město nad Metují od společnosti Ammann Czech Republic a.s., se sídlem
Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují, ve výši 5 tis. Kč na nákup vybavení a provoz školy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/4 Žádost o schválení převodu majetku - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o souhlas s převodem 1 ks pianina z majetku školy do
majetku MŠ Na Františku, pracoviště MŠ Pod Výrovem. Toto pianino již nesplňuje náročné
podmínky na nástroje, které jsou používány pro výuku žáků na ZUŠ B. Smetany. Ředitel
ZUŠ B. Smetany nabídl nástroj na video poradě ředitelů škol a školských zařízení. Zájem
projevila výše uvedená škola.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, ředitel školy postupoval v souladu se Zásadami
upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 57-3261/21
RM schvaluje převod 1 ks pianina z majetku ZUŠ B. Smetany do majetku Mateřské školy, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845, pracoviště MŠ Pod Výrovem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Žádost o příspěvek - "TRIVIUM PLUS"
Identifikace:
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Trivium Plus o.p.s. Dobřany žádá o příspěvek z
rozpočtu města na podporu vzdělávání z důvodu, že školu navštěvují žáci a děti z Nového
Města nad Metují. Základní školu navštěvuje 7 žáků, mateřskou školu 4 děti. Jedná se
každoroční žádost, která byla v minulých letech vždy zamítnuta.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme schválit finanční příspěvek, žáci a děti s trvalým bydlištěm
v Novém Městě nad Metují mají zajištěny dostatečné podmínky pro plnění povinné školní
docházky a předškolního vzdělávání v místě bydliště.
Vyjádření OF: Ztotožňuji se se stanoviskem OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 57-3262/21
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Trivium Plus
o.p.s. Dobřany s tím, že žáci a děti s trvalým bydlištěm v Novém Městě nad Metují mají zajištěny
dostatečné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání v místě
bydliště.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Ediční plán MKN na rok 2021
Identifikace: Ředitelka MKN předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2021.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 57-3263/21
RM schvaluje ediční plán Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2021 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Ediční plán MMUZ na rok 2021
Identifikace: Ředitel MMUZ předkládá RM ke schválení ediční plán na rok 2021.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 57-3264/21
RM schvaluje ediční plán Městského muzea Nové Město nad Metují na rok 2021 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Žádost o souhlas s podnájmem - MMUZ
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá RM v souladu se zřizovací listinou o souhlas s podnájmem jedné
místnosti ve 3. nadzemním podlaží Spolkového domu p. [osobní údaj odstraněn],
za účelem zdobení voskových svíček. Po ukončení činnosti cestovní kanceláře v prostorách
Spolkového domu jsou tyto prostory volné. Nově uzavřený podnájem neovlivní dosavadní
možnost využívání tohoto objektu novoměstskými spolky, zájmovými kluby a politickými
organizacemi.
Vyjádření OVRR: Na tento účel podnájmu není nutná rekolaudace nebytových prostor.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura reagoval MST. Do diskuse se připojili: Ing. Prouza, vedoucí OF, vedoucí
OŠKS. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 57-3265/21
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují pronajalo prostory, které se
nacházejí ve 3. nadzemním podlaží v budově Spolkového domu, a to p. [osobní údaj odstraněn], za
účelem zdobení voskových svíček.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/9 Smírné řešení náhrady škody způsobené "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Doporučení zřizovatele k řešení náhrady škody ve výši 316.730 Kč vzniklé Základní škole
Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, IČO: 00857858, v souvislosti s přečiny,
kterých se týká pravomocný Trestní příkaz Okresního soudu v Náchodě č. j.: 11 T 38/2019545 ze dne 03.04.2019.
Odůvodnění:
Na základě žaloby podané ze strany "ZŠ Malecí" je věci náhrady škody vedeno řízení u
Okresního soudu v Náchodě. Dne 14.01.2021 se uskutečnilo ústní jednání, při kterém ze
strany obou žalovaných i žalobce zazněly návrhy na smírné ukončení sporu. První žalovaná pí
[osobní údaj odstraněn] je ochotna přistoupit ke smírnému řešení za podmínky, že žalobci "ZŠ
Malecí" uhradí částku 100.000 Kč, druhá žalovaná pí [osobní údaj odstraněn] je ochotna škole
uhradit částku 50.000 Kč za podmínky, že jí soud přizná náhradu nákladů řízení. Právní
zástupkyně "ZŠ Malecí" uvedla, že škola je ochotna ke smíru přistoupit za podmínek, kdy
první žalovaná uhradí škole částku 150.000 Kč, přičemž škola je ochotna přistoupit na
bezúročné splátky ve výši 5.000 Kč měsíčně, druhá žalovaná uhradí částku 50.000 Kč, kdy
škola je ochotna přistoupit na bezúročné splátky ve výši 3.000 Kč měsíčně, u obou žalovaných
s podmínkou, že si účastníci ponesou náklady řízení ze svého. Další jednání soudu by se
mělo uskutečnit dne 18.02.2021. Aby nedocházelo k dalšímu navyšování nákladů soudního
řízení, které si dle navrženého smíru ponesou účastníci ze svého, bylo by vhodné podmínky,
za kterých by škola mohla ke smíru přistoupit, omezit i časově, navrženo je do dne
12.02.2021.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
K projednání bodu přizvána právnička úřadu Mgr. Šímová. Ing. Maur - stál by za předchozími
stanovisky RM, které k tomu již zaujala - nevidí důvod k jejich přehodnocení. Další dotazy a
připomínky radních se týkaly navrhovaných splátek a toho, kdo ponese náklady řízení a jaká
je jejich stávající výše. Podrobné informace podala PRAV vč. informace o předpokládaném a
možném dalším vývoji této kauzy. Radní se po diskusi shodli, že RM doporučila svým
usnesením ředitelce "ZŠ Malecí" parametry smíru a trvá na nich i nadále.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 57-3266/21
RM nesouhlasí s tím, aby ředitelka Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, IČO: 00857858, v řízení vedeném Okresním soudem v Náchodě ve věci náhrady škody ve
výši 316.730 Kč, vzniklé Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, IČO:
00857858 v souvislosti s přečiny, kterých se týká pravomocný Trestní příkaz Okresního soudu v
Náchodě č. j.: 11 T 38/2019-545 ze dne 03.04.2019, přistoupila ke smírnému řešení za podmínek
navržených žalovanými při ústním jednání dne 14. 01.2021, tedy že první žalovaná pí [osobní údaj
odstraněn] by škole uhradila částku 100.000 Kč a druhá žalovaná pí [osobní údaj odstraněn] by
škole uhradila částku 50.000 Kč za podmínky, že jí soud přizná náhradu nákladů řízení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 57-3267/21
RM trvá na přijatých usneseních č. RM 47- 2764/20 ze dne 07.09.2020 a č. RM 52-3019/20 ze dne
16.11.2020, kdy bylo doporučeno ředitelce školy Základní školy Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod, IČO: 00857858, v řízení o náhradě škody souhlasit se smírným řešením za
podmínky, že první žalovaná pí [osobní údaj odstraněn] uhradí škole částku ve výši 150.000 Kč (je
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možno přistoupit na měsíční splátky ve výši 5.000 Kč) a druhá žalovaná pí [osobní údaj odstraněn]
uhradí škole částku ve výši 50.000 Kč (je možno přistoupit na měsíční splátky ve výši 3.000 Kč).
Podmínkou takto navrženého smíru je, že účastníci si náklady řízení ponesou ze svého a dále, že
smír bude uzavřen nejpozději do dne 12.02.2021.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 12.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku p. p. č. 2118 a p. p. č. 2199/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují, ul. Rezecká
Identifikace:
CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/9, Libeň, 190 00 Praha 9, žádá prostřednictvím
svého zmocněnce ze dne 06.01.2021 fy Michlovský - stavební s.r.o. se sídlem Salaš 99, 763
51 Zlín, po dokončení stavby komunikačního vedení a zařízení o uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 16010-052377 - RVDSL1925_C_H_NMNM3277-NMNM1HR_MET, v
rozsahu 7,41 m2 v částech pozemků p. p. č. 2118 a p. p. č. 2199/2 oba v k. ú. Nové Město
nad Metují v ul. Rezecká ve vlastnictví města.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je ve výši 1.482 Kč pozemku zatíženého + DPH v zákonné
výši, tedy v celkové výši 1.793 Kč a je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi č.
2/2017, ve výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. V daném případě se
jedná o 7,41 m2 (16,16 bm) zatížených pozemků města v ul. Rezecká. Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene byla uzavřena dne 06.11.2019 a schválena usnesením č.
RM 23-1270/19 ze dne 23.09.2019. Z důvodu klimatických podmínek bude uskutečněno
předání stavby v jarních měsících 2021, což nemá vliv na samotné zřízení věcného břemene
a jeho zápisu do KN.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 57-3268/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-052377 - RVDSL1925_C_H_NMNM3277NMNM1HR_MET, se spol. CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/9, Libeň, 190 00 Praha 9, k
části pozemkům: p. p. č. 2118 a p. p. č. 2199/2 v majetku města Nové Město nad Metují oba v k. ú.
Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu 7,41 m2 stanovené dle GP č.
2303-86/2020 ze dne 28.11.2020 za celkovou cenu 1.482 + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 25

ZÁPIS Z PORADY
RM 57 ze dne 25.01.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

3/2 Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. - vnesení nemovitých věcí
Identifikace:
V rámci majetkoprávních narovnání se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují přijalo dne 17.09.2020 na svém zasedání
následující usnesení pod č. ZM 14-484/20: "ZM schvaluje uzavření prohlášení vkladatele o
vnesení nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a již zmiňovanou společností, týkající se
těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3 o výměře 528 m2, pozemku p. p. č. 861/2 o výměře
575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2, pozemku st. p. č. 748 o výměře 34 m2,
pozemku st. p. č. 728 o výměře 561 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a dále pozemku p.
p. č. 222/2 o výměře 1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou infrastrukturou ve
vlastnictví města navazující na stávající stavby vodojemů v hodnotě nepeněžitého vkladu ve
výši ceny obvyklé již uvedených oceňovaných pozemků v částce 552.430 Kč, stanovené
znaleckým posudkem č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p. Ing. Danielem
Jakwerthem z Trutnova, s podmínkou, že náklady na vklad práva do KN uhradí společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k
danému bodu v ZM".
Dne 17.09.2020 bylo uzavřeno Prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do
základního kapitálu společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Dne 14.10.2020 byl
podán již zmiňovanou společností návrh na vklad do KN u Katastrálního pracoviště v Náchodě
(dále jen "KP"). Dne 23.11.2020 jsme obdrželi z uvedeného KP Seznámení s podklady pro
rozhodnutí, ve kterém nás seznamují, že není možné vklad práva povolit, a to z důvodu, že
město svůj záměr vnést výše uvedené nemovité věci do zmiňované společnosti nezveřejnilo
dle § 39 zákona o obcích. Záměr vnesení výše uvedených nemovitých věcí byl zveřejněn na
ÚD v období ode dne 18.12.2020 do dne 05.01.2021.
Odůvodnění:
Souhrnné stanovisko OMP a PRAV týkající se postupu k dané záležitosti, je uvedeno v příloze
k tomuto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 57-3269/21
RM doporučuje ZM schválit uzavření prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do
základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521,
547 01 Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, týkající se těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3
o výměře 528 m2, pozemku p. p. č. 861/2 o výměře 575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917
m2, pozemku st. p. č. 748 o výměře 34 m2, pozemku st. p. č. 728 o výměře 561 m2 vše v k. ú. Nové
Město nad Metují a dále pozemku p. p. č. 222/2 o výměře 1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou
technickou infrastrukturou ve vlastnictví města navazující na stávající stavby Vodojemů v hodnotě
nepeněžitého vkladu ve výši ceny obvyklé již uvedených oceňovaných pozemků v částce 552.430
Kč, stanovené znaleckým posudkem č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p. Ing. Danielem
Jakwerthem z Trutnova, s podmínkou, že správní poplatek za vklad práva do KN uhradí město.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 57-3270/21
RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. ZM 14-484/20 ze dne 17.09.2020 ve znění: "ZM schvaluje
uzavření prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve znění
přílohy k tomuto bodu, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a již zmiňovanou
společností, týkající se těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3 o výměře 528 m2, pozemku p. p. č.
861/2 o výměře 575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2, pozemku st. p. č. 748 o výměře
34 m2, pozemku st. p. č. 728 o výměře 561 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a dále pozemku
p. p. č. 222/2 o výměře 1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou infrastrukturou ve
vlastnictví města navazující na stávající stavby vodojemů v hodnotě nepeněžitého vkladu ve výši
ceny obvyklé již uvedených oceňovaných pozemků v částce 552.430 Kč, stanovené znaleckým
posudkem č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p. Ing. Danielem Jakwerthem z Trutnova, s
podmínkou, že náklady na vklad práva do KN uhradí společnost Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k danému bodu v ZM."
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Žádost o bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského
návrší do majetku města
Identifikace:
Na základě obeslání dopisů ze dne 23.11.2020 vlastníkům pozemků, kteří jsou dotčeni
Územní studii Krčínské návrší, jsme obdrželi v prosinci 2020 od vlastníka pozemku p. p. č.
156/1 o výměře 2301 m2 v k. ú. Krčín, ČR - příslušnost hospodaření ve prospěch SPÚ,
sdělení, že vzhledem k zařazení zmiňovaného pozemku územním plánem a danou studii do
plochy veřejné zeleně, může město požádat o bezúplatný převod z vlastnictví státu do
majetku města.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod z vlastnictví státu do majetku
města. Souhlas ZM ve věci bezúplatného převodu pozemku je jednou z podmínek pro podání
žádosti o převod z vlastnictví SPÚ. V 1. etapě dojde ke schválení podání žádosti v ZM a
následně, v případě jejího kladného vyřízení, dojde ke schválení vlastního převodu vč.
smlouvy v ZM.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 57-3271/21
RM doporučuje ZM souhlasit s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se
bezúplatného převodu pozemku označeného jako p. p. č. 156/1 o výměře 2301 m2 v k. ú. Krčín a
obci Nové Město nad Metují v lokalitě Krčínské návrší z vlastnictví České republiky s příslušností
hospodařit s majetkem státu ve prospěch Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Nové
Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/4 Darování pozemků do majetku města vč. zániku předkupního práva v lokalitě
Březinky v ul. Družební a ul. Československé armády
Identifikace:
Nemovitosti ve vlastnictví obchodní společnosti FATO real s.r.o, člen holdingu FATO z Hradce
Králové: p. p. č. 663/33 o výměře 333 m2, p. p. č. 663/32 o výměře 28 m2, p. p. č. 663/1 o
výměře 842 m2, p. p. č. 665/1 o výměře 531 m2, p. p. č. 656 o výměře 82 m2, p. p. č. 658/9 o
výměře 29 m2, p. p. č. 686/46 o výměře 6 m2, p. p. č. 666/2 o výměře 380 m2, p. p. č. 666/1 o
výměře 869 m2, p. p. č. 2072/7 o výměře 58 m2, p. p. č. 2072/8 o výměře 19 m2, p. p. č.
2072/2 o výměře 26 m2, p. p. č. 691/11 o výměře 18 m2, p. p. č. 694/14 (jehož výměra je
dotčená GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020) o výměře 483 m2 a p. p. č. 2073/7 (jehož
výměra je dotčená GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020) o výměře 73 m2 vše v k. ú. Nové
Město nad Metují v ul. Družební a ul. Československé armády. Celkem se jedná o 3777 m2.
Uvedené pozemky tvoří přístupové komunikace k BD, RD a dále jsou užívány jako chodníky a
veřejná zeleň. Některé výše uvedené pozemky označené jako pozemkové p. č. 2072/2,
2072/7, 2072/8, 663/1, 663/33, 665/1, 666/1 a 666/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují jsou
zatížené předkupním právem ve prospěch města Nové Město nad Metují, které zanikne s
převodem vlastnického práva ke zmiňovaným pozemkům z vlastnictví fy FATO do majetku
města. Jedná se o konečné převedení všech výše uvedených a nezastavěných pozemků z
vlastnictví fy FATO do majetku města, a to dle smluvních ujednání z roku 2005, kdy město
prodalo fy FATO pozemky k zastavění za cenu 60 Kč/m2. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - jak je to s těmi pozemky - řešily se předzahrádky, všechny pozemky se nevrací
atd. OMP - ty, které se nevrací, tvoří funkční celek k BD, budou prodány jednotlivým
vlastníkům jako funkční celek k jejich bytům. MST - pro město by byl problém se o takové
pozemky starat, protože jsou fakticky nepřístupné. Ing. Němeček a Ing. Maur měli obdobný
dotaz. Ing. Dostál - jsou tam zmiňovány klimatické podmínky - neděláme to předání
předčasně? OMP - ne, před tím proběhne celý proces tak, jak má být, chce to nějaký čas.
Proběhne podrobná přejímka i za účasti TS, máme s tím již v této lokalitě zkušenosti z
dřívějších převodů a vše si pohlídáme. Ing. Dostál - dotaz k veřejnému osvětlení. OMM jakmile se město stane vlastníkem, tak bude VO funkční, je to připraveno. Další dotaz Ing.
Dostála na zelené pásy. OMM - nevidí, že by s tím byl ze strany společnosti FATO v minulosti
nějaký problém, neočekávají ho ani teď. Poté odhlasována obě 2 navržená znění usnesení.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 57-3272/21
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru dále uvedených pozemků včetně všech součástí a
příslušenství v lokalitě Březinky (ul. Družební a ul. Československé armády) z vlastnictví obchodní
společnosti FATO real s.r.o, člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové:
p. p. č. 663/33 o výměře 333 m2, p. p. č. 663/32 o výměře 28 m2, p. p. č. 663/1 o výměře 842 m2, p.
p. č. 665/1 o výměře 531 m2, p. p. č. 656 o výměře 82 m2, p. p. č. 658/9 o výměře 29 m2, p. p. č.
686/46 o výměře 6 m2, p. p. č. 666/2 o výměře 380 m2, p. p. č. 666/1 o výměře 869 m2, p. p. č.
2072/7 o výměře 58 m2, p. p. č. 2072/8 o výměře 19 m2, p. p. č. 2072/2 o výměře 26 m2, p. p. č.
691/11 o výměře 18 m2, p. p. č. 694/14 (jehož výměra je dotčená GP č. 2299-622/2020 ze dne
02.11.2020) o výměře 483 m2 a p. p. č. 2073/7 (jehož výměra je dotčená GP č. 2299-622/2020 ze
dne 02.11.2020) o výměře 73 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, s tím, že protokol o fyzickém
předání zmiňovaných pozemků vč. všech součástí a příslušenství (stavby komunikací, veřejné
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osvětlení, zelené pásy a další příslušenství) bude proveden nejpozději do dne 30.04.2021 z důvodu
vhodnějších klimatických podmínek. Návrh na vklad práva do KN uhradí město a bude podán až po
protokolárním převzetí výše uvedených pozemků městem Nové Město nad Metují a výmazu
zástavních práv, zatěžující některé již zmiňované pozemky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 57-3273/21
RM doporučuje ZM souhlasit se zánikem předkupního práva k dále uvedeným pozemkům
zřízených ve prospěch města Nové Město nad Metují (v KN zapsané pod č. V-2871/2009-605):
pozemky označené jako pozemkové p. č. 2072/2, č. 2072/7, č. 2072/8, č. 663/1, č. 663/33, č. 665/1,
č. 666/1 a č. 666/2 vše v lokalitě Březinky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví FATO real
s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové. Poplatek za výmaz
předkupního práva z KN uhradí město Nové Město nad Metují v rámci převodu vlastnického práva
spolu s dalšími pozemky z vlastnictví zmiňované společnosti, které bude předloženo na příslušný
katastrální úřad v podobě vkladové listiny s označením jako Darovací smlouva se smlouvou o zániku
předkupního práva.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - skladování dřeva
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2239/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ostatní plocha, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s
usnesením č.: RM 54-3086/20 ze dne 30.11.2020 byl záměr města pronajmout část pozemku
v maximální šíři 1 m ke skladování na dobu určitou 3 let za minimální nájemné ve výši 44
Kč/m2/rok zveřejněn ode dne 15.12.2020 do dne 05.01.2021. Ke zveřejněnému záměru jsme
dne 17.12.2020 obdrželi souhlasné vyjádření žadatelky s nabídkou nájemného v uvedené
minimální výši. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází u domu žadatelky v ochranném pásmu MPR. Na ploše o výměře cca 10
m2 je uloženo dřevo (mimo ochranné pásmo trafostanice). Znění smlouvy o nájmu části
pozemku bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM
367-15726/17 ze dne 13.03.2017, doplněné o podmínky zveřejněného záměru města.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 57-3274/21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2239/1 o výměře 10 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to se žadatelkou pí [osobní údaj odstraněn], za účelem
uložení dřeva, na dobu určitou ode dne 01.02.2021 do dne 31.01.2024, za nájemné v navržené
minimální výši 44 Kč/m2/rok a za těchto podmínek: uložením dřeva nesmí docházet ke škodám na
městském majetku (oplocení aj.), skladování v maximální šíři 1 m, nájemné bude uhrazeno ode dne
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01.01.2021 vzhledem k tomu, že pozemek je již ke skladování užíván. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 dne
13.03.2017.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Změna smlouvy o výpůjčce částí pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují - snížení
výměry
Identifikace:
Na základě žádosti vypůjčitelky byl v souladu s usnesením č. RM 545-3085/20 ze dne
30.11.2020 zveřejněn ode dne 15.12.2020 do dne 05.01.2021 záměr města zmenšit výměru
plochy vypůjčené smlouvou o výpůjčce částí pozemků ze dne 01.08.2007 ze stávajících 95
m2 na novou výměru 50 m2. Předmětem výpůjčky za účelem údržby tak nově bude pouze
část pozemku p. p. č. 2034/29 o výměře 50 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují (původně p. p. č. 2293/3 o výměře 5 m2 a část p. p. č. 2034/29 o výměře 45
m2) - okrasná plocha před RD. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi dne 17.12.2020
souhlasné stanovisko žadatelky. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Vypůjčena zůstane pouze část pozemku u vstupu do RD. Z vyjmuté plochy o výměře 45 m2
bude část o výměře 10 m2 pronajata pro uskladnění dřeva a zbylá plocha bude ponechána v
údržbě TS (jedná se o přístup k trafostanici a k provozovně u RD). Z důvodu změn v celém
obsahu smlouvy doporučuje OMM uzavřít nové znění smlouvy o výpůjčce, které předkládá
RM ke schválení.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 57-3275/21
RM schvaluje nové znění smlouvy o výpůjčce částí pozemků ze dne 01.08.2007, spočívající ve
změně (snížení) výměry vypůjčené plochy, ve znění přílohy tohoto bodu, kdy předmětem výpůjčky
za účelem údržby bude ode dne 01.02.2021 část pozemku p. p. č. 2034/29 o výměře 50 m2, druh
pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují pro k. ú. a obec Nové Město
nad Metují. Dodatek bude uzavřen se stávajícím vypůjčitelem pí [osobní údaj odstraněn]. RM
pověřuje ST podpisem nového znění smlouvy o výpůjčce částí pozemků ze dne 01.08.2007.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Pronájem části p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - deponie zeminy
Identifikace:
Společnost FATO, a. s. člen holdingu FATO, IČO: 2743295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03
Hradec Králové, opětovně požádala dne 18.01.2021 o pronájem části p. p. č. 658/48 o výměře
373 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem deponování
zeminy na dobu 1 měsíce (30 dnů), tj. ode dne 31.01.2021 do dne 28.02.2021.
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Odůvodnění:
Vzhledem k povětrnostním podmínkám a současnému stavu se firmě nepodaří do dne
ukončení stávající smlouvy, tj. do dne 30.01.2021, zeminu na skládku odvézt, proto opětovně
požádala o pronájem na dobu 1 měsíce, a to do dne 28.02.2021. Požadavek lze splnit
uzavřením smlouvy na dobu nájmu kratší 30 dnů (bez nutnosti zveřejnění). OMM doporučuje
stanovit nájemné ve stejné výši jako v současné smlouvě, tj. 1.000 Kč za dobu nájmu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - uvedl, že k této záležitosti bude již naposledy hlasovat "pro", ale na potřetí už
prodloužení nepodpoří a bude trvat na smluvních sankcích. Vedoucí OMP - ujistil radní, že
potřetí tato situace nenastane, k prodloužení došlo proto, že jde o velkou haldu zeminy, kterou
není snadné někam trvale umístit. Ing. Dostál a Ing. Maur - požádali doplnit do usnesení větu,
ze které jasně vyplyne, že je prodloužení povoleno naposledy a v případě nedodržení budou
uplatněny sankce. Návrh usnesení byl doplněn o větu: "RM informuje, že se jedná o poslední
termín k odvozu deponované zeminy, v opačném případě budou uplatněny sankce v podobě
smluvní pokuty uvedené ve smlouvě ve výši 1.000 Kč/den." Hlasováním bylo schváleno.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 57-3276/21
RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 658/48 o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, za účelem deponování zeminy, na dobu určitou ode dne 31.01.2021
do dne 28.02.2021 a za nájemné ve výši 1.000 Kč za dobu nájmu, a to se zájemcem společností
FATO, a. s., člen holdingu FATO, IČO: 27473295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03 Hradec
Králové. RM informuje, že se jedná o poslední termín k odvozu deponované zeminy, v opačném
případě budou uplatněny sankce v podobě smluvní pokuty uvedené ve smlouvě ve výši 1.000
Kč/den. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Územní studie Krčínské návrší - připomínky
Identifikace:
Územní studie Krčínské návrší zpracovaná v září 2020 panem doc. Ing. arch. Ivanem
Kaplanem, která navrhuje komplexní řešení zastavitelné plochy včetně veřejného prostranství
a zastavění dotčených pozemků RD v městské části Krčína, obci Nové Město nad Metují.
Investorem uvedené studie je p. [osobní údaj odstraněn] s p. [osobní údaj odstraněn], kteří
zde vlastní větší část pozemků. Dne 23.11.2020 OMP odeslal 36 vlastníkům dotčených
pozemků informativní dopisy (dopis tvoří přílohu k tomuto projednávanému bodu) s možností
se vyjádřit k uvedené územní studii do dne 15.01.2021. Informace o odeslání byla rovněž
odeslána e-mailem dne 25.11.2020 všem zastupitelům města a všem odborným útvarům. Dne
16.12.2020 se uskutečnila v budově MěÚ Nové Město nad Metují schůzka některých
dotčených vlastníků, kteří zaslali své připomínky, a to za účasti zpracovatele uvedené studie
pana doc. Ing. arch. Ivana Kaplana, odborných útvarů a vedení města. Do uvedeného dne
(15.01.2021) byla přijata řada připomínek, souhlasných i nesouhlasných. Jejich úplný souhrn
vč. našeho města je uveden v příloze k tomuto bodu. Vyjádření OVRR (Mgr. Adama Balcara)
k připomínce p. [osobní údaj odstraněn], která se týká i oblasti územního plánování města, je
rovněž uvedeno v příloze k tomuto bodu (souvisí i s bodem 7/5).
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Odůvodnění:
ZM vydalo dne 19.04.2018 ÚP Nové Město nad Metují, který v kontinuitě s předchozím
rozhodováním vymezil zastavitelné plochy Z.K5 a Z.K6 v lokalitě Krčínské návrší. ÚP
současně rozhodování v tomto území podmínil zpracováním ÚS, která by měla řešit
požadavky na celkovou výměru veřejných prostranství v řešeném území, na vymezení a
ochranu architektonických a urbanistických hodnot, na konkrétní skladbu uličního prostoru v
diferencovaném pojetí dle významu, na rozsah a umístění veřejné zeleně, na řešení dopravy
(vč. počtu a dostatečných parametrů a pozic vjezdů do lokalit, dopravy v klidu, prostupnosti
území, nezbytných dopravních návazností na rezervní či sousední zastavitelné plochy,
podobně návaznosti pěší či cyklistické dopravy), dále požadavky na napojovací místa a
koordinaci technické infrastruktury, na možnou lokalizaci objektů vybavenosti, na povinnou
etapizaci výstavby např. v souvislosti s výstavbou inž. sítí a též požadavek na hlukovou studii
u plochy Z.K6.
Následně majoritní vlastníci dotčených pozemků na doporučení OVRR oslovili několik
architektů s příslušnou autorizací a nakonec zpracování územní studie zadali u p. doc. Ing.
arch. Ivana Kaplana, který je rovněž zpracovatelem ÚP.
Architekt vypracoval základní koncept, který konzultoval jak s OVRR, zástupci města, ale také
s řadou vlastníků. Postupně připomínky zapracovával a vznikl tak návrh územní studie
(zveřejněn na webových stránkách města v sekci O městě - Rozvoj města a území - Územní
plánování - Územní studie).
Zde následně převzalo iniciativu město (OMM) a pozvalo dotčené vlastníky, kteří podali
připomínku na jednání, které se konalo dne 16.12.2020 v zasedací místnosti MěÚ a zúčastnil
se i doc. Ing. arch. Kaplan, ARCH a OVRR. Kromě připomínek, které zúčastnění vznesli přímo
na zmíněném jednání OMM obdrželo i několik dalších připomínek, které většinou vyjadřovali
se studií souhlas. Zároveň hledali alternativní řešení, poukázali na problematiku odvodnění a
dalších zkušenosti z území, které jako obyvatelé mají. Na závěr bylo městu sděleno
poděkování za možnost se vyjádřit a projednat záležitost se zpracovatelem. Zároveň bylo
dohodnuto, že se všechny připomínky sesbírají a pošlou zpracovateli studie vč. investorovi
objednané studie k další revizi studie.
OMM rovněž obdrželo dopis p. [osobní údaj odstraněn] (viz příloha tohoto bodu) coby
vlastníka okrajového pozemku (z naprosté většiny vymezeného jako soukromá zeleň), který
v něm vznáší jednak námitku proti studii, ale rovněž zásadní tvrzení v souvislosti
s probíhajícím soudním řízení o návrhu na zrušení části ÚP Nové Město nad Metují (viz bod
7/5). Zde je nutno konstatovat, že se p. [osobní údaj odstraněn] zásadně mýlí a svá tvrzení
nedokládá žádnými důkazy - viz vyhodnocení tohoto dopisu OVRR v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní a obsáhlý materiál, požádal o krátkou
prezentaci. ST - požádal v usnesení upravit "investory" na "soukromé majitele pozemků". Na
přání Ing. Maura byl na jednání RM přizván Mgr. Balcar, aby ukázal radním skutečný stav na
mapě - jednak stávající majetkové rozložení a dále umístění pozemku p. [osobní údaj
odstraněn]. Z prezentace bylo patrné, že pozemkově není v současné době zajištěn přístup na
pozemek p. [osobní údaj odstraněn] po pozemcích města. Dále Mgr. Balcar okomentoval
prezentovaný výkres stávajícího ÚP, který považuje v dané věci za zásadní - pozemek p.
[osobní údaj odstraněn] je z naprosté většiny veden jako soukromá zeleň a pouze malá část je
vymezena jako plocha pro bydlení (projektant ÚP ctil ochranné pásmo nedaleké železnice).
Dle stávajícího návrhu ÚS je navržena komunikace až na hranici pozemku p. [osobní údaj
odstraněn], a proto zde nevidí problém případného napojení tohoto pozemku ve studii
naznačit a vyhovět tak požadavku p. [osobní údaj odstraněn]. Do diskuse se dále zapojili: TAJ,
vedoucí OMM a ST, zazněly podrobné informace o tom, jak byli vlastníci pozemků osloveni,
bylo zdůrazněno, že město není zadavatelem diskutované ÚS, je pouze mediátorem za tím
účelem, aby byli všichni vlastníci se studií seznámeni, vedoucí OMM informoval o schůzce
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vlastníků na MěÚ dne 16.12.2020. Na schůzku se dostavili pouze ti, kdo dali do té doby
připomínky, byla využita přítomnost autora studie v Novém Městě nad Metují. Studie byla
odeslána jako určitá osvěta pro všechny vlastníky, kteří na to následně reagovali, navrhovali
alternativní řešení přístupu dopravní komunikace. Toto bylo velmi užitečné a dozvěděli jsme
se z území spoustu dalších důležitých informací. Mezi přítomnými nebyl [osobní údaj
odstraněn], protože do té doby nic písemně nezaslal. Pozvali jsme jen ty, kteří podali
připomínky. Později poslal p. [osobní údaj odstraněn] dopis (viz příloha tohoto bodu). ST doplnil o další informace z jeho jednání s p. [osobní údaj odstraněn]. Ing. Němeček - nejlepší
by bylo, nakontaktovat p. [osobní údaj odstraněn] na ostatní majitele ve věci přístupu na
pozemek. Mgr. Balcar - dle jeho názoru nebyla podána žádná připomínka ke způsobu
vymezení tohoto pozemku v novém ÚP. Současně upozornil, že prvním krokem při
rozhodování v území bude dělení pozemků a zde stavební úřad vždy vyžaduje, aby všechny
nově vznikající pozemky měly přístup na veřejnou dopravní infrastrukturu (buď po vlastním
pozemku, nebo třeba na základě věcného břemene). Jako zásadní vidí fakt, že nejen p.
[osobní údaj odstraněn], ale všichni ostatní vlastníci v této východní části zastavitelné plochy,
budou vždy závislí na dohodě s vlastníky, přes které bude muset přístup logicky vést.
Připomíná, že stávající podmínka pro zpracování ÚS pro další možné rozhodování v území
bude po 5 letech od vydání ÚP nahrazena nutností uzavřít dohodu o parcelaci. Ing. Němeček
- vyplývá to z nějakého předpisu? Mgr. Balcar - toto je stanoveno přímo v ÚP. Mgr. Hylský autobusová zastávka ve směru na HK by měla být řešena nějakým zálivem a co námitky
vlastníků ze "stavebnin"? OMM - průchod u stavebnin i další připomínky budou zaslány
autorovi studie. Město se bude snažit o zajištění alternativního přístupu. Ing. Prouza - naznačil
budoucí možnost MHD v lokalitě, mělo by být na to pamatováno. Navržený kruhový objezd by
tam proto nechal. Autobus by se měl otáčet plynule a bez couvání. Ideálně vytvořit nějaký
plynulý okruh v dané lokalitě. Ing. Dostál - upozornil, na riziko zužování v kontextu zajištění
parkování a potřebu dostatečného prostoru pro veřejnou zeleň (viz podmínky na "Dubinkách").
Apel na to, aby při konečném řešení mohla zeleň v ulicích skutečně být. Mgr. Balcar - zajištění
parametrů přístupových komunikací pro autobusy bude pro investory zřejmě problém. Ing.
Němeček - v souvislosti s předpokládanou navrženou parcelací upozornil na riziko velké
koncentrace lidí - viz problematika při zastavování zbývajících pozemků Na Výsluní, kdy v RD
mohou vzniknout až 3 bj. V této souvislosti opět byly diskutovány možné způsoby regulace.
Poté odhlasováno.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 57-3277/21
RM byla seznámena s dosavadním projednáváním Územní studie veřejného prostranství Krčínské
návrší zpracované soukromými majiteli pozemků vč. všech doručených připomínek od dotčených
vlastníků nemovitých věcí k dané záležitosti.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 57-3278/21
RM ukládá OMM odeslat odpověď na dopis p. [osobní údaj odstraněn] z Hradce Králové ve znění
přílohy k tomuto projednávanému bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
31.12.2020
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.12.2020 .
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 57-3279/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.12.2020.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 57-3280/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Žádost o znovu povolení vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní
Identifikace:
OMM předkládá žádost pí [osobní údaj odstraněn], o znovu povolení bezúplatného
vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351 z důvodu opatrovnictví vnuka p.
[osobní údaj odstraněn], který je vlastníkem průkazu ZTP/P.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů a stanovisko OSV v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 57-3281/21
RM nesouhlasí se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351
pro pí [osobní údaj odstraněn], opatrovnici vnuka p. [osobní údaj odstraněn] z důvodu neshledání
sociální překážky, která by p. [osobní údaj odstraněn] bránila v integraci do společnosti. Dle pravidel
města Nové Město nad Metují pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa schválených v RM 341 ze
dne 15.02.2016 žádáme o odstranění dopravního značení vyhrazeného parkovacího místa v ul.
Nádražní před č. p. 351 na vlastní náklady žadatelky pí [osobní údaj odstraněn], a to nejpozději do
dne 26.02.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky a Lípy svobody
Identifikace:
RM 50-2898/20 uložila OMM ve spolupráci s ARCH a KŽP předložit RM návrh kovových nebo
kamenných desek u novoměstských lip republiky, které byly vysázeny před 2 lety v Novém
Městě nad Metují, Krčíně, Spech a Vrchovinách, vč. předpokládaných finančních nákladů.
Návrh řešení je součástí příloh tohoto bodu. Částka by byla čerpána z § 3639 Městský
mobiliář (pozn.: s těmito náklady nebylo v rámci položky uvažováno).
RM 54-3120/20 návrhy projednala a po seznámení se s materiály uložila OMM poptat další
možné dodavatele navržených kovových desek s gravírovaným nápisem pro možnost
porovnání cenových nabídek a opětovně předložit do RM. OMM tak předkládá další cenové
varianty. K uvážení je předloženo další stanoviště. Týká se Lípy svobody v parku u sokolovny,
více viz příloha tohoto bodu - úryvek z Novoměstského zpravodaje.
Odůvodnění:
Vyjádření p. Hladíka k formě letopočtu dle návrhu ARCH. Letopočet byl diskutován na
předchozí RM, cituji "Pokud se jedná o zvolenou formu psaní data 28. X. 2018, s tím žádný
problém nemám, líbí se mi, za první ČSR se tak data psala zcela běžně, navíc to hezky
evokuje dobu vzniku republiky."
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Vyjádření p. Hladíka k Lípě svobody: "Na základě svědectví pana Josefa Holého (osobně
jsem jej znal), který ve Svobodném slově z roku 1988 poutavě popisuje sázení lípy před cca
100 lety v Jiráskových sadech doporučuji, aby k tomu stromu (viz přilož. foto v publikaci Lípy
svobody v Královéhradeckém kraji, vydaném NPÚ Josefov 2018) byla instalována tabulka.
Dohledal jsem, že strom byl na místo zasazen 7. 5. 1919 žáky školy z Komendy. Panovaly
sice určité pochybnosti, zda se skutečně jedná o totožný strom, ale vzhledem k tomu, že pan
Holý byl už druhým očitým svědkem, který potvrdil, že právě tato lípa je ta původní, jsem pro.
Pokud RM schválí umístění tabulek, napíšu k tomu článek do zpravodaje."
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - poděkoval za zpracování alternativ, fakticky to vítá, jen se mu to stále zdá drahé,
např. ve srovnání s investicemi do konkrétní zeleně. Další diskuse se týkala nabídek,
navrhované varianty řešení a souvisejících cen vč. DPH. Hrazeno bude z položky na městský
mobiliář, i když s tím tam počítáno nebylo. Poté byla odhlasována všechna 3 navržená znění
usnesení.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 57-3282/21
RM bere na vědomí návrh řešení označení novoměstských lip republiky pro 4 místa ve městě a
Lípy svobody v parku u sokolovny ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 57-3283/21
RM ukládá OMM objednat výrobu zařízení od P&V rytecké práce, s.r.o., pro označení
novoměstských lip republiky pro 4 místa a Lípy svobody v parku u sokolovny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 57-3284/21
RM ukládá TS ve spolupráci s OMM osadit dodané zařízení k novoměstským lipám republiky na 4
místech a Lípy svobody v parku u sokolovny.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - Odpočinková místa
Identifikace:
Žádost o dotaci "Vybudování odpočinkových míst v městských lesích, Nové Město nad
Metují", podaná do 4. výzvy MAS Pohoda venkova, byla vybrána ke spolufinancování z
Programu rozvoje venkova ČR. OMM předkládá RM ke schválení Dohodu o poskytnutí dotace
na tento projekt, připravenou ze strany poskytovatele dotace - Státního zemědělského
intervenčního fondu. Celkové výdaje projektu jsou dle žádosti o dotaci 242.000 Kč, výše
dotace je 100 % ze způsobilých výdajů, tj. max. 242.000 Kč. Projekt bude financován z § 1032
Správa lesů. Realizace 16 odpočinkových míst v městských lesích proběhne do konce roku
2021.
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Odůvodnění:
Žádost o dotaci byla vybrána k podpoře, nyní je třeba uzavřít Dohodu o poskytnutí dotace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 57-3285/21
RM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt "Vybudování
odpočinkových míst v městských lesích, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1, IČO:
48133981, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této Dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD chodníku ul. Na Kopci a ve Vrchovinách
Identifikace:
OMM obdrželo žádost od DiK Janák Trutnov o prodloužení termínu dokončení PD na doplnění
chodníku v ul. Na Kopci a na doplnění chodníku ve Vrchovinách. O prodloužení termínu
dokončení PD žádá u chodníku v ul. Na Kopci z důvodu obdržení stanoviska společnosti VaK
Náchod a.s. a manželů [osobní údaj odstraněn], a u dokončení PD chodníku ve Vrchovinách z
důvodu řešení napojení sjezdu na p. p. č. 197, k. ú. Vrchoviny, nasvětlení stávajícího
přechodu pro chodce.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s prodloužením termínu, neboť je potřeba nejprve získat souhlasná stanoviska
k PD.
Doplnění dne 25.01.2021: OMM doporučuje v rámci PD na zpracování doplnění chodníku
dořešit i doplnění chybějícího VO na zvýšení bezpečnosti chodců. Projektant může zpracovat
samostatní rozpočet pro doplnění VO, tak aby se toto rozšíření mohlo realizovat, dle ceny
realizace, v jiném termínu než doplnění chodníku.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM přímo na jednání RM rozdala radním novou přílohu s doplněním. Jedná se o
doplnění do dodatku o zpracování PD na rozšíření VO o další 3 stožáry do chodníku směrem
ke kruhovému objezdu, 1 stožár VO by byl u přechodu k prodejně "Koberce Hylena, další
stožár VO by byl u přechodu na kruhovém objezdu a 3. stožár by byl umístěn na nezpevněné
cestě podél RD č. p. 66 a 69. Osazením těchto dalších stožárů VO se zvýší bezpečnost
chodců, na kterou je poukazováno v zápisech z OV Vrchoviny. Byla diskutována i otázka
financí pro realizaci, s těmito doplněními původně počítáno nebylo. Další diskuse se týkala
požadavku manž. [osobní údaj odstraněn] - problematika studny a jejího vyvložkování, to
podrobně vysvětlila vedoucí ORM. Vyplývá z toho prodloužení termínů. Radní diskutovali o
úloze VaK Náchod při řešeních svodu dešťových vod do tzv."vsaku". ST upozornil, že kde to
jen trochu jde, tak jednáme o přijatelných způsobech řešení. Radní odhlasovali usnesení v
upraveném znění.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 57-3286/21
RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení zpracování projektových dokumentací chodníku
v ul. Na Kopci a chodníku ve Vrchovinách a upravuje termín dokončení ze stávajícího dne
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15.01.2021 na předání PD pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti provedení
stavby vč. soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu vč. provedené inženýrské
činnosti ke SP vč. podání žádosti o SP proběhne nejpozději 30 dní po předání posledního
písemného souhlasného stanoviska.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 57-3287/21
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 190/2020 ze dne 12.10.2020 zabývající se úpravou
termínu dokončení PD pro společné územní a stavební řízení na chodník v ul. Na Kopci a chodník
ve Vrchovinách mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DiK Janák, s.r.o., nábř. Václava
Havla 207, 541 01 Trutnov, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Dodatek č. 1 k SOD na PD rekonstrukci chodníků a VO v ul. U Zázvorky
Identifikace:
OMM obdrželo dne 15.01.2021 od Ing. Ivana Šíra, projektování dopravních staveb a.s.,
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, žádost o prodloužení termínu dokončení PD
„Rekonstrukce chodníků a VO v ul. U Zázvorky, Nové Město nad Metují“ z důvodu prodloužení
chodníku u č. p. 78 vč. řešení jeho ukončení a na základě požadavku DI PČR, kdy bylo nutné
přeprojektovat stávající autobusovou zastávku u č. p. 3 na náměstí Republiky a tím zrušit
původní cyklopruh v chodníku.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s prodloužením termínu, neboť je potřeba nejprve získat souhlasná stanoviska
k PD. Dále je třeba, aby PD na rekonstrukce chodníků navazovala PD, která řeší rekonstrukci
silnice I/14, která se pro ŘSD stále zpracovává, neboť tak určí přesnou hranici v chodnících,
od které bude rekonstrukce chodníků hrazena městem. Do rekonstrukce silnice bude totiž
zařazena i oprava části chodníků jako provozní škoda. Termín pro zpracování PD na
rekonstrukci silnice I/14 pro ŘDS je dne 28.02.2021.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na termín dokončení PD. OMM - 28.02.2021 a pak to jde do sdruženého
řízení na OVRR. ST vyslovil pochvalu pracovnici z OVRR pro oblast památkové péče, že
předložila svá upozornění na nedostatky v PD již v průběhu zpracování, což celý proces
urychlí.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 57-3288/21
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 158/2020 ze dne 25.08.2020 zabývající se úpravou
termínu dokončení PD „Rekonstrukce chodníků a VO v ul. U Zázvorky, Nové Město nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.,
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Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Umístění dopravního zrcadla do ul. Chlístovská, Spy
Identifikace:
Na základě úkolu č. RM 43-2520/20 ve znění: "RM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla
na p. p. č. 628, k. ú. Spy pro výjezd z ul. Kosařova do ul. Vl. Moravce a pověřuje OMM
zajištěním všech potřebných povolení a umístěním dopravního zrcadla." postupovalo OMM při
povolování umístění dopravního zrcadla. Při umísťování dopravního zrcadla za pomoci TS
bylo město ústně upozorněno, že se jedná o soukromý pozemek a že vlastník pozemku s
umístěním dopravního zrcadla nesouhlasí. Po přezkoumání GP, bylo zjištěno, že se skutečně
jedná o soukromý pozemek st. č. 27, k. ú. Spy, jehož vlastník p. [osobní údaj odstraněn],
zaslal dne 19.01.2021 svůj písemný nesouhlas s umístěním dopravního zrcadla na jeho
pozemku. Jelikož není možné pro výjezd z ul. Kosařova umístit dopravní zrcadlo do jiných
míst, žádá OMM o zrušení tohoto úkolu.
Odůvodnění:
V daném místě není jiná možnost na umístění dopravního zrcadla pro výjezd z ul. Kosařovy
na ul. Vl. Moravce, a to z důvodu úzké komunikace, na kterou zajíždějí autobusy hromadné
dopravy. Dopravní zrcadlo by tedy muselo být umístěno v těsné blízkosti oplocení na st. č. 27,
k. ú. Spy, k čemuž je nutný souhlas soukromého vlastníka pozemku. Umístění dopravního
zrcadla pro výjezd z ul. Kosařova bylo řešeno na základě podnětu z webu města v sekci
"Dotazy a odpovědi" na podnět p. [osobní údaj odstraněn], kterému bude rozhodnutí o
neumístění dopravního zrcadla zasláno e-mailem.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 57-3289/21
RM ruší usnesení č. RM 43-2520/20 ve znění: "RM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p.
p. č. 628, k. ú. Spy pro výjezd z ul. Kosařova do ul. Vl. Moravce a pověřuje OMM zajištěním všech
potřebných povolení a umístěním dopravního zrcadla." z důvodu nezískání souhlasu k umístění
dopravního zrcadla od soukromého vlastníka st. č. 27, k. ú., Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Obnovení dopravního hřiště
Identifikace:
OMM předkládá závěry z průzkumu obnovení bývalého dopravního hřiště v ul. 28. října na
základě usnesení č. RM 54-3121/20 ve znění: "RM ukládá OMM prověřit podmínky, které by
umožnily obnovení bývalého dětského dopravního hřiště v ul. 28. října." ve znění přílohy
tohoto bodu.
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Odůvodnění:
OMM prověřilo možnosti obnovení dopravního hřiště - viz příloha tohoto bodu. OMM také
upozorňuje, že tato záležitost již byla projednávána v roce 2015 v PVO 200, v příloze
přikládáme plnění tohoto úkolu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - poděkoval za zpracované informace a stanoviska a uvedl, že v tomto kontextu
by byl velice rád, aby se v Novém Městě nad Metují dopravní hřiště obnovilo. Popsal svou
soukromou cestu s dětmi na dopravní hřiště v Náchodě, které naše město finančně podporuje.
S tím nemá problém, ale je to spíše pro školní aktivity v této oblasti. Přepravit se na hřiště do
Náchoda na kolech s celou rodinou je dost náročné a komplikované. Navrhuje proto zařadit
obnovu dopravního hřiště do návrhu rozpočtu na rok 2022 - avizovaných 200 tis. Kč na
oplocení a obnovu hřiště vidí jako přijatelnou částku. Tento záměr v plném rozsahu podpořil i
Ing. Dostál. K nim se připojil rovněž Ing. Maur, podpořil by to, ale upozornil, že bude třeba
nejdříve vyřešit otázku náhrady za parkování, které nyní při akcích na letním stadionu na
ploše býv. dopravního hřiště probíhá. MST upozornil, že nepůjde pouze o vyřešení nových
ploch pro parkování, ale při oplocení dopravního hřiště bude třeba řešit jeho obsluhu a
zabezpečení jeho stavu, tj. odemykání, zamykání, dohled a údržba. Mgr. Hylský reagoval s
tím, že odemykání/zamykání nevidí jako nutnost, jinde se také hřiště nezamykají. Kdyby se to
ukázalo jako nutnost, může se to řešit stejným způsobem jako Bartoňova vyhlídka, zámecká
zahrada apod. - obavy jsou podle něho ale zbytečné, to bychom se museli bát rizika na
jakémkoliv hřišti, oplocení musí být hlavně z důvodu nechtěného parkování aut. Ing. Dostál nyní je třeba prověřit plochy pro parkování v okolí stadionu. Radní návazně diskutovali o
plochách, které by přicházely v úvahu. Plocha před hlavní branou, komunikace kolem Domu
zdraví, spodní nevyužívaná část zahrady u "ZŠ Malecí" apod. Na závěr bylo formulováno 2.
usnesení ve znění: "RM ukládá OMM prověřit možnosti parkování u stadionu gen. Klapálka v
případě obnovy a zaplocení dopravního hřiště v ul. 28. října na p. p. č. 461/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují." Obě usnesení byla radními odhlasována.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 57-3290/21
RM bere na vědomí závěry z průzkumu obnovení bývalého dopravního hřiště v ul. 28. října na p. p.
č. 461/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 57-3291/21
RM ukládá OMM prověřit možnosti parkování u stadionu gen. Klapálka v případě obnovy a
zaplocení dopravního hřiště v ul. 28. října na p. p. č. 461/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Problematika veřejné zeleně
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 52-3039-20: "RM ukládá OMM prověřit problematiku řešení
veřejné zeleně ve městech obdobné velikosti Nového Města nad Metují" předkládá OMM ve
znění přílohy tohoto bodu závěry zadaného průzkumu.
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Odůvodnění:
Průzkum zpracovalo OMM - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Dostál, MST, TAJ. Ing. Dostál poděkoval za zpracování a uvedl, že tuto
problematiku bude řešit novým bodem v některé z nadcházejících RM. Mj. uvedl, že ze
zjištěných informací z jiných měst vyplývá, že města zeleň "pasportizují" a tímto směrem
bychom měli postupovat lépe i u nás.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 57-3292/21
RM bere na vědomí závěry prověřené problematiky řešení veřejné zeleně ve městech obdobné
velikosti Nového Města nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armády-Dukelská
Identifikace:
OMM předkládá žádost společnosti LOSKY, s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 Běchovice, která zpracovává podklady pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, uložení telekomunikační sítě v lokalitě Husova,
Československé armády, Dukelská. Trasa optické sítě je navržena tak, aby co možná nejvíce
kopírovala trasy již uložených inženýrských sítí, a co nejméně tedy zatěžovala městské
pozemky.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - připomenul, že z vysvětlení k zákonu, který se mj. zabývá snižováním nákladů na
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, nevyplývá povinnost města jako
vlastníka pozemků, kam má nějaký subjekt zájem tento druh sítí uložit. Je to o tom, že pokud
jiný subjekt tam má již nějaké sítě uložené, tak právě tento subjekt by měl jejich využití
umožnit novému žadateli. Pokud to povolíme, bude se opět kopat do některých chodníků, kde
se tak dělo v nedávné minulosti. Proto souhlas s uložením další optické sítě nepodpoří.
Vedoucí OMM uvedl, že v této věci byl vznesen dotaz na Svaz měst a obcí ČR, který tento
dotaz postoupil na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen "MPO"). Odpověď zatím
nedorazila. Dále se ještě dotázali na Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ"), zda jsme
povinnou osobou, které zákon ukládá umožnit zavádění těchto sítí. Z ČTÚ nám na konci
minulého týdne sdělili, že jsme vlastníci VO, pracujeme s veřejnými prostředky, a tedy jsme
povinnou osobou. Vyjádření je velmi složitě popsané, budeme to ještě řešit s PRAV. Ing.
Němeček se dotazoval na smlouvu o věcném břemenu. OMM - nyní to je jen žádost, pokud by
byla schválena, tak bude předložena smlouva. Po delší diskusi k projednávanému tématu se
radní shodli v tom, že rozhodnutí k této žádosti odloží minimálně o 1 RM, mj. z důvodu
vyčkání na stanovisko MPO.
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 57-3293/21
RM odkládá vydání souhlasu se stavbou optické sítě v trase v lokalitě Husova, Československé
armády, Dukelská na p. p. č. 368/7, 368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218, 2226, 2075/3,
2217, 2225, 2224, 2215, 2223, 2222, 723/2, 733/9, 722/2, 722/6, 723/3, 722/8, 730, k. ú. Nové
Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města a v chodníkové tělese na p. p. č. 2075/1, k. ú.
Nové Město nad Metují, ve znění žádosti a PD v příloze tohoto bodu a ukládá OMM žádost znovu
předložit do RM po obdržení vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k této
problematice.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 57-3294/21
RM odkládá schválení
smlouvy
o
právu
provést
stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_2" mezi městem Nové Město nad Metují, jako
vlastníkem pozemků, a firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
jako stavebníkem a ukládá OMM smlouvu znovu předložit do RM po obdržení vyjádření ze SMO ČR
či Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Žádost o zřízení sdruženého sjezdu
Identifikace:
ORM předkládá do RM opětovně k projednání žádost pí [osobní údaj odstraněn], zastoupené
firmou INS spol. s.r.o., o vyjádření města jako vlastníka pozemku p. p. č.709/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují, k připojení místní komunikace na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Na Výsluní sdruženým sjezdem přes pozemky 709/19 a 709/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují.
Na schválené usnesení RM 56: "RM neschvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na
p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a pí
[osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a ukládá ST jednat se žadatelkou o
sdružený sjezd v ul. Na Výsluní, pí [osobní údaj odstraněn], o budoucím využití p. p. č. 705/16,
705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Město nad Metují pro deklarovanou výstavbu pouze 2 rodinných
domů na vyjmenovaných 3 pozemcích. RM ukládá ST k uvedenému zajistit písemný závazek
žadatelky z tohoto jednání." pí [osobní údaj odstraněn] telefonicky reagovala, že nemá zájem
se sejít s vedení města k uvedené záležitosti. ORM proto předkládá tento bod k projednání do
RM, aby byl stanoven další postup v této záležitosti.
Odůvodnění:
V roce 2020 došlo k rozdělení pozemků v dané lokalitě Na Výsluní, nyní tyto nově rozdělené
pozemky (p. p. č. 705/16, 705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Město nad Metují) chce žadatelka
připojit sdruženým sjezdem přes pozemek 705/19 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví
žadatelky a přes pozemek města 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ke stávající komunikaci
v ul. na Výsluní.
Vyjádření dotčených útvarů je přílohou tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Bod na tzv. "žlutém papíře" předložený až přímo na jednání RM 57. Úvodního komentáře se
ujal MST, vysvětlil důvody předložení tohoto bodu přímo do jednání RM a předal slovo
vedoucí ORM. Ta informovala radní o tom, že nemohlo být naplněno usnesení minulé RM, tj.
jednat o závazku prodeje jejich pozemků se zárukou počtu staveb RD, které tam vzniknou.
Paní [osobní údaj odstraněn] nemá zájem se s nikým z vedení města sejít a něco řešit.
ORM to nyní do RM předkládá proto, že se má za město vyjádřit pro ODSH, a to za vlastníka
dotčeného pozemku (za město), k podané žádosti o sdružený sjezd, kterou má pí [osobní údaj
odstraněn] na ODSH podanou. Je nutno se vyjádřit, protože lhůta k vyjádření již neumožňuje
nějaký další časový posun a ODSH musí rozhodnout. Na to navázala obsáhlá diskuse většiny
přítomných, ve které zazněly již několikrát vyslovené pochybnosti, které se týkají rizika
zastavění předmětných pozemků ve vlastnictví žadatelky rodinnými domy se 3 bj., což bude
pro dané území neúnosné, i když to ÚP umožňuje. Část radních spatřuje ve vydání
nesouhlasu se sdruženým sjezdem pro tyto pozemky přes pozemek města, jedinou možnost
města, jak takové výstavbě čelit. K diskusi byla přizvána i Mgr. Šímová - právnička úřadu.
Diskuse se týkala předvídatelnosti dalšího stavebního vývoje, obsahu smlouvy o právu
provést stavbu sjezdu, územního řízení, souhlasu města k přeparcelaci apod. Část radních se
vyjádřila, že se souhlasem k povolení sdruženého sjezdu problém nemá, protože těžko něco
vymáhat, pokud záměr není v rozporu s ÚP. PRAV k tomu uvedla, že v případě nesouhlasu
města ho vždycky můžeme limitovat jen tím, co umožňuje zákon. Ing. Maur předložil
protinávrh k původnímu usnesení ve znění: "RM nesouhlasí se zřízením sdruženého sjezdu
na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu nedořešeného záměru výstavby na
p. p. č. 705/16, 705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Město nad Metují a neznámé intenzity dopravy."
Ještě před hlasováním radní rozebírali další postup města, jako vlastníka pozemku, přes který
má být sjezd veden a zároveň účastníka řízení, pokud by ODSH nesouhlas města neuznalo a
vydalo by souhlasné rozhodnutí žadatelce k budování sjezdu. PRAV - pak přichází do úvahy
otázka odvolání se do rozhodnutí. Radní hlasovali o protinávrhu - 4 pro, 2 proti, 1 zdržel se protinávrh byl schválen.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 57-3295/21
RM nesouhlasí se zřízením sdruženého sjezdu na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují z
důvodu nedořešeného záměru výstavby na p. p. č. 705/16, 705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Město nad
Metují a neznámé intenzity dopravy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Rozpočet sociálního fondu 2021 - návrh
Identifikace:
Rozpočet sociálního fondu je součástí schváleného rozpočtu města (v rámci § 6171). Po
dohodě s odborovou organizací je navržena varianta rozpočtu, která zahrnuje Výdaje z
osobních účtů zaměstnanců do výše 2 500 Kč - viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Rozpis na jednotlivé položky je předkládán RM ke schválení.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - požádal o vysvětlení pojmu sociální fond. OF - jedná se o fond zaměstnavatele,
který slouží mj. k uspokojování výdajů pro zaměstnance, které jsou osvobozeny od daně.
Dříve byl tento fond zaměstnavatele pojmenován jako Fond kulturních a sociálních potřeb
(FKSP). Poté odhlasováno.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 57-3296/21
RM schvaluje rozpočet sociálního fondu MěÚ na rok 2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Zajištění dopravní obslužnosti od března 2021
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 54-3128/20 schválila Smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících na zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu města Nové Město nad Metují
na rok 2021 s firmou ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim.
Předmětem smlouvy je plnění závazku spočívajícího v poskytnutí veřejné služby v přepravě
cestujících podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, a to zajištění dopravní
obslužnosti v územním obvodu města Nové Město nad Metují v období ode dne 01.01.2021
do dne 06.03.2021 v rozsahu autobusové linky č. 640035 Krčín - Nové Město nad Metují Slavoňov. Vzhledem k tomu, že společnost po ukončení platnosti smlouvy již dále v našem
regionu nebude působit, je třeba rozhodnout, zda dopravní obslužnost bude v tomto rozsahu
dále zajišťována a jakým způsobem.
Odůvodnění:
Ing. Prouza zpracoval ekonomické vyhodnocení provozu a komentář k lince č. 640035 Krčín Nové Město nad Metují. Vzhledem k minimálnímu využití a vysokým nákladům je navrženo
ukončení provozu spojů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - informoval o změnách, které se plánují v autobusové dopravě v rámci KHK ode
dne 07.03.2021. Informoval o tom, že na spojích zajišťujících dopravní obslužnost,
objednávanou a hrazenou městem, se vybralo na jízdném jen něco málo přes 15 tis. Kč/rok.
Využití spojů je tedy minimální. Nabízejí se 3 možnosti: 1) pokračovat ve stávajícím rozsahu,
2) objednat provozování 1 spoje z Krčína v 8.30 nebo 3) dopravní obslužnost úplně ukončit.
Vhledem k příznivé ceně dopravního výkonu ve výši 19,50 Kč/km, kterou nyní nabízí přímo
KHK, se radní shodli na variantě 2), tzn. na ponechání 1 nejvytíženějšího spoje. Náklady
města by tak činily za 10 měsíců cca 40 tis. Kč. Zprávu, jak bude nebo nebude tato doprava
vypadat, požaduje KHK sdělit nejpozději do konce ledna 2021. V případě zájmu města
smlouvu KHK připraví a předloží ke schválení. Závěrem diskuse bylo naformulováno usnesení
a poté odhlasováno.
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 57-3297/21
RM souhlasí s ukončením provozu spojů veřejné autobusové dopravy objednávaných a hrazených
městem č. 9, 10 a 13 na lince č. 640035 Krčín-Nové Město nad Metují s platností ode dne
07.03.2021 z důvodu minimálního využití a vysokých finančních nákladů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 57-3298/21
RM souhlasí s pokračováním provozu spoje č. 7 na lince č. 640035 Krčín-Nové Město nad Metují s
platností ode dne 07.03.2021 a ukládá OF uzavřít v této věci smlouvu s KHK.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního soudu v
Náchodě
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], byli zvoleni do funkce přísedících
dne 23.02.2017. Vzhledem k tomu, že přísedící jsou voleni na dobu 4 let, v letošním roce jim
končí mandát k výkonu funkce. Z tohoto důvodu Okresní soud v Náchodě žádá zařazení volby
těchto přísedících do programu nejbližšího Zastupitelstva města Nové Město nad Metují.
Žádost Okresního soudu v Náchodě viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Navržení kandidáti ve funkci přísedícího již působí, vykonávající ji řádně, splňují zákonem
stanovené předpoklady pro výkon této funkce a s volbou do funkce přísedícího vyslovili
souhlas.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 57-3299/21
RM doporučuje ZM schválit volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě, jmenovitě: pí [osobní
údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], oba navržení kandidáti bydlí v Novém Městě nad
Metují.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ - 62. výročí
Identifikace:
Spolek Lungta oznamuje a žádá o opětovné připojení se města k akci "Vlajka pro Tibet",
kterým se dne 10.03.2021 připomene 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve
Lhase - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ: Jedná se o každoroční žádost Spolku Lungta, město prozatím vždy žádosti
vyhovělo.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 57-3300/21
RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne
10.03.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 57-3301/21
RM ukládá OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení v rámci akce "Vlajka pro Tibet" na budově MěÚ
Nové Město nad Metují dne 10.03.2021.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 10.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Žádost Laxus z.ú. o užití znaku města Nové Město nad Metují
Identifikace:
Žádost organizace Laxus z.ú. o užití znaku města Nové Město nad Metují ve výroční zprávě
za rok 2020. Podrobnosti viz žádost v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Město Nové Město nad Metují finančně podporuje programy Laxus z.ú., proto žadatel žádá o
poskytnutí znaku města Nové Město nad Metují, aby mohl město Nové Město nad Metují
uvést ve výroční zprávě organizace Laxus z.ú. za rok 2020.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 57-3302/21
RM souhlasí s poskytnutím znaku města Nové Město nad Metují v elektronické podobě organizaci
Laxus z.ú., a to za účelem uvedení města Nové Město nad Metují do výroční zprávy organizace
Laxus z.ú. za rok 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 46

ZÁPIS Z PORADY
RM 57 ze dne 25.01.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 57-3303/21
RM ukládá OI (OSÚ) zajistit zaslání znaku města Nové Město nad Metují a podrobností k jeho užití
organizaci Laxus z.ú.
Odpovídá: OI, Provede: OSÚ, Termín: 29.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Navýšení počtu licencí VITA Software
Identifikace:
Návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o technické podpoře č. 66/11 mezi městem a společností
VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 61060631.
Odůvodnění:
Z důvodu zajištění přestupkové agendy pro měření radary v Novém Městě nad Metují a okolí
je nutno přikoupit po jedné licenci na agendy Přestupky a Propojení SSL - ELISA.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 57-3304/21
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o technické podpoře č. 66/11 mezi městem Nové Město
nad Metují a společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 61060631,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 24.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Rozsudek Nejvyššího správního soudu - ÚP Nové Město nad Metují
Identifikace:
Informace o rozsudku Nejvyššího správního soudu č. 6 As 225/2019 ze dne 17.12.2020,
kterým byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j.: 30 A 33/2019 ze dne
04.10.2019, vydaný v řízení o návrhu na zrušení části ÚP Nové Město nad Metují a věc byla
Krajskému soudu v Hradci Králové vrácena k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Dne 06.01.2021 byl městu doručen Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 6 As 225/2019
ze dne 17.12.2020, kterým byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j.: 30 A
33/2019 ze dne 04.10.2019, vydaný v řízení o návrhu na zrušení části ÚP Nové Město nad
Metují a věc byla Krajskému soudu v Hradci Králové vrácena k dalšímu řízení. Rozsudek a
vysvětlení k tomuto rozsudku od JUDr. Jiřího Všetečky, který město v této záležitosti právně
zastupuje, jsou uvedeny v přílohách tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Šímová - podala radním informace k rozsudku NSS - nyní jde hlavně o to, že KS v HK se
musí vypořádat s tím, co mu ze strany NSS bylo vytknuto. Dále seznámila radní s tím, co
bude v našem vyjádření pro KS HK. Na dotaz Ing. Němečka na možné dopady do platného
ÚP Mgr. Šímová odpověděla, že ve věci ÚP se vedou 2 soudní řízení - v tom 2. řízení máme
rozsudek KS v HK, proti kterému také byla podána kasační stížnost - o té ještě nebylo NSS
rozhodnuto. Poté odhlasováno.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 57-3305/21
RM bere na vědomí informaci o rozsudku Nejvyššího správního soudu č. 6 As 225/2019 ze dne
17.12.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu, kterým byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Hradci
Králové č. j.: 30 A 33/2019 ze dne 04.10.2019, vydaný v řízení o návrhu na zrušení části ÚP Nové
Město nad Metují a věc byla Krajskému soudu v Hradci Králové vrácena k dalšímu řízení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění: Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Maur - otevřel v závěrečné diskusi RM 57 téma očkování. KHK připravuje strategii - kde
a jaké místo má v této věci město Nové Město nad Metují? Prosí o zajištění informace
případně do příští RM 58. MST - informoval o své účasti na jednání dne 18.01.2021, které
svolal na KÚ KHK hejtman KHK brig. gen. v. v. Mgr. Martin Červíček. Dále MST seznámil
radní se strategií KHK, o vzniku očkovacích center (v KHK se bude jednat o 7 míst - nejblíž od
nás v Náchodě - pravděpodobně hotel Beránek).
2/ Ing. Dostál - vznesl dotaz k provozu lékáren - v neděli nelze v žádné ze 3 lékáren v Novém
Městě nad Metují koupit potřebné léky - nejblíže je lékárna v Kauflandu v Náchodě - požádal o
zjištění informace, zda novoměstské lékárny neuvažují o "lékárenské pohotovosti" jako to mají
např. zubaři. MST - jedná se o soukromé subjekty, ale zkusí je oslovit a zpětnou informaci
předá radním na příštím jednání RM 58.
3/ MST a TAJ informovali o hodinách pro veřejnost na MěÜ Nové Město nad Metují a jejich
částečnému rozšíření. MST - rozšíření je podmíněné zdravotním stavem úředníků.
Konec jednání RM 57 v 17:33 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 57 vyhotoven dne:
Zápis z RM 57 vypraven dne:
Zápis z RM 57 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
28. ledna 2021
28. ledna 2021
28. ledna 2021
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