Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 81 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 13.12.2021
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

18:00

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

18:00

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:00

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

18:00

On-line

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:00

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:00

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

18:00

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

18:00

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

18:00

Plná

Hosté:
10

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

13:05

14:05

Částečná

11

Mgr. Lucie Šímová

PRAV (OSÚ)

13:05

14:52

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:15

16:57

Částečná

13

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

14:15

16:01

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

16:01

16:56

Částečná

15

Mgr. Hana Ježdíková

referentka OSÚ (PERS)

17:06

17:11

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 13.12.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "ZŠ Malecí"

2/3

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "ZŠ Komenského"

2/4

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Komenského

2/5

Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí

2/6

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

2/7

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

2/8

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

2/9

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

2/10

Smlouva o zajištění závodního stravování - SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r. o.

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
- lokalita Malecí

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Vodojemu, ul. Pekelská

3/3

Prodej pozemků p. p. č. 677/70 a p. p. č. 677/141, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, včetně
žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, ul. Pod Vodojemem

3/4

Autobusové stanoviště Na Rychtě a u železniční stanice - smlouvy a dodatky

3/5

Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují

3/6

Vrchoviny - přístup veřejnosti po cizím pozemku

3/7

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení stromu na zahradě "MŠ Vrchoviny"

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415
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4/2

Zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města

4/5

Zápis ze 176. zasedání Bytové komise ze dne 08.12.2021

5.

Rozvoj

5/1

Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova

5/2

Zřízení sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny

5/3

Dodatek č. 3 k SOD na chodník Sokolská

5/4

Nájemní smlouva na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s ČD, a. s.

5/5

Smlouva o spolupráci - Živičný kryt v ul. Stavební

5/6

Cenová nabídka na opravu komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách - 2. etapa

5/7

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují

5/8

PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

5/9

ZD na výběr zpracovatele Aktualizované analýzy rizik kontaminovaného území Elton Nové Město
nad Metují

5/10

Žádost o souhlas s dělením pozemku

5/11

Žádost Suntel Czech s.r.o. - prominutí smluvní pokuty z NS č. 16/2021

6.

Finance

6/1

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

6/2

Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO

6/3

Přesun v rámci § 6171 - místní správa - RO

6/4

Navýšení § 3632 - pohřebnictví - RO

6/5

Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže - RO

6/6

Navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar) - RO

6/7

Navýšení § 5311 - městská policie - RO

6/8

Úprava položek platy v rámci rozpočtu - RO

6/9

Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO

6/10

Vyřazení majetku

6/11

Dotace TJ Spartak - využívání sportovišť školami
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6/12

Navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň - RO

6/13

Žádost „ZŠ Školní“ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

7.

Různé

7/1

Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)

7/2

Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního poměru zaměstnance

7/3

VŘ servery 2021 - žádost o posunutí termínu dodání

7/4

Dodatek ke smlouvě na sdružené služby dodávky elektrické energie

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 69-3965/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Zadání:

souhlasí
s pokácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují,
které rostou v k. ú. Nové Město nad Metují, a to ve znění dle upravené přílohy takto:
- cypřiš (obvod 90 cm) hřbitov ve městě p. p. č. 363
- bříza (obvod 131 cm) u CIS(u) ul. T. G. Masaryka p. p. č. 2292
- smrk (obvod 142 cm) pod restaurací STOP proti parkovišti u č. p. 851 p. p. č. 617/1
- levá bříza (obvod 120 cm) v areálu OÁZA p. p. č. 673/1
- borovice (obvod 160 cm) proti 5 bukům v areálu OÁZA p. p. č. 673/1
- bříza (obvod 112 cm) v areálu OÁZA u nového chodníku p. p. č. 671/1
- bříza (obvod 205 cm) uprostřed vlevo od budovy MSSS areál OÁZA p. p. č. 671/1
- sakura (obvod 167 cm) ul. Smetanova u č. p. 274 p. p. č 435/4.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Jedná se o složité rizikové kácení, z kapacitních
důvodů jsme nestihli všechny stromy pokácet.

Číslo úkolu:

RM 79-4443/21, RM 79-4444/21,
RM 79-4445/21, RM 79-4446/21,

Název:

Veřejná zakázka - dodávka tonerů pro město a jeho PO

Zadání:

stanovuje
v části originální tonery, pořadí na2. místě, a to pro případ neplnění vítěznou firmou,
nabídku společnosti Pavel Scheufler, Rovná 1704, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 60895471, za nabídkovou cenu 680.815 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31.01.2022
Původní plnění: 13.12.2021

Zodpovědný: Továrek Zdeněk, Mgr.

stanovuje
v části alternativní tonery, pořadí na druhém místě, a to pro případ neplnění vítěznou
firmou, nabídku společnosti Comp´s spol, s.r.o. IČO: 46709576, se sídlem Husova
539, 468 51 Smržovka, za nabídkovou cenu 84.092,60 Kč vč. DPH.
Založeno:

02.12.2021

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno, podpis smlouvy zajištěn s vítězným uchazečem.

Číslo úkolu:

RM 79-4436/21

Název:

Zápis č. 12 z jednání Komise dopravní ze dne 20.10.2021

Zadání:

ukládá
OMM pokračovat v krocích vedoucích k vybudování cyklostezky od AMMANN(u) do
Vrchovin a z Vrchovin do Šonova-Provodova podle Plánu rozvoje cyklotras.

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.
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Založeno:

02.12.2021

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Plnění úkolu:

OMM v těchto krocích postupuje a dle úkolu bude podávat žádost o dotaci na PD.

Číslo úkolu:

RM 79-4425/21

Název:

Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 TJ Spartak Nové Město nad
Metují, z. s., ve výši 700 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4424/21

Název:

Žádost SK o poskytnutí finanční spoluúčasti

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s příslibem finanční spoluúčasti města při realizaci projektu Výměna osvětlení a
střídačky Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 915 tis. Kč.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 79-4423/21

Název:

Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 Sportovnímu klubu Nové Město
nad Metují z.s. ve výši 700 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 03.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 79-4421/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v rámci rozpočtu
na rok 2022 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován a
dále schválit zmocnění RM k navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o vratky
transferů (dotací), které příspěvkové organizace prostřednictvím města vrací
poskytovatelům těchto transferů. Provedené změny budou předloženy vždy na
nejbližším zasedání ZM.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 79-4420/21

Název:

Členské příspěvky, dary a rezervy 2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely: Euroregion
Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v
Novém Městě nad Metují - festival komedie 1 000 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o.,
Nové Město nad Metují 950 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy,
údržbu, ocenění sportovců a kolektivů a využití sportovišť ve výši 6 350 tis. Kč, NONA
92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz stacionáře 450 tis. Kč, program prevence
rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku na dary a dotace města 550
tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo sportovních
oddílů) 150 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty
bude v rámci svých kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad
rozhodovat RM. O přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené
podpory nad 50 tis. Kč podléhají schválení ZM.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 79-4419/21

Název:

Členské příspěvky, dary a rezervy 2022

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy do rozpočtu města:
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 56 tis. Kč, Nová Města v Evropě 8 tis.
Kč, Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, Městský klub v Novém Městě nad Metují 3
800 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí
ČR 35 tis. Kč, DSO Region Novoměstsko 149,07 tis. Kč a MAS Pohoda venkova, Val
35 tis. Kč.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 22.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 79-4418/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Stravování zastupitelů ode dne 01.01.2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
uvolněným členům Zastupitelstva města Nové Město nad Metují z rozpočtu města
poskytnutí příspěvku na stravování ode dne 01.01.2022 ve stejné výši a za stejných
podmínek, za jakých je tento příspěvek poskytován zaměstnancům města.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 79-4417/21

Název:

Zápisy z jednání Finančního výboru ZM ze dne 10.11.2021 a ze dne 25.11.2021

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
zápisy z Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město nad Metují ze dne
10.11.2021 a ze dne 25.11.2021 ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 79-4415/21

Název:

Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 Centru Najáda s.r.o. ve výši
400 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4413/21

Název:

Dodatek č. 1 k SOD - oprava komunikace a chodníku ve Vrchovinách

Zadání:

ukládá
OMM předložit do příští RM cenovou nabídku od firmy NOVOSTAV s.r.o., Hradec
Králové, která realizuje nový chodník a stavební úpravy chodníku před č. p. 66 ve
Vrchovinách, na rozšíření stavebních úprav chodníku (dláždění ze žulových odseků)
podél domu č. p. 66 a č. p. 71, až po odbočku na místní komunikaci za č. p. 71.

Založeno:

02.12.2021

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 13.12.2021
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Splněno: 08.12.2021
Plnění úkolu:

08.12.2021: Splněno. Cenová nabídka je předkládána do RM 81.

Číslo úkolu:

RM 79-4412/21

Název:

Dodatek č. 1 k SOD - oprava komunikace a chodníku ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách (§ 2212) o 15
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul.
Nádražní (§ 3639).

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

08.12.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4411/21

Název:

Dodatek č. 1 k SOD - oprava komunikace a chodníku ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 k SOD na realizaci „Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve
Vrchovinách“ na vícepráce ve výši 24.290,86 Kč vč. DPH, který mění celkovou cenu
díla z původních 376 815,78 Kč vč. DPH na 401.106,64 Kč vč. DPH uzavíraný mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01
Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

08.12.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4410/21

Název:

Dodatek č. 1 k SOD - chodník ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace (§ 2219) o
55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul.
Nádražní (§ 3639).

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

08.12.2021: Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 08.12.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 08.12.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 08.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 79-4409/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 k SOD - chodník ve Vrchovinách

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 k SOD na realizaci „Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují“
na vícepráce ve výši 86.531,03 Kč vč DPH, který mění celkovou cenu díla z
původních 708.818,12 Kč vč. DPH na 795.349,15 Kč vč. DPH, uzavíraný mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01
Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

08.12.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4407/21

Název:

Program regenerace Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují na
období 2022-2026

Zadání:

doporučuje ZM schválit
předložený Program regenerace Městské památkové rezervace Nové Město nad
Metují na období 2022-2026, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 6.12.2021
Splněno. Program regenerace bude předložen na jednání ZM dne 9.12.2021.

Číslo úkolu:

RM 79-4405/21

Název:

Žádost o dotaci - cyklotrasa Vrchoviny - Provodov-Šonov

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci na projekt Projektová dokumentace (DUR+DSP) cyklotrasy a
cyklostezky Vrchoviny - Provodov-Šonov do dotačního programu Královéhradeckého
kraje 22RRDU2 Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 79-4403/21

Název:

Vyjádření k PD RD na p. p. č. 705/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná

Zadání:

souhlasí
s vyjádřením k PD - RODINNÝ DŮM - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, na p. p.
č.705/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Slunečná, kterou vypracovala Ing. arch.
Klára Jandová, s datem 10/2021, a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření města ve

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 08.12.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 06.12.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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znění přílohy k tomuto bodu.
Založeno:

02.12.2021

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4401/21

Název:

Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní - podání žádosti o dotaci

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci do vyhlášeného dotačního titulu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace pro rok 2022 na akci Stavební úpravy chodníků v ul.
Nádražní, Nové Město nad Metují.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 79-4400/21

Název:

Aktuální stav projektů ke dni 23.11.2021

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
aktuální stav dotovaných projektů ke dni 23.11.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 79-4399/21

Název:

Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků - žádost o dotaci

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci do vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého
kraje 22RRDU3 Program obnovy místních částí obcí na akci Dětské hřiště Spy doplnění herních prvků.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo ZM 22.

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 03.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 79-4397/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Akce Cykloregion V. Moravce - Lesem Obora

Zadání:

schvaluje
RO - přesun částky 297 tis. Kč z akce Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky
pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP (§ 2219). Rozpočet bude navýšen v § 6402 finanční vypořádání minulých let.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 79-4389/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemcích: p. p. č. 368/2,
368/6, 368/7 a 368/8 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Bořetíně

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IZ-12-2001532/VB/1-Nové Město
n.Met, Na Bořetíně, přel.knn, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se částí pozemkových parcel č.
368/2, 368/6, 368/7 a 368/8 vše v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové
Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v délce 119 bm (71 m2) v rozsahu
dle GP č. 2343-15396/2021 ze dne 20.07.2021 za celkovou cenu 1.000 Kč + DPH v
zákonné výši, tedy ve výši 1.210 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 07.12.2021.

Číslo úkolu:

RM 79-4388/21

Název:

Dětský silvestr 2021

Zadání:

ruší
akci "Dětský silvestr 2021", která se měla konat dne 31.12.2021 na Husově náměstí a
ukládá OŠKS informovat veřejnost o této skutečnosti.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Stránka 12

ZÁPIS Z PORADY
RM 81 ze dne 13.12.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 79-4385/21

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN

Zadání:

schvaluje
odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu
k tomuto bodu.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4384/21

Název:

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

Zadání:

schvaluje
odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu k tomuto
bodu.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4383/21

Název:

Darovací smlouva hřiště "ZŠ a MŠ Krčín"

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu mezi Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín, se sídlem Žižkovo
náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 01238311 (dále jen "dárce") a
městem Nové Město nad Metují (dále jen "obdarovaný"), kterou dárce daruje
obdarovanému finanční dar ve výši 26.449 Kč, který bude využit na zajištění akce
"Hřiště ZŠ Krčín“, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 76-4327/21

Název:

Uložení optické sítě na Žižkově náměstí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu optické sítě s názvem
"FTTx_NMNM_009_Zizko_To_Cern" na pozemcích p. č. 675/1, 710/10, 759/6 a
759/5, k. ú. Krčín, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N_SYS s.r.o.,
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 24.01.2022
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Původní plnění: 13.12.2021
Plnění úkolu:

08.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 76-4322/21

Název:

Dodatek č. 2 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku
Březinky

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T.
G. Masaryka s parkem Březinky" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, kterým je
prodloužen termín odevzdání PD do dne 10.01.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

08.12.2021: Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 08.12.2021
Původní plnění: 29.11.2021

24.11.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.

Číslo úkolu:

RM 74-4198/21

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Zápis č. 1/2021 z jednání Komise regenerační ze dne 13.09.2021

Zadání:

ukládá
OMM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2022 položku Program obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty města ve výši 300 tis. Kč.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Položka Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty
města ve výši 300 tis. Kč je zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2022.

Číslo úkolu:

RM 74-4197/21

Název:

Zápis č. 1/2021 z jednání Komise regenerační ze dne 13.09.2021

Zadání:

ukládá
OMM nově přiřadit do "Programu obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty" objekty kulturních památek. Podpora bude doporučována v případech, kdy
kulturní památka nedosáhne na příspěvek v Programu regenerace Ministerstva
kultury ČR.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 07.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Seznam objektů
kulturních památek, na které se bude vztahovat příspěvek v "Programu objektů

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 03.12.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 07.02.2022
Původní plnění: 13.12.2021
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historické či architektonické hodnoty", je zpracován. Nyní probíhá dopracování
podmínek Programu z důvodu aktualizace v souladu s platnou legislativou. Na
základě projednání Programu v Komisi regenerační je na jednání RM 81 předkládán
bod ohledně rozšíření podmínek Programu.

Číslo úkolu:

RM 64-3680/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Zápis z 14. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
29.03.2021

Zadání:

schvaluje
výsadbu dle upraveného návrhu z bodu č. 1. "Park u Husova sboru" ze zápisu ze 14.
zasedání KŽP a ukládá TS realizovat ji jako náhradní výsadbu nařízenou u povolení
kácení dřevin mimo les v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. V současné době dokončujeme zadanou
náhradní výsadbu na lokalitách určených před vydáním tohoto usnesení. Výsadbu v
parku provedeme do konce března 2022.

Číslo úkolu:

RM 72-4115/21

Název:

Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova

Zadání:

projednala
podnět radního Mgr. Josefa Hylského ve věci rozšíření zpoplatnění parkovací plochy
na pozemku p. p. č. 381/3 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM zjistit
požadavky PČR DI NA a OVRR na umožnění zpoplatnění a zřízení parkovací plochy
na pozemcích p. p. č. 381/3, 390/1, části p. p. č. 397 a st. p. č. 312 (po demolici
objektu č. p. 142), všechny v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

07.12.2021: Splněno. Je předkládáno do RM 81.

Termín plnění: 28.03.2022
Původní plnění: 13.12.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 07.12.2021
Původní plnění: 18.10.2021

24.11.2021: Žádost o nový termín. Z důvodu rozdílného finálního stanoviska OVRR,
než bylo řešeno na schůzce. Tato problematika bude předložena do RM 81.
10.11.2021: Žádost o nový termín. Jsou projednávány požadavky ODSH a OVRR.
Tato problematika bude předložena do RM 78.
25.10.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na vyjádření zástupce DI PČR.
13.10.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na vyjádření zástupce DI PČR.
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Číslo úkolu:

RM 72-4088/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Užívání pozemku u BD č. p. 214, ul. Bratří Čapků

Zadání:

ukládá
OMM, vzhledem k dlouhodobému projednávání problematiky a opakovanému
nesouhlasu SVJ Bratří Čapků 214 s pronájmem části pozemku p. p. č. 30/2 v k. ú.
Krčín, zadat zpracování jednoduché architektonické studie veřejného prostranství,
která by řešila budoucí úpravu okolí jak BD, tak i kostela, objektu "staré školy" a
přilehlého mostu a jasně definovala záměry, jak nakládat s touto důležitou lokalitou.
Dále ukládá OMM vyzvat SVJ k odstranění torza klepadla a dalších prvků umístěných
na městských pozemcích u BD č. p. 214 v k. ú. Krčín v termínu do dne 31.12.2021.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

2021-12-07: Žádost o prodloužení termínu plnění. Na řešení území spolupracuje
OMM s Ing. et. Ing. Dostálem. Návrh řešení je zpracováván.

Číslo úkolu:

RM 67-3858/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

Zadání:

ukládá
ST, OMM, OSV a odborným komisím zpracovat v návaznosti na připravovanou
rekonstrukci "BD Metuj" koncepci kategorizace městských bytů.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, objekt určen pro startovací a nájemní byty.
Vysoutěžen dodavatel PD

Číslo úkolu:

RM 77-4368/21

Název:

Aktualizace Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a
akumulátorů

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou ECOBAT s.r.o., IČO: 26725967, Soborská
1302/8, 160 00 Praha 6, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů
mezi městem a společností ECOBAT s.r.o. byla podepsaná ST dne 23.11.2021 a
zaslaná společnosti ECOBAT s.r.o.

Termín plnění: 07.02.2022
Původní plnění: 13.12.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 06.12.2021

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 06.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 77-4367/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města Nové Město nad Metují
a "ZŠ Školní", vše ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 77-4365/21

Název:

VZ - PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad
Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj,
Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MARK VALA
s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za nabídkovou cenu 1.448.370
Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

8.12.2021: Vybranému dodavateli byla odeslána SOD k podpisu, zatím se nevrátila
zpět.

Číslo úkolu:

RM 77-4364/21

Název:

VZ - PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad
Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad
Metují“ firmě MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za
nabídkovou cenu 1.448.370 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

8.12.2021: Vybranému dodavateli byla odeslána SOD k podpisu, zatím se nevrátila
zpět.

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Původní plnění: 13.12.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Původní plnění: 13.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 77-4360/21

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - žádost o ukončení
SOD dohodou

Zadání:

nesouhlasí
s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo na akci „Zpracování PS pro provedení
stavby na akci Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují“, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
PROKONSULT s.r.o., Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400, a ukládá OMM
dále jednat se zpracovatelem PD o prodloužení SOD.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Návrh na prodloužení SOD dodatkem je předkládán k projednání na RM 81
dne 13.12.2021 v rámci bodu 5/8.

Číslo úkolu:

RM 77-4358/21

Název:

Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně

Zadání:

schvaluje
umístění vývěsky pro smuteční oznámení s umístěním na samostatný stojan u
přístupového chodníku, ukládá OMM předložit do RM náklady na její nákup a
instalaci.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 06.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Probíhá komunikace
s dodavatelem vybrané vývěsky. Dodavatel reagoval se zpožděním.

Číslo úkolu:

RM 75-4270/21

Název:

Výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na výsadbu listnatých stromů podél komunikace směrem
k letišti (ul. Nahořanská), specifikovaných v odborném posudku. Žádost o dotaci bude
podána do výzvy č. 4/2021 MŽP ČR.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 07.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Zpracovatel
odborného posudku nemá v současné době k dispozici potřebná vyjádření z VaK
Náchod, tudíž posudek nemůže dokončit. Odborný posudek je nedílnou součástí
žádosti o dotaci, kterou je možné podat až do dne 31.12. 2023.

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 08.12.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 07.02.2022
Původní plnění: 13.12.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 08.03.2022
Původní plnění: 13.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 75-4266/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu - ul. Sokolská - SSKHK

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě na uložení vedení
VO č. 9/40/21/0215/Ha/K do komunikace III/01422 na p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové
Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

07.12.2021: Splněno.

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 07.12.2021
Původní plnění: 15.11.2021

09.11.2021: Žádost o nový termín. Dodatek byl odeslán k podpisu SSKHK.

Číslo úkolu:

RM 75-4238/21

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Dětský silvestr 2021

Zadání:

ukládá
OŠKS průběžně informovat RM o stavu příprav akce "Dětský silvestr 2021".

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 73-4163/21

Název:

Žádost o dotaci do programu REACT- EU na pořízení auta pro pečovatelskou
službu

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt Pořízení vozidla pro potřeby terénní pečovatelské
služby v Novém Městě nad Metují do výzvy č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou
energetickou účinností v rámci React-EU.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno, žádost o dotaci odeslána.

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 24.11.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 13.12.2021
Splněno: 07.12.2021
Původní plnění: 01.11.2021

Na žádosti o dotaci se pracuje, alokace finančních prostředků ve výzvě č. 101 je
zatím dostatečná. Vzhledem ke složitosti příloh žádosti do výzvy č. 101 a dalším
připravovaným žádostem z jiných dotačních programů s dřívějším termínem
odevzdání, žádáme o posun termínu plnění úkolu do 13.12.2021.
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Číslo úkolu:

RM 78-4376/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Rozpočet města Nové Město nad Metují na rok 2022

Zadání:

souhlasí
s návrhem rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2022, ve znění přílohy
tohoto bodu, a ve smyslu zákonných předpisů ukládá OF návrh rozpočtu na rok 2022
takto zveřejnit a předložit ke schválení v ZM.

Založeno:

23.11.2021

Plnění úkolu:

Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce a projednán na ZM 22.

Číslo úkolu:

RM 78-4375/21

Název:

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024

Zadání:

doporučuje ZM schválit
střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 - 2024, ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

23.11.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 22.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 09.12.2021
Splněno: 07.12.2021
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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 (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 13:15 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:15 - 14:15 OMM
4.
Správa nemovitostí
14:15 - 14:20 OMM
5.
Rozvoj
14:20 - 15:45 OMM
6.
Finance
15:45 - 16:30 OF
7.
Různé
16:30 - 16:50
8.
Diskuse
16:50 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Úvodem jednání TAJ informoval o doplněných bodech a přílohách do programu jednání RM
81. Poté radní upravený program jednání RM 81 hlasováním schválili.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 81-4453/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 81:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 13.12.2021

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

Školství, kultura a sport
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - „ZŠ a MŠ Krčín“
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - „ZŠ Malecí“
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - „ZŠ Komenského“
Zápis z jednání ŠR při ZŠ Komenského
Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí
Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Žádost „ZŠ a MŠ Krčín“ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Smlouva o zajištění závodního stravování - SCOLAREST - zařízení školního stravování
spol. s r. o.

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
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3/4
3/5
3/6
3/7

p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
- lokalita Malecí
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Vodojemu, ul. Pekelská
Prodej pozemků p. p. č. 677/70 a p. p. č. 677/141, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, včetně
žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, ul. Pod Vodojemem
Autobusové stanoviště Na Rychtě a u železniční stanice - smlouvy a dodatky
Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují
Vrchoviny - přístup veřejnosti po cizím pozemku
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení stromu na zahradě "MŠ Vrchoviny"

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

Správa nemovitostí
Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415
Zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města
Zápis ze 176. zasedání Bytové komise ze dne 08.12.2021

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

Rozvoj
Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova
Zřízení sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny
Dodatek č. 3 k SOD na chodník Sokolská
Nájemní smlouva na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s ČD, a. s.
Smlouva o spolupráci - Živičný kryt v ul. Stavební
Cenová nabídka na opravu komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách - 2. etapa
Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují
PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
ZD na výběr zpracovatele Aktualizované analýzy rizik kontaminovaného území Elton Nové
Město nad Metují
Žádost o souhlas s dělením pozemku
Žádost Suntel Czech s.r.o. - prominutí smluvní pokuty z NS č. 16/2021

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

Finance
Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO
Přesun v rámci § 6171 - místní správa - RO
Navýšení § 3632 - pohřebnictví - RO
Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže - RO
Navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar) - RO
Navýšení § 5311 - městská policie - RO
Úprava položek platy v rámci rozpočtu - RO
Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO
Vyřazení majetku
Dotace TJ Spartak - využívání sportovišť školami
Navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň - RO
Žádost „ZŠ Školní“ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

7.
7/1
7/2

Různé
Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)
Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního poměru
zaměstnance
VŘ servery 2021 - žádost o posunutí termínu dodání
Dodatek ke smlouvě na sdružené služby dodávky elektrické energie

3/2
3/3

7/3
7/4
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8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 13.12.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 81 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 81-4454/21
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

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 81-4455/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín za školní
rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "ZŠ Malecí" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 81-4456/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod za školní rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitel "ZŠ Komenského" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 81-4457/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod za školní rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Zápis z jednání ŠR při ZŠ Komenského
Identifikace:
Dne 29.12.2021 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Komenského" (dále jen
"ŠR"). ŠR projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021, schválila
Zprávu o hospodaření školy za rok 2020 a byla seznámena s průběhem rodičovských
schůzek.
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Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 81-4458/21
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Zápis z jednání ŠR při ZŠ Malecí
Identifikace:
Dne 06.10.2021 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Školní" (dále jen "ŠR"). ŠR
na svém 2. jednání schválila Jednací řád ŠR, dále projednala a schválila Výroční zprávu o
činnosti školy za školní rok 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 81-4459/21
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Dne 08.11.2021 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Krčín" (dále jen "ŠR"). ŠR
projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021. Dále ŠR schválila
upravený Školní řád pro školní rok 2021/2022.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 81-4460/21
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/7 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního
projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ a MŠ Krčín", která
jej použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 9 žáků ve školním roce
2021/2022, a to v období ode dne 01.01.2022 do dne 30.06.2022. Celkem se jedná o finanční
dar ve výši 28 304 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 81-4461/21
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI v celkové výši 28 304 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro celkem 9 žáků, a to v období ode dne 01.01.2022 do dne 30.06.2022.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 17.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" a ředitelka "ZŠ Malecí" informují RM o vyhlášení volných dnů pro
žáky ve dnech 20. - 22.12.2021. Pro žáky 1. stupně bude v těchto dnech otevřena školní
družina.
Odůvodnění:
Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy vyhlásit pro žáky
nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a
technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení volného dne z
organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace,
oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 81-4462/21
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z provozních a organizačních důvodů v
Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod a v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, a to ve dnech 20. - 22.12.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/9 Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Identifikace:
Dne 10.11.2021 Vláda ČR schválila novelu č.420/2021 Sb., k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se navyšují
platové tarify pedagogickým pracovníkům s platností ode dne 01.01.2022. Zřizovatel zařazuje
ředitele škol a školských zařízení do platových tříd v souladu s § 123 zákoníku práce podle
nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává a do platového stupně
v závislosti na délce započtené praxe. V souvislosti se změnou tarifů se některým ředitelům
mění příplatek za vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle stupně řízení a
náročnosti řídící práce. Platové výměry budou předány radním k nahlédnutí přímo na jednání
RM.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním vedoucí OF - úprava platů ředitelů škol a školských zařízení by vešla
v platnost ode dne 01.01.2022, pokud nová vláda nerozhodne jinak. Poté odhlasováno.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 81-4463/21
RM schvaluje platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností ode dne 01.01.2022,
pokud vláda nerozhodne jinak. RM pověřuje ST podpisem platových výměrů dle přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Smlouva o zajištění závodního stravování - SCOLAREST - zařízení školního
stravování spol. s r. o.
Identifikace:
RM je předkládána smlouva se společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol.
s r. o., se sídlem Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, IČO: 25607341, DIČ: CZ25607341, o
zajištění závodního stravování pro MěÚ.
Odůvodnění:
Společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r. o. žádá o sepsání smlouvy o
zajišťování stravování pro zaměstnance MěÚ, aby mohla zajistit poskytování stravování i za
nepříznivé epidemiologické situace.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - upozornil na zřejmě chybné datum ve smlouvě v článku III - je tam dne
16.11.2021, ale níže ve smlouvě je uvedeno, že je smlouva ze dne 14.12.2021. PERS přišla
na jednání RM informovat, že správně by v článku III měl být datum také dne 14.12.2021 - této
chyby si nevšimla, přílohu tohoto bodu upraví. TAJ - poděkoval radnímu za upozornění. Poté
odhlasováno.
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K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 81-4464/21
RM schvaluje smlouvu o zajištění závodního stravování mezi městem Nové Město nad Metují a
společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r. o., se sídlem Jankovcova
1603/47a, 170 00 Praha 7, DIČ: CZ25607341, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OSÚ, Termín: 31.12.2021
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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují - lokalita Malecí
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
24.11.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy. Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, o schválení nové a upravené smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-122008867/SOBS VB/01, v celkovém rozsahu cca 302 bm (přepočet 303,7 m2) na části
následujících pozemků ve vlastnictví města: p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1,
624/4 a 641/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, částečně zasahující do těchto ulic: nad
Stadionem, Školní, 28. října a Smetanova. Úprava smlouvy se týká zejména finanční částky
za věcné břemeno. Jednotlivé procesní kroky jsou uvedené v příloze souhrnného materiálu
OMP k tomuto projednávanému bodu.
Odůvodnění:
Nabízená cena za zřízení věcného břemene ze strany ČEZ Distribuce, a.s., již vychází ze
Zásad pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017 a je stanovena na základě znaleckého posudku
č. 139-139/2021 ze dne 18.11.2021 fy Pražskou znaleckou kanceláří s.r.o.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 81-4465/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2008867/SOBS VB/01, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků v majetku města: p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1,
624/1, 624/4 a 641/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu
cca 302 bm (přepočet 303,7 m2) dle situačního náčrtu za jednorázovou nabídnutou cenu
stanovenou dle znaleckého posudku č. 139-139/2021 ze dne 18.11.2021 zpracovaného fy Pražská
znalecká kancelář s.r.o. z Prahy, ve výši 39.030 Kč + DPH v zákonné výši (skutečný rozsah
věcného břemene bude upřesněn až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje
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ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U
Vodojemu, ul. Pekelská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
24.11.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, o schválení nové smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-2008321/SOBS VB/01, v
celkovém rozsahu cca 52,8 m2, na částech následujících pozemků ve vlastnictví města: p. p.
č. 872/1 a p. p. č. 861/70 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě U Vodojemu VaK U
Sokolovny v ul. Pekelská. Jednotlivé procesní kroky jsou uvedené v příloze souhrnného
materiálu OMP k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Nabízená cena za zřízení věcného břemene ze strany ČEZ Distribuce, a.s., již vychází ze
Zásad pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017 a je stanovena na základě znaleckého posudku
č. 138-138/2021 ze dne 12.11.2021 fy Pražskou znaleckou kanceláří s.r.o. z Prahy.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 81-4466/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2008321/SOBS VB/01, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků v majetku města: p. p. č. 872/1 a p. p. č. 861/70 oba v k. ú.
Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 52,8 m2 dle situačního náčrtu
za jednorázovou nabídnutou cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 138-138/2021 ze dne
12.11.2021 zpracovaného fy Pražská znalecká kancelář s.r.o. z Prahy, ve výši 770 Kč + DPH v
zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene bude upřesněn až po vyhotovení GP), ve znění
přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Prodej pozemků p. p. č. 677/70 a p. p. č. 677/141, oba v k. ú. Nové Město nad Metují,
včetně žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, ul. Pod Vodojemem
Identifikace:
Manželé Linhartovi, bytem Pod Vodojemem 1357, Nové Město nad Metují, žádají o koupi
pozemků p. p. č. 677/70 o výměře 96 m², druh pozemku trvalý travní porost a p. p. č. 677/141
o výměře 12 m², druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha, oba v k. ú. Nové Město nad Metují
v ul. Pod Vodojemem, za účelem jejich přičlenění k pozemkům v jejich vlastnictví. Součástí
žádosti je požadavek na pokácení vzrostlé jedle na pozemku p. p. č. 677/70 v k. ú. Nové
Město nad Metují. Po doplnění žádosti žadatelé uvádějí, že budou žádat o pokácení stromu
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jako nájemci pozemku s tím, že záměrem je vysadit strom nový. Oba pozemky jsou z části
zatížené věcným břemenem pro spol. GasNet, s.r.o. (vedení plynovodu). Žadatelé mají
pozemky v pronájmu od roku 2005 (resp. r. 1991).
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze. Usnesení RM (souhlas s kácením) bude
přílohou Žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou budou předkládat
nájemci pozemku v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o
ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V první fázi je nutné nejprve rozhodnout o kácení
stromu a až následně je možné přistoupit k projednání žádosti ve věci prodeje předmětných
pozemků. Z tohoto důvodu jsou navrhována dvě usnesení (kácení stromu a prodej pozemků).
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST - navrhuje, aby si kácení zajistil žadatel a bylo povoleno bez náhradní výsadby. Ing. Dostál
- za sebe i za KŽP - jde sice o zbytný pozemek, který město nepotřebuje, ale co se týče
stromu, tak jde o statný strom v lokalitě, kde další stromy nejsou.
Nebrání se povolení ke kácení, ale určitě by měla proběhnout jiná perspektivní náhradní
výsadba na jiném vhodném pozemku města. V další diskusi se radní mj. zabývali i možností
využití stromu na další Vánoce - bylo vysvětleno, že jde o příliš mohutný strom se silným
kmenem. Ing. Němeček upozornil na problémy s odvodněním zpevněných pozemků v daném
místě - viz vyjádření ARCH. Vyřešení odvodnění by proto dal jako podmínku k prodeji. ST takže prodat pozemek s povinností náhradní výsadby? Ing. Dostál a Mgr. Hylský - jakmile se
pozemek prodá, tak náhradní výsadby nedocílíme. Po další diskusi byl formulován návrh
usnesení ve znění: "RM projednala žádost manželů Linhartových ve věci odkoupení pozemků
p. p. č. 677/70 o výměře 96 m² a p. p. č. 677/141 o výměře 12 m², oba v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Pod Vodojemem, za účelem funkčního a logického přičlenění k pozemkům v jejich
vlastnictví a ukládá OMP informovat žadatele o variantních řešeních předmětné žádosti vč.
kácení stromů a náhradní výsadby." Poté odhlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 81-4467/21
RM projednala žádost manželů Linhartových ve věci odkoupení pozemků p. p. č. 677/70 o výměře
96 m² a p. p. č. 677/141 o výměře 12 m², oba v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Pod Vodojemem,
za účelem funkčního a logického přičlenění k pozemkům v jejich vlastnictví a ukládá OMP
informovat žadatele o variantních řešeních předmětné žádosti vč. kácení stromů a náhradní
výsadby.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Autobusové stanoviště Na Rychtě a u železniční stanice - smlouvy a dodatky
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 79-4428/21 ze dne 29.11.2021 OMP dne 01.12.2021 obeslal
všechny dotčené dopravce: P-transport s.r.o. z Broumova, AUDIS BUS s.r.o. z Rychnova nad
Kněžnou a CDS s.r.o. Náchod z Náchoda a předložil jim dodatky ve věci zvýšení ceny za
užívání odjezdových a příjezdových stání Na Rychtě a dále u dvou společností (CDS a
AUDIS BUS) využívající prostor autobusového stanoviště u železniční stanice byly předloženy
nové smlouvy. Dne 02.12.2021 obdržel OMP reakci z CDS a dne 03.12.2021 obdržel
OMP reakci z AUDIS BUSU, viz příloha k tomuto bodu. Společnost P-transport s.r.o. se dosud
nevyjádřila.
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Odůvodnění:
Důvodem předložení nových dodatků ke stávajícím smlouvám, tak jak bylo podrobněji
diskutováno v RM 79, je dlouhodobě nízká cena za používání odjezdových a příjezdových
stání na Rychtě (zvýšení ze stávajících 2,50 Kč/spoj na 5 Kč/spoj) a dále smluvnímu ošetření
a využívání prostoru autobusového stanoviště u železniční stanice, které nebylo dosud
finančně pod smluvním využitím. Navrhovaná cena je 3 Kč/spoj. Vzhledem k tomu, že
účinnost nových dodatků a nových smluv je navrhována ode dne 01.01.2022 a dosud
nemáme od všech dopravců jejich projev vůle s přijetím návrhu nových smluv a dodatků, je
možné ze strany města alespoň schválit projev vůle města se zvýšením cen a vyčkat na
reakci dopravců, jejichž souhlas o uzavření nových dodatků a smluv je podmíněn souhlasem
KHK.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST uvedl důvody, proč doporučuje tento bod odložit k rozhodnutí na pozdější dobu, tj. do doby
uskutečnění schůzky s hejtmanem KHK k této záležitosti, ze které by mělo vyplynout nějaké
doporučení, jak postupovat. Ing. Dostál - upozornil, aby ty varianty a hlavně důvody, které nás
k návrhu úpravy poplatků vedly, byly součástí toho jednání. Vedoucí OMP informoval o
reakcích dopravců, kteří jednotně odkazují na jednání s KHK, který tyto poplatky, které
dopravci zaplatí, fakticky hradí. Ing. Prouza upozornil, že takto ale nenastane změna ke dni
01.01.2022.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 81-4468/21
RM rozhodla o odkladu schválení smluv a dodatků souvisejících s poplatky dopravců za užívání
odjezdových a příjezdových stání Na Rychtě a prostor autobusového stanoviště u železniční stanice,
a to do doby, kdy budou známy výsledky schůzky se zástupci KHK v této věci.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Dne 02.12.2021 město obdrželo ze strany Správy silnic KHK k odsouhlasení návrhy
budoucích darovacích smluv týkající se změny silniční sítě v Novém Městě nad Metují za
účasti našeho města, zmiňované správy silnic a ŘSD ČR. ZM 14 bylo dne 17.09.2021
seznámeno usnesením č. ZM 14-493/20, s projednávanou navrženou variantou silniční sítě v
Novém Městě nad Metují, která vede i přes Městskou památkovou rezervaci v Novém Městě
nad Metují, což je majetkoprávně řešeno i v jednom z návrhu budoucí smlouvy o smlouvě
darovací, kde ŘSD ČR je v pozici dárce.
Odůvodnění:
Dle doručené žádosti ze strany Správy silnic KHK jsou předloženy městu ke schválení tři
budoucí smlouvy o smlouvě darovací, kde město Nové Město nad Metují je ve dvou případech
na straně obdarované (dárce je ŘSD ČR a Královéhradecký kraj - SS KHK) a v jednom
případě bude město v pozici dárce a na straně obdarované bude Královéhradecký kraj - SS
KHK. Dle sdělení vedoucího TS v kanceláři vedoucího OMP ze dne 07.12.2021 by změnou
silniční sítě výrazně narostly náklady města na vlastní správu a údržbu budoucí místní
komunikace od kruhového objezdu ve Vrchovinách až pod Husovo náměstí k odbočce na
Jestřebí a bylo by nutné již v tomto rozsahu disponovat jedním nákladním vozem s radlicí a
Stránka 31

ZÁPIS Z PORADY
RM 81 ze dne 13.12.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
sypačem. Náklady si vedoucí TS netroufá takto sdělit.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
TAJ upozornil na stanovisko vedoucího TS, že za stávajících podmínek a kapacit je případné
zajištění údržby a oprav převáděných komunikací do majetku města nerealizovatelné.
Vedoucí OF doplnil s tím, že je to obrovský rozsah majetku, který bude znamenat také
enormní finanční zátěž do budoucna. Ing. Prouza - na prezentaci ukázal, že většina toho, co
je předloženo, již bylo schváleno i v ZM, takže neví, čemu se vedoucí TS diví. Dále shrnul to,
co se oproti tomu původnímu uspořádání ještě mění s tím, že to je minimum. Na to navázala
velice obsáhlá diskuse přítomných o všech "pro a proti" navrhovaného nového uspořádání
silniční sítě v Novém Městě nad Metují a dopadech, které to bude mít. Shoda panovala v tom,
že o celém procesu bude třeba ještě intenzivně jednat s KHK a ŘSD ČR. Následně bylo
hlasováno o 4 původně navržených usneseních s doporučeními pro ZM. Žádné z nich nebylo
schváleno - vždy hlasováno - 0 pro, 4 proti, 3 zdržel se. Návazně na to pak bylo ST navrženo
usnesení ve znění: "RM ukládá ST jednat ve spolupráci s OMM s KHK a s ŘSD ČR o
budoucích podmínkách nového uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují
v záležitostech, které se týkají oprav, údržby a úklidu jednotlivých komunikací. Do jednání
zapojit i otázku převodu silnice v ul. Chlístovská z města na KHK." Hlasováno - 6 pro, 0 proti,
1 zdržel se - bylo přijato.
K čl. 3/5
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv k
pozemní komunikaci I/14 č. 03/21/BDS/MS, a to stavby silnice I. třídy I/14 v délce 1,907 km v k. ú.
Vrchoviny (označeno pod UB 1411A02003 až po UB 1411A003) a v délce 0,963 km v k. ú. Nové
Město nad Metují (UB 1411A021 až po UB 1411A022), tedy celkem v délce 2,870 km, z vlastnictví
ŘSD ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, do vlastnictví
města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu a doporučuje, aby ZM pověřila ST k jejímu podpisu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/5
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. 9/40/21/0027/Šu/N na převod
vlastnických práv k pozemní komunikaci, a to místní komunikaci v úseku od kruhové křižovatky v k.
ú. Vrchoviny po křižovatku se silnicí III/28520 (označeno UB 1411 A02004 po UB 1411 X903) v
celkové délce 0,255 km v k. ú. Vrchoviny (část pozemku p. p. č. 875/3 v k. ú. Vrchoviny), z
vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, do vlastnictví Královéhradeckého kraje, IČO: 70889546, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy k tomuto bodu a doporučuje, aby
ZM pověřila ST k jejímu podpisu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/5
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací č. 9/40/21/0025/Šu/N na převod
vlastnických práv k pozemní komunikaci, a to silnice číslo III/28520 v k.ú. Vrchoviny v úseku
provozní staničení 1,747 km, po křižovatku s místní komunikací, provozní staničení 1,889 km,
včetně mostu ev. č. 28520-2 (úsek UB 1411 A146 po UB 1411 X903), v celkové délce 0,142 km v k.
ú. Vrchoviny (část pozemku p. p. č. 892/1 a celý p. p. č. 1006/1 oba v k. ú. Vrchoviny), z vlastnictví
Královéhradeckého kraje, IČO: 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
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Králové, do vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, se sídlem náměstí Republiky
6, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu a doporučuje, aby ZM pověřila ST
k jejímu podpisu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/5
RM doporučuje ZM souhlasit se vzájemným darováním v rámci změny silniční sítě uvedené 1) v
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. sml. dárce: 9/40/21/0023/Šu/N na převod
vlastnických práv k pozemním komunikacím mezi Královéhradeckým krajem (dárce) a ŘSD ČR
(obdarovaný), kde předmětem převodu z vlastnictví Královéhradeckého kraje do majetku ŘSD ČR,
s.p.o. bude:
- úsek III/28521 v k. ú. Vrchoviny od kruhové křižovatky (UB 1411A02002, provozní staničení 0,000
km) po křižovatku se silnicí III/28520 (UB 1411A146, provozní staničení 0,195 km) v délce 0,195 km,
včetně všech součástí a příslušenství.
- úsek III/28520 v k. ú. Vrchoviny a Nové Město nad Metují od křižovatky se silnicí II/285 (UB
1411A002, provozní staničení 0,000 km) po křižovatku se silnicí III/28521 (UB 1411A146, provozní
staničení 1,747 km) v délce 1,747 km, včetně všech součástí a příslušenství.
- úsek II/308 v k. ú. Krčín od křižovatky se silnicí III/30821 (UB 1411A085, provozní staničení 27,527
km) po křižovatku se silnicí II/285 (UB 1411A002, provozní staničení 27,894 km) v délce 0,367 km,
včetně všech součástí a příslušenství.
- úsek III/30821 v k. ú. Krčín a Spy od křižovatky se silnicí II/308 (UB 1411A085, provozní staničení
0,000 km) po křižovatku se stávající silnicí I/14 (UB 1411A024, provozní staničení 2,880 km) v délce
2,880 km, včetně všech součástí a příslušenství a 2) v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí darovací
č. sml. dárce: 02/21/BDS/MS na převod vlastnických práv k pozemním komunikacím mezi
Královéhradeckým krajem (obdarovaný) a ŘSD ČR (dárce), kde předmětem převodu z vlastnictví
ŘSD ČR, s.p.o., do majetku Královéhradeckého kraje bude:
- úsek I/14 v k. ú. Nové Město nad Metují v délce 0,076 km (od UB 1411A003, provozní staničení
126,096 km, po UB 1411A021, provozní staničení 126,172 km) a úsek I/14 v k. ú. Nové Město nad
Metují a Spy v délce 2,624 km (od UB 1411A022, provozní staničení 127,135 km, po UB 1411A024,
provozní staničení 129,759 km), včetně všech součástí a příslušenství.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 81-4469/21
RM ukládá ST jednat ve spolupráci s OMM s KHK a s ŘSD ČR o budoucích podmínkách nového
uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují v záležitostech, které se týkají oprav, údržby a
úklidu jednotlivých komunikací. Do jednání zapojit i otázku převodu silnice v ul. Chlístovská z města
na KHK.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Vrchoviny - přístup veřejnosti po cizím pozemku
Identifikace:
Dne 29.11.2021 obdrželo město e-mailem od vlastníků pozemku p. p. č. 629/1 v k. ú.
Vrchoviny námět k diskusi nad záležitosti užívání daného pozemku veřejností a jejich návrhu
uzavřít stávající průchod a znemožnit tak veřejnosti bezpečný pohyb v části města Vrchoviny.
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Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že žádost je adresována jednotlivým radním města, je navrhována odpověď
v rámci usnesení z RM.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Po projednání bodu 7/4 přešli radní přednostně k projednání bodu 3/6. PRAV - město mělo
s vlastníky uzavřené 2 smlouvy o výpůjčce, kterým vlastníci dali souhlas s vybudováním
provizorního koridoru pro pěší a VO. Vedoucí OMP - sdělil radním ceny provizorního chodníku
a VO s tím, že v případě, že bude zamezeno v přístupu veřejnosti na tuto cestu, tak se potom
fakticky jedná o investice města do soukromého pozemku. Smluvně sjednaná výpůjčka
pozemků skončila ke dni 31.12.2011 a byla následně uzavřená druhá smlouva o výpůjčce na
jinou část pozemku a ta skončila ke dni 31.12.2013, další užívání pozemků již nebylo smluvně
ošetřeno, vlastníky bylo tolerováno. Mgr. Hylský - informoval o telefonickém rozhovoru s p.
[osobní údaj odstraněn], kterého se ptal, čeho chce uzavřením průchodu dosáhnout, co
požaduje apod. - p. [osobní údaj odstraněn] mu na otázku do telefonu odpověděl, že nechce
vůbec nic a že to musí vědět město, co chce. Dále byla řešena otázka změny ÚP v této
lokalitě, platné územní rozhodnutí, vydaná územní studie a další územní a stavební řešení
infrastruktury v dané lokalitě. Závěrem obsáhlé diskuse bylo formulováno usnesení ve
znění: "RM ukládá ST sjednat schůzku s vlastníky pozemku p. p. č. 629/1 v k. ú. Vrchoviny za
účelem řešení zachování stávajícího průchodu po zmiňované části pozemku pro veřejnost v
navazující zástavbě", které bylo následně odhlasováno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 81-4470/21
RM bere na vědomí e-mailové sdělení vlastníků p. p. č. 629/1 v k. ú. Vrchoviny ze dne 29.11.2021,
týkající se ukončení možnosti využití chůze po části daného pozemku pro veřejnost ke dni
31.12.2021, zejména vlastníky přilehlých nemovitostí, kteří nemají zřízené právo odpovídající
věcnému břemeni práva chůze k dotčené části pozemkové parcely a sděluje, že stávající využití
zmiňovaného pozemku ve prospěch veřejnosti bylo ze strany města významně finančně podpořeno
nemalými investicemi z rozpočtu města, a to předně vybudováním a provozováním veřejného
osvětlení v dané lokalitě, nejen do zmiňovaného pozemku cizího vlastníka. Komplexní řešení
veřejného prostranství a zejména navazující bezpečné chůze, mimo hlavní úsek I/14, řeší Územní
studie veřejného prostranství Vrchoviny z 08/2018, která byla řádně zaregistrována a uhrazena
zcela z rozpočtu města Nové Město nad Metují, kde bohužel není jiného a lepšího řešení. RM je
názoru, že by měl průchod pro veřejnost být zachován jako doposud a proto ukládá ST sjednat
schůzku s vlastníky pozemku p. p. č. 629/1 v k. ú. Vrchoviny za účelem řešení zachování stávajícího
průchodu po zmiňované části pozemku pro veřejnost v navazující zástavbě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení stromu na zahradě "MŠ Vrchoviny"
Identifikace:
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení 1 ks túje na zahradě "MŠ Vrchoviny" na pozemku č. 195.
Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří v k. ú. Vrchoviny - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: TS souhlasí s návrhem paní ředitelky a doporučují túji pokácet.
Stanovisko OŽP: Strom roste v bezprostřední blízkosti objektu, v koruně je přítomno rizikové
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vidlicovité větvení, koruna stromu prosychá. Z dlouhodobého hlediska se jedná o
neperspektivní dřevinu, proto doporučujeme RM vyslovit souhlas s jejím pokácením.
Vyjádření předsedy KŽP pana Ing. et Ing. Pavla Dostála: "....nevyjádřili se sice všichni
členové, ale vesměs máme shodný názor, že strom kácet doporučujeme pro jeho kompoziční
nevhodnost a s tím spojená rizika bezpečnosti ke zdraví a majetku. Osobně se přikláním ke
specifikování náhradní výsadby, kdy bych doporučil vysadit v areálu školky 1 ks třešně
(Prunus avium, ok 12-14). Eventuálně tuto dřevinu umístit co nejblíže k areálu školky ve
veřejném prostoru Vrchovin. (Stromů je sice v areálu školky hodně, ale samé smrky, které tam
třeba nebudou dlouho)."
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 81-4471/21
RM souhlasí s kácením 1 ks túje na pozemku č. 195, tj. zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Vrchoviny na zahradě "MŠ Vrchoviny", ve znění přílohy tohoto bodu, a to s podmínkou provedení
vhodné náhradní výsadby na zahradě "MŠ Vrchoviny".
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 28.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

4/1 Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu nebytových prostor kotelny DZ č. p. 415
Identifikace:
Jedná se o Dodatek č. 15 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v objektu
č. p. 415, ul. 28. října, ze dne 01.02.2008 (Dům zdraví, doba neurčitá) uzavřené mezi firmou
První novoměstská teplárenská s.r.o., Komenského 30, IČO: 27471454 a městem Nové
Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876. Dodatek k nájemní Smlouvě řeší
upřesnění ceny pronájmu pro rok 2022, dle předpokládané výroby tepla (GJ).
Odůvodnění:
Jedná se o každoročně opakující se proces, kdy PNT s.r.o. upřesňuje předpokládanou cenu
za pronájem plynové kotelny. Tato cena vzniká na základě Cenového rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu (dále jen "ERÚ") a vychází z množství vyrobeného tepla
(GJ) za rok. Tento způsob výpočtu je v souladu s výše uvedeným Cenovým rozhodnutím
ERÚ.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 81-4472/21
RM schvaluje Dodatek č. 15 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
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rok 2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně
Identifikace:
Zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně č. p. 179, ul. 1. máje, 549 01 Nové Město nad
Metují ode dne 01.01.2022.
Odůvodnění:
Vzhledem k narůstajícím cenám energií a provedeném průzkumu cen za ubytování v
obdobných zařízeních okolních měst, navrhuje OSN, po konzultaci s OSV, ode dne
01.01.2022 zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně č. p. 179, ul. 1. máje, 549 01 Nové
Město nad Metují, ze současných 90 Kč/den na 120 Kč/den. BK toto zvýšení doporučila. Nové
znění Smlouvy o ubytování a stanovisko OSV viz přílohy k tomuto bodu. Konzultováno s
PRAV.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 81-4473/21
RM schvaluje zvýšení ceny za ubytování v městské ubytovně č. p. 179, ul. 1. máje, 549 01 Nové
Město nad Metují, ze současných 90 Kč/den na 120 Kč/den, a to s platností ode dne 01.01.2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 81-4474/21
RM schvaluje nové znění vzorové Smlouvy o ubytování v městské ubytovně č. p. 179, ul. 1. máje,
549 01 Nové Město nad Metují, dle kterého budou smlouvy ode dne 01.01.2022 uzavírány, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace: Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2021.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 81-4475/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/4 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace: Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.11.2021.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 81-4476/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 30.11.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Zápis ze 176. zasedání Bytové komise ze dne 08.12.2021
Identifikace: Zápis ze 176. zasedání Bytové komise konané dne 08.12.2021.
Odůvodnění: BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení
RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 81-4477/21
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 176. zasedání Bytové komise konané dne 08.12.2021, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova
Identifikace:
OMM předkládá na základě usnesení č. RM 72-4115/21 "RM projednala podnět radního Mgr.
Josefa Hylského ve věci rozšíření zpoplatnění parkovací plochy na pozemku p. p. č. 381/3 v k.
ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM zjistit požadavky PČR DI NA a OVRR na umožnění
zpoplatnění a zřízení parkovací plochy na pozemcích p. p. č. 381/3, 390/1, části p. p. č. 397 a
st. p. č. 312 (po demolici objektu č. p. 142), všechny v k. ú. Nové Město nad Metují." závěry z
jednání s příslušnými orgány v samostatné příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Viz samostatná příloha.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse všech přítomných k problematice parkování v ul. Nerudova v
návaznosti na probíhající změnu RP Rychta a ÚP týkající se výpočtu parkování
(automobilizace). Diskuse se také týkala pozemku, kde by bylo kvůli jeho budoucímu využití
vhodné provést vynětí ze ZPF.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 81-4478/21
RM bere na vědomí závěry z jednání s odbornými útvary ve věci možností a postupů ke
zpoplatnění parkovacích plochy na pozemcích p. p. č. 381/3, 390/1, části p. p. č. 397 a st. p. č. 312
(po demolici objektu č. p. 142), všechny v k. ú. Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 81-4479/21
RM ukládá OMM zahájit proces vynětí pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ze
ZPF.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Zřízení sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
OMM obdrženo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o souhlas se zřízením sjezdu ve
Vrchovinách k RD č. p. 71, kde je nyní opravován chodník. Sjezd má být 3 m široký a emailem byl předem odsouhlasen zástupcem DI PČR.
Odůvodnění:
OMM souhlasí se zřízením sjezdu k RD č. p. 71 ve Vrchovinách za běžných podmínek
stanovených ve SOPPS a za podmínky, že vícenáklady na stavbu sjezdu bude hradit žadatel.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - vidí spojitost i s bodem 5/6 - souvisí to spolu? Vedoucí ORM vysvětlila
projednávané zřízení sjezdu z p. p. č. 876/26 v k. ú. Vrchoviny. Ještě zaznělo upozornění na
chybu v termínech ve smlouvě u bodu 5/6 - bylo opraveno. Poté odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 81-4480/21
RM souhlasí se zřízením sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny, na komunikaci na p. p. č. 875/3,
k. ú. Vrchoviny, za předpokladu že finanční vícenáklady na výstavbu sjezdu při opravě
chodníkového tělesa na p. p. č. 875/3, k. ú. Vrchoviny, budou hrazeny žadatelem p. [osobní údaj
odstraněn].
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 81-4481/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny, na
komunikaci na p. p. č. 875/3, k. ú. Vrchoviny, mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Dodatek č. 3 k SOD na chodník Sokolská
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení dodatek č. 3 vč. změnového listu č. 3 na realizaci stavby
"Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují". Jedná se o
odečtení dokladů - geometrického plánu a zaměření VO, které firma MATEX HK s.r.o. po
dokončení stavby neodevzdala. Dodatek č. 3 mění celkovou cenu díla z původní ceny
2.911.852,10 Kč vč. DPH na cenu 2.886.979,60 Kč vč. DPH. Tyto doklady budou městem
samostatně objednány u geodeta.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít dodatek č. 3, neboť v současné době není firma MATEX HK s.r.o.
schopna dodat zbývající doklady.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 81-4482/21
RM schvaluje dodatek č. 3 vč. změnového listu č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, který mění celkovou cenu
díla z původní ceny 2.911.852,10 Kč vč. DPH na cenu 2.886.979,60 vč. DPH, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Nájemní smlouva na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s ČD, a. s.
Identifikace:
Stavba „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ je umístěna na části pozemku p. p. č.
2176/20, 2176/33 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.,
IČO: 70994226. Pro povolení stavby je nutné uzavřít mezi městem a vlastníkem nájemní
smlouvu na nájem části výše uvedených pozemků na dobu od zahájení realizace stavby po
uskutečnění odkupu těchto pozemků. OMM předkládá nájemní smlouvu na část pozemků p. č.
2176/20 o výměře 33,0 m2 a p. č. 2176/33 o výměře 1 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují.
Celková výše nájemného činí za 1 m2 150,00 Kč/rok bez DPH, tj. za 34,0 m2 6171 Kč/rok vč.
DPH.
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Odůvodnění:
Jedná se o standardní smlouvu uzavíranou s ČD, a.s., při realizaci stavby na pozemcích
v jejich vlastnictví. Nájemní smlouvu je nutno uzavřít před vydáním stavebního povolení.
Nájem bude na období od zahájení stavebních prací do uskutečnění odkupu části, kde byly
realizovány chodníky. Předpoklad uskutečnění odkupu od zahájení stavby je 1-2 roky.
Požadavek na odkup a podmínky k odkupu byly uvedeny ve Smlouvě o právu provést stavbu,
která byla schválena usnesením č. RM 77-4366/21. ORM doporučuje schválení smlouvy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - proč se odkup neřeší zrovna, ale až za rok či za dva? Vedoucí ORM vysvětlila,
proč je odkup možný a vhodný až po skončení celé akce. Poté odhlasováno.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 81-4483/21
RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 2647012821 na část pozemků p. č. 2176/20 o výměře 33,0 m2 a
p. č. 2176/33 o výměře 1 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují na období od zahájení stavby na
částech výše uvedených pozemků do uskutečnění jejich odkupu za celkovou částku 6171 Kč/rok vč.
DPH mezi městem Nové Město nad Metují a společností České dráhy, a.s., IČO: 70994226, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Smlouva o spolupráci - Živičný kryt v ul. Stavební
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 21-3829/21 dne 11.11.2021 schválilo novou investiční položku „Živičný
kryt v ul. Stavební, úsek za areálem TS-PD“ ORM předkládá ke schválení smlouvu o
spolupráci na realizaci výše uvedené akce mezi městem a spoluvlastníky pozemku 670/8 v k.
ú. Krčín.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 81-4484/21
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci na realizaci akce „Živičný kryt v ul. Stavební, úsek za areálem
TS - PD“ mezi městem Nové Město nad Metují a spoluvlastníky pozemku p. p. č. 670/8 v k. ú. Krčín,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/6 Cenová nabídka na opravu komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách - 2. etapa
Identifikace:
OMM předkládá na základě usnesení č. RM 79-4413/21 ve znění: "RM ukládá OMM předložit
do příští RM cenovou nabídku od firmy NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové, která realizuje
nový chodník a stavební úpravy chodníku před č. p. 66 ve Vrchovinách, na rozšíření
stavebních úprav chodníku (dláždění ze žulových odseků) podél domu č. p. 66 a č. p. 71, až
po odbočku na místní komunikaci za č. p. 71." cenovou nabídku od firmy NOVOSTAV s.r.o.
na dokončení chodníku kolem č. p. 71 ve Vrchovinách ve zbývající délce 10m ve výši
70.442,64 Kč vč. DPH. Tato cena je oproti ceně na předchozí část chodníku vyšší o cenu
nákupu kamenných obrub KS3, které v původní nabídce nebyly započítány, neboť byly
poskytnuty z TS.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít smlouvu na dokončení opravy dle předložené cenové nabídky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Diskuse" u bodu 5/2. Odhlasováno "ve znění upravené přílohy".
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 81-4485/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách Etapa II.", za nabídkovou cenu 70.442,64 Kč vč. DPH, mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění
upravené přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 81-4486/21
RM schvaluje RO navýšení akce Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách (§ 2212)
o 75 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní (§
3639).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město
nad Metují
Identifikace:
Komise regenerační na svém jednání dne 13.09.2021 projednávala Program obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují. Na základě přijatého
usnesení Komise regenerační č. KM/KR/21/1/01 a usnesení č. RM 74-4197/21 ze dne
04.10.2021 ve znění: „RM ukládá OMM nově přiřadit do „Programu obnovy objektů historické
či architektonické hodnoty“ objekty kulturních památek. Podpora bude doporučována
v případech, kdy kulturní památka nedosáhne na příspěvek v Programu regenerace
Ministerstva kultury ČR“ byl dopracován seznam kulturních památek na území města Nové
Město nad Metují, na které by mohli soukromí vlastníci žádat od poskytovatele (města)
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drobnou podporu v rámci obnovy objektu. V rámci projednávání Programu regenerace
proběhla rozsáhlá diskuze členů komise o podpoře prací formou svépomoci a dále o rozšíření
termínu pro podávání žádostí v průběhu roku cca od března do konce října. Předseda komise
přislíbil, že se pokusí projednat návrh na uvolnění pravidel.
Odůvodnění:
Na základě projednání Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města
Nové Město nad Metují svolal předseda Komise regenerační schůzku za účasti hodnotící
komise v rámci programu, která je složena z p. místostarosty, vedoucího OF a referentky
ORM (tajemnice Komise regenerační). Na schůzce byly projednávány změny pravidel v rámci
Programu. Na schůzce bylo dohodnuto, že bude RM přeložen ke schválení návrh na úpravu
Programu a pravidel v těchto bodech: 1. do Programu bude zařazen návrh na umožnění
příspěvku pro práce provedené svépomocí (žadatel by si mohl nárokovat pouze úhradu za
materiál) a 2. bude prodloužen termín podávání žádostí do konce měsíce srpna příslušného
roku. Uvedená úprava je navrhována k zařazení do Programu zkušebně po dobu 2 let. Poté
bude obnova na objektech vyhodnocena.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maur - v čem je změna? ORM - možnost realizovat opravy svépomocí a dostat i tak
příspěvek. Poté odhlasováno.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 81-4487/21
RM souhlasí s rozšířením Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města
Nové Město nad Metují o příspěvek na realizaci prací obnovy způsobem svépomocí a s rozšířením
termínu podávání žádostí. RM ukládá OMM zapracovat změny do Programu obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují upravený, aby mohl být schválen
v ZM a následně vyhlášen.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - dodatek č. 5 ke smlouvě o
dílo
Identifikace:
RM 76 dne 01.11.2021 a RM 77 dne 15.11.2021 projednávala žádost společnosti
PROKONSULT s.r.o., se sídlem Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400, kterou
zastupuje Ing. Vratislav Nývlt, o ukončení SOD č. 184/2018 na akci „Zpracování PD pro
provedení stavby na akci „Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě
nad Metují“. RM přijala usnesení č. RM 77-4360/21, kterým neodsouhlasila uzavření dohody o
ukončení SOD. RM uložila OMM dále jednat se zpracovatelem PD o prodloužení SOD. Nyní
je předkládán k odsouhlasení dodatek č. 5 ke SOD.
Odůvodnění:
Dne 03.12.2021 proběhla v kanceláři ST schůzka za účasti MST, zástupců OMM,
zpracovatele PD a PRAV. Na schůzce byla řešena možnost prodloužení termínu dokončení
díla a úprava podmínek SOD. Vzhledem k tomu, že probíhají jednání se zástupci podzemních
sítí ohledně uložení sítí v jejich majetku, tak není v tuto chvíli možné určit konkrétní termín
dokončení díla. Při projednání byla navržena úprava podmínek s tím, že dílo bude dokončeno
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do 12 měsíců od vydání stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí, které jsou pro
řádně plnění díla nutné a vzhledem k delšímu časovému rozpětí pro zpracování PD bude
smlouva doplněna o navýšení ceny o pevnou částku v hodnotě 21 tis. Kč vč. DPH a inflační
doložku.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 81-4488/21
RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování PD pro provedení stavby na akci
„Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“, která je uzavřena
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Zákoutí 2151, 547 01 Náchod,
IČO: 25956400, ve znění přílohy k tomuto bodu, a kterým se celková cena díla navyšuje o částku
21.000,00 Kč vč. DPH, celková cena díla tak činí 365.850,00 Kč vč. DPH, zároveň je tento dodatek
doplněn o inflační doložku a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 ZD na výběr zpracovatele Aktualizované analýzy rizik kontaminovaného území Elton
Nové Město nad Metují
Identifikace:
Na území města Nové město nad Metují se od roku 2017 realizuje projekt "Stará ekologická
zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa“. Dodavatelem je firma AECOM CZ s.r.o., Praha 6,
IČO: 15890465. Realizace I. etapy sanace znečištění se blíží ke konci a v souladu
s nastavením projektu v Závěrečné zprávě o doprůzkumu a stanoviskem MŽP č. j.:
56315/ENV/152758/750/15/LC ze dne 19.08.2015 je nutné nechat zpracovat aktualizovanou
analýzu rizik (dále jen „AAR“) na závěr I. etapy sanace. Tuto AAR musí zpracovat jiný
dodavatel než ten, který realizuje uvedený projekt. Proto je nyní ke schválení předložena
zadávací dokumentace na výběr zpracovatele AAR kontaminovaného území Elton, Nové
Město nad Metují. Zpracování dokumentu AAR bude financován KHK na základě uzavřené
smlouvy ES 10595 (spolufinancování projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa, financování neuznatelných výdajů).
Odůvodnění:
Cílem aktualizované analýzy rizik podle zadání vyplývajícího z dosud realizovaných sanačních
prací bude komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika plynoucí z přítomnosti
zbytkového znečištění zemin a kolektoru podzemních vod chlorovanými etheny a doporučit
další postup nápravných opatření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti. Dodatečně se TAJ zeptal Ing.
Maura na jeho "jednat", když nebyl přítomen při hlasování. Ing. Maur - šlo mu o to, jaký je
trend, zda dochází ke zlepšení naměřených hodnot. MST - u některých vrtů ano, celkově se to
lepší. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 81-4489/21
RM schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zpracovatele Aktualizované analýzy rizik
kontaminovaného území Elton, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a ukládá OMM
vypsání této veřejné zakázky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Žádost o souhlas s dělením pozemku
Identifikace:
Na město byla dne 03.12.2021 doručena žádost o souhlas města s dělením pozemku
společností Lidl Česká republika v.o.s., která na základě plné moci zastupuje pí [osobní údaj
odstraněn]. Jedná se o rozdělení pozemku p. p. č. 251/7 v k. ú. Vrchoviny o celkové výměře
15343 m2 na 2 části, a to na pozemek p. p. č. 251/287 o výměře 7190 m2 a zbytkovou část p.
p. č. 251/7 o výměře 8153 m2.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM okomentovala radním bod na tzv. "žlutém papíře", tzn. bod předložený přímo
na jednání RM 81. Bylo zdůvodněno stanovisko odborných útvarů MěÚ, proč v této chvíli
nemá z pohledu města smysl vydávat souhlas k dělení pozemku. Studie se stále zpracovává,
není zaregistrovaná, takže není jasné komplexní řešení území. Navázala široká debata o
složitosti situace v lokalitě, řešení otázek podjatosti ve věci změny ÚP (konzultováno s Mgr.
Balcarem telefonicky do RM), vlastnická skladba pozemků a jejich dělení apod. Nakonec radní
navržené znění usnesení odhlasovali - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 81-4490/21
RM nesouhlasí s dělením pozemku p. p. č. 251/7 v k. ú. Vrchoviny z důvodu, že se v současné
době na toto území zpracovává Územní studie KORUNA, která není dokončena, schválena a není
zaregistrována a rozdělení pozemků je v tuto chvíli předčasné.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Žádost Suntel Czech s.r.o. - prominutí smluvní pokuty z NS č. 16/2021
Identifikace:
Společnost Suntel Czech s.r.o., IČO: 60753447, uzavřela dne 05.08.2021 s městem nájemní
smlouvu č. 16/2021 na překop v ul. Československé armády. Nájemné ve výši 2.700 Kč
neuhradila včas. Za celkovou dobu prodlení s úhradou nájmu 78 dní je ve smlouvě stanovena
pokuta cekem 39.000 Kč. Společnost podala z důvodu vysoké částky pokuty žádost o její
odpuštění. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Pokutu měli uhradit do dne 10.08.2021. Nájemné uhradili okamžitě po prvním upozornění ze
strany města dne 27.10.2021. Společnost Suntel s.r.o. se za svou chybu, která vznikla
administrativním pochybením, omluvila a slíbila provést taková opatření, aby se situace
neopakovala. ORM doporučuje s odpuštěním smluvní pokuty souhlasit- vzhledem k výši
pokuty je ale nezbytné toto schválit v ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM okomentovala druhý bod na tzv. "žlutém papíře". Žádost přišla dne 24.11.2021
- vše firma provedla v termínu odpovídajícím nájemní smlouvě, ale administrativní chybou
zapomněli zaplatit daný poplatek (2.700 Kč). Napočítané penále z prodlení je 39.000 Kč - po
zjištění částku nájemného ihned uhradili a požádali o prominutí smluvní pokuty. Poté
odhlasováno doporučení ZM odpustit pokutu.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 81-4491/21
RM doporučuje ZM schválit odpuštění pokuty za prodlení z úhrady nájemného 78 dní ve výši
39.000 Kč z nájemní smlouvy č. 16/2021 za překop v ul. Československé armády, uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují a společností Suntel Czech s.r.o., IČO: 60753447.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
Identifikace:
Dne 10.11.2021 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 420/2021, kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, kterou se navyšují platové tarify s platností ode dne 01.01.2022. Ředitelům
příspěvkových organizací (MSSS OÁZA, MMUZ a MKN) stanovuje plat v souladu s § 123
zákoníku práce zřizovatel. V souvislosti se změnou tarifů se ředitelům příspěvkových
organizací mění příplatek za vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle
stupně řízení a náročnosti řídící práce.
Odůvodnění:
Ke změnám dochází v důsledku novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních k platovým výměrům odpověděla PERS. TAJ přečetl z platových výměrů
částky. Poté odhlasováno.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 81-4492/21
RM schvaluje ve znění příloh k tomuto bodu nové platové výměry ředitelům příspěvkových
organizací (Městské středisko sociálních služeb OÁZA, Městské muzeum Nové Město nad Metují a
Městská knihovna Nové Město nad Metují) s platností ode dne 01.01.2022, pokud vláda nerozhodne
jinak. RM pověřuje ST podpisem těchto platových výměrů.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 300 tis. Kč.
Odůvodnění:
Z důvodu vyššího objemu prodeje dřeva z městských lesů a růstu cen oproti
předpokládanému rozpočtu dochází zároveň k vyššímu čerpání v rozpočtové položce Odvod
DPH. Z toho důvodu je navrženo navýšení rozpočtu. Navýšení bude pokryto z volných zdrojů
po proplacení dotace.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 81-4493/21
RM schvaluje RO - navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 300 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Přesun v rámci § 6171 - místní správa - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje přesun mezi položkami v rámci § 6171 - místní správa v celkové výši
450 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vzhledem k vysoké nemocnosti, ošetřování a karanténám dochází v letošním roce k vyššímu
čerpání položky Náhrady mezd v době nemoci. Dále v letošním roce byla na základě dohody
o pracovním poměru posílena činnost v oblasti vymáhání pokut za dopravní přestupky. Obě
tyto položky jsou v rozpočtu zahrnuty v položce Ostatní náklady. Tato položka by byla
posílena přesunem z položky platy a sociální a zdravotní pojištění.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

Stránka 46

ZÁPIS Z PORADY
RM 81 ze dne 13.12.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 81-4494/21
RM schvaluje RO - přesun v rámci § 6171 - místní správa - navýšení položky Ostatní náklady o
částku 450 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položek platy a sociální a zdravotní pojištění.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Navýšení § 3632 - pohřebnictví - RO
Identifikace:
Vedoucí TS žádá o navýšení § 3632 - pohřebnictví o částku 25 tis. Kč.
Odůvodnění:
Na základě vyúčtování energií za rok 2020 došlo v roce 2021 k navýšení záloh. Toto navýšení
nebylo zohledněno v návrhu rozpočtu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 81-4495/21
RM schvaluje RO - navýšení § 3632 - pohřebnictví o 25 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z
§ 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže - RO
Identifikace:
Vedoucí TS žádá o navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o částku 15 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vzhledem k většímu rozsahu údržby dětských hřišť a skateparku dojde k překročení rozpočtu
v § 3421. Z toho důvodu je navrženo navýšení rozpočtu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 81-4496/21
RM schvaluje RO - navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/6 Navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar) - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar - osobní výdaje,
vybavení, IT…) o částku 400 tis. Kč.
Odůvodnění:
V době sestavení rozpočtu nebyly známy všechny výdaje a jejich skutečná výše, které vznikají
v souvislosti s provozem stacionárního radaru, který byl zahájen v polovině ledna 2021. Do
rozpočtu nebyly zahrnuty některé úpravy SW a zejména výrazně vyšší výdaje související
s rozesíláním výzev k zaplacení pokut. Vyšší výdaje byly vyvolány více než dvojnásobným
objemem vybraných pokut oproti původnímu odhadu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vznesl dotaz na ekonomiku radarů. OF - cca 4 mil. Kč plus a 1,5 mil. Kč náklady.
Proběhla podrobná diskuse o tom, jak a kde probíhá měření a dále o tom, že pro budoucí
nepřetržité měření by bylo třeba navýšit počet pracovníků na MěÚ, kteří danou agendu pokut
a správních řízení vyřizují.
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 81-4497/21
RM schvaluje RO - navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar - osobní výdaje, vybavení,
IT…) o částku 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/7 Navýšení § 5311 - městská policie - RO
Identifikace:
Vrchní strážník MP žádá o navýšení § 5311 - městská policie o částku 70 tis. Kč.
Odůvodnění:
V letošním roce došlo k několika závadám na městském kamerovém systému. Tato položka
nebyla v dostatečném rozsahu v návrhu rozpočtu zahrnuta.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 81-4498/21
RM schvaluje RO - navýšení § 5311 - městská policie o částku 70 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/8 Úprava položek platy v rámci rozpočtu - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje úpravy položek platy v rámci rozpočtu města v celkové výši 400 tis. Kč.
Odůvodnění:
V § 3631 - veřejné osvětlení je na položce platy v letošním roce účtována i část mzdy druhého
elektrikáře. Navýšení v částce 150 tis. Kč by bylo pokryto přesunem v rámci § 3631.
V rozpočtu § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl došlo v roce 2021
k navýšení platových tarifů. Navýšení položky o 20 tis. Kč by bylo pokryto přesunem v rámci §
4344. Vzhledem k stávajícímu čerpání na položce platy v § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň
je navrženo navýšení o částku 150 tis. Kč jako rezerva na případné pohotovosti a víkendové
příplatky v rámci zimní údržby. Město v letošním roce neobdrželo dotaci od HZS ČR na
pracovní úvazky 2 hasičů jako tomu bylo v předchozích letech (§ 5512). Je navrženo navýšení
o 80 tis. Kč. Navýšení § 3745 a § 5512 bude pokryto z volných zdrojů po proplacení dotace
(3639).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala RO, souvisejícího s navýšením částky na platy v rámci JSDH. Vedoucí OF
vysvětlil důvody, proč nebyla dotace na částečné krytí jejich mezd obdržena, vysvětlil
souvislosti týkající se změn systému školení, krácení úvazku hasičů v rámci JSDH atd. Radní
se kriticky vyjadřovali k přístupu členů JSDH ke školení, které podmiňuje udělení dotace. V
souvislosti s tím bylo navrženo druhé usnesení s úkolem pro ST, řešit tento problém, který
nastal, a to i s výhledem do dalších let.
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 81-4499/21
RM schvaluje RO - navýšení u položky platy v § 3631 - veřejné osvětlení o 150 tis. Kč, v § 4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl o 20 tis. Kč, v § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň o
150 tis. Kč a v § 5512 - protipožární ochrana o 80 tis. Kč. Navýšení bude pokryto v rámci § 3631 a §
4344 ve výše uvedených částkách a přesunem 230 tis. Kč z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361
ul. Nádražní.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 81-4500/21
RM pověřuje ST řešením podmínek poskytované dotace od HZS na úhradu mzdových nákladů
JSDH na rok 2022.
Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/9 Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj o částku 30 tis. Kč.
Odůvodnění:
Při sestavení rozpočtu na rok 2021 nebyl zohledněn nárůst cen za tisk NZ, ke kterému došlo
v proběhu roku 2020 a mimořádné vklady příloh.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 81-4501/21
RM schvaluje RO - navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj o částku 30 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/10 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 81-4502/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Technických služeb města Nové
Město nad Metují, "DDM Stonožka", "MŠ Rašínova" a Městského muzea Nové Město nad Metují ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/11 Dotace TJ Spartak - využívání sportovišť školami
Identifikace:
OŠKS navrhuje poskytnutí dotace TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 50 tis. Kč na
pokrytí části nákladů v souvislosti se spoluprací s novoměstskými ZŠ a MŠ.
Odůvodnění:
Již několik let poskytuje město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK
Nové Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín), který je
využíván na podporu masového sportu a tělovýchovy dětí, které plní povinnou školní
docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují. Pro školy i pro
sportovní kluby je tento systém výhodný, školy využívají sportovní areály v dopoledních
hodinách, vlastní sportovní aktivita klubů se odehrává převáženě v odpoledních hodinách.
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Sportovní kluby mají zajištěný příjem, školy nemusejí omezovat docházku na sportoviště z
důvodu šetření finančních prostředků. V rozpočtu města na rok 2021 je na dary schválena
částka 200 tis. Kč. V kompetenci RM je schválení finančního daru do 20 tis. Kč nebo schválení
dotace do 50 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že školami byl v letošním roce v omezené míře
využíván pouze provoz zimního stadionu, navrhuje OŠKS pouze poskytnutí dotace TJ Spartak
Nové Město nad Metují ve výši 50 tis. Kč. Částka by byla uhrazena z položky rozpočtu
vyhrazené na využití sportovišť školami (§ 3419).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 81-4503/21
RM schvaluje poskytnutí dotace TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 50 tis. Kč na pokrytí
části nákladů v souvislosti se spoluprací s novoměstskými ZŠ a MŠ a pověřuje ST podpisem
smlouvy se žadatelem, zpracovaným dle platné vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/12 Navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS a
péče o zeleň) o částku 100 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno zejména zvýšenými náklady na údržbu techniky TS a nárůstem
cen PHM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí okomentoval radním bod na tzv. "žlutém papíře". Poté odhlasováno.
K čl. 6/12 USNESENÍ č. RM 81-4504/21
RM schvaluje RO - navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS a péče o
zeleň) o 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul.
Nádražní.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/13 Žádost „ZŠ Školní“ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Školní" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
od společnosti Nadace O2 ve výši 34 tis. Kč na nákup 3D tiskárny, která bude využívána
v rámci výuky Informatiky a kroužku Robotiky.
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Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF okomentoval radním druhý bod na tzv. "žlutém papíře". Poté odhlasováno.
K čl. 6/13 USNESENÍ č. RM 81-4505/21
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Školní Nové Město
nad Metují od společnosti Nadace O2 ve výši 34 tis. Kč na nákup 3D tiskárny, která bude využívána
v rámci výuky Informatiky a kroužku Robotiky.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
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 Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)
Identifikace:
Pro zajištění vytápění v č. p. 6 (radnice) a č. p. 1145 (DPS) je třeba na rok 2022 schválit a
uzavřít příslušné smlouvy.
Odůvodnění:
Servisní smlouva o provozování plynové kotelny pro č. p. 6, Servisní smlouva o provozování
plynové kotelny pro č. p. 1145.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 81-4506/21
RM schvaluje Smlouvy o provozování kotelny v č. p. 6 a Smlouvy o provozování kotelny v DPS na
rok 2022 mezi městem Nové Město nad Metují a společností První novoměstská teplárenská, s.r.o.,
IČO: 27471454, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, v č. p. 6 (radnice)
za měsíční částku 9.220 Kč bez DPH a v č. p. 1145 (DPS) za měsíční částku 4.870 bez DPH, vše
ve znění příloh k tomuto bodu, a pověřuje ST jejich podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního
poměru zaměstnance
Identifikace:
K 31.12.2021 ukončuje pracovního poměr vedoucí OMP, Mgr. Pavel Bachura, který požádal o
odkup použitého služebního mobilního telefonu Samsung Galaxy A40, inventární číslo
100000001130, za zůstatkovou hodnotu. Vzhledem k tomu, že se jedná o již skoro 2 roky
starý přístroj, který byl pořízen z HW budgetu operátora za 1 Kč, Oddělení informatiky
navrhuje bezúplatné přenechání přístroje.
Odůvodnění:
Mobilní telefon byl pořízen v rámci HW budgetu za 1 Kč a jedná se o skoro 2 roky starý
přístroj. Jeho další případné využití pro jiného uživatele by bylo problematické a patrně by
k dalšímu využití tohoto přístroje nedošlo nebo jen v omezené míře.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 81-4507/21
RM schvaluje bezúplatné přenechání použitého služebního mobilního telefonu Samsung Galaxy
A40, inventární číslo 100000001130, Mgr. Pavlu Bachurovi u příležitosti jeho ukončení pracovního
poměru. Uvedený mobilní telefon bude vyřazen z majetku města.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 VŘ servery 2021 - žádost o posunutí termínu dodání
Identifikace:
Z důvodu nutné obnovy techniky v datovém centru proběhlo letos VŘ na dodávku 2 ks
serverů. RM schválila na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky
nabídku společnosti DLNK, s. r.o., IČO: 26012162, se sídlem: T. G. Masaryka 1427, 549 01
Nové Město nad Metují (usnesení č. RM 75-4287/21) a pověřila ST podpisem kupní smlouvy.
Ve smlouvě bylo uvedeno dodání do 60 dnů od podpisu smlouvy, přičemž smlouva byla
podepsána 27.10.2021. Z důvodu globálního nedostatku chipů došlo na straně dodavatele
společnosti Hewlett Packard Enterprise k pozdržení termínu dodání - to ovlivnilo možnost
dodání ze strany společnosti DLNK, s. r.o. Dne 06.12.2021 předložil jednatel společnosti
DLNK, s. r.o., Bc. David Línek, žádost o posunutí termínu dodávky s tím, že bude dodán HW
v lepší konfiguraci (za stejnou cenu) - viz příloha tohoto bodu. PRAV připravila dodatek kupní
smlouvy, který řeší toto posunutí termínu dodání - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
VŘ dopadlo nad očekávání zadavatele výhodně, což by se při jeho opakování nemuselo
podařit. Vlastní zajištění VŘ bylo poměrně komplikované, nejen díky jeho složitosti, ale také
díky přetrvávajícímu personálnímu oslabení na OI. Pozdější dodání v únoru 2022 neovlivní
provoz IT na MěÚ. Ačkoli VŘ proběhlo v roce 2021, vlastní migrace ze starého datového
centra na nové byla plánována až na jaře 2022. OI doporučuje vyhovět žádosti o pozdější
dodání serverů.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský upozornil na chybné datum v dodatku. TAJ - bude upraveno. Poté odhlasováno.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 81-4508/21
RM schvaluje dodatek ke Kupní smlouvě na dodávku 2 ks serverů uzavřené mezi městem Nové
Město nad Metují a společností DLNK, s. r.o., IČO: 26012162, se sídlem: T. G. Masaryka 1427, 549
01 Nové Město nad Metují, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu s tím, že prodávající se
zavazuje dodat předmět koupě do dne 27.02.2021. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 28.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Dodatek ke smlouvě na sdružené služby dodávky elektrické energie
Identifikace:
Úprava stávajícího smluvního vztahu mezi účastníky centrálního zadávání a vítězným
dodavatelem elektrické energie.
Odůvodnění:
V říjnu tohoto roku se na nás obrátil stávající dodavatel elektrické energie s žádostí o možnost
úpravy ceny za dodávanou elektrickou energii. K jeho návrhu jsme se vyjádřili zamítavě,
neboť tento návrh byl v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek - viz příloha. Dne
02.12.2021 se telefonicky obrátil na MST obchodní ředitel společnosti Miroenergy s.r.o. s
informací, že všem odběratelům, kterým dodává v rámci centralizovaného zadávání bude
ukončena dodávka elektrické energie k datu 31.12.2021. Na základě této informace jsme
prověřili všechny zákonné postupy, kterými by bylo možno zabránit jednostrannému ukončení
smlouvy, a to na ERÚ. Po konzultaci s vedením města jsme se rozhodli pro zachování
dodávek navrhnout navýšení ceny, které akceptuje zákon, a to v souladu s § 222 odst. 4)
písm. b) nepodstatné změny závazku, tj 10 % z původní hodnoty závazku.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Paní Konvalinová a Mgr. Šímová přišly na jednání RM sdělit radním bližší informace k
projednávané záležitosti, která se týká jednostranného ukončení dodávky el. energie, a to ze
strany dosavadního dodavatele fy Microenergy s.r.o., které nám bylo doručeno
prostřednictvím datové schránky v neděli dne 12.12.2021. ST kontaktoval společnost ČEZ ve
věci zajištění náhradních dodávek elektřiny, a to v rozsahu který bude v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek, což je cca ode dne 01.01. do dne 30.06.2022. PRAV
seznámila radní s možnostmi právního řešení dané situace. ST - v 1. pololetí roku 2022
bychom měli soutěžit nového dodavatele. Paní Konvalinová odprezentovala všechny
sdružené zadavatele, kterých se toto ukončení dodávek týká. Na tyto informace navázala
obsáhlá diskuse, ve které proběhly informace k možným scénářům dalšího postupu. Vše bude
záležet na tom, zda firma Microenergy s.r.o. bude dále na trhu energie dodávat či ne. Od toho
se pak odvíjí právní postupy města a dalších sdružených zadavatelů.
Doplnění informací získaných po jednání RM: Dne 14.12.2022 byla zveřejněna následující
informace: "Operátor trhu v souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s
elektřinou, oznamuje, že ve svém systému pozastavuje činnost společnosti Microenergy s.r.o.,
IČ 08516570, EAN 8591824347638, z důvodu pozbytí možnosti dodávat elektřinu, a to na
základě oznámení této společnosti, které operátor trhu obdržel dne 13. 12. 2021 v 16:00
hodin."
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 81-4509/21
RM bere na vědomí materiál a informace o ukončení dodávek el. energie pro město a další
sdružené zadavatele od společnosti Microenergy s.r.o., IČO: 08516570, a ukládá OSÚ poptat
nového možného dodavatele v období 01.01. - 30.06.2022.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 10.01.2022
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/ Podnět Ing. Maura k nečinnosti stavebního úřadu (OVRR). Ing. Maur - vyjádřil zásadní
nespokojenost s postupy a vyjádřeními vedoucího OVRR Ing. Skalského ve věci řešení
odstranění dočasných a fakticky nepovolených staveb [osobní údaj odstraněn]. Vedoucí
OVRR podle něj projevuje nechuť konat, vymlouvá se a nedbá na výzvy města v této věci.
Celý tento proces shrnuli MST, ST a TAJ. Poslední podnět v této věci byl ze strany města
vznesen v rámci usnesení č. RM 75-4273/21. Tímto usnesením bylo dne 21.10.2021
uloženo OMM vyzvat neprodleně OVRR k zahájení řízení o odstranění stavby Prodejní kiosek
ovoce a zeleniny na p. p. č. 383 a stánek s občerstvením na st. p. č. 306 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Po předání tohoto podnětu z OMM pak OVRR vypsal na uvedené stavby kontrolní
prohlídku na dne 12.11.2021. Tato prohlídka proběhla, ale dále již ze strany OVRR žádné
další úkony neproběhly s tím, že na prohlídce vlastníci předmětných nemovitostí informovali
OVRR o tom, že jednají s městem o směně svých pozemků a staveb za sousední objekt
města, který mají v současnosti pronajat. Proto pak OVRR řízení nezahájil s tím, že vyčkává
na výsledek jednání [osobní údaj odstraněn] s městem. S tím ale RM nesouhlasí a opakovaně
požaduje, aby město hledalo intenzivně cesty k tomu, aby stavební úřad, který zde vykonává
státní správu, začal v dané věci konat. V tomto smyslu radní vyzvali ST i TAJ, aby se o to v
rámci svých kompetencí zasadili. Na to pak navázala kritická diskuse přítomných k dalším
nedostatkům, které v činnosti OVRR spatřují a k jejich negativním dopadům pro fungování
města. Ing. Dostál navrhnul, aby bylo zváženo provedení revize podnětů RM, které v minulosti
dávala k řešení nedostatků ve městě spadajících do kompetencí OVRR.
2/ Ing. Dostál - pokládka kabelu na Žižkově náměstí. Je to již hotovo? Upozorňuje, že výkopy
byly zahrnuty různým kamením atd., a proto žádá OMM o důkladnou kontrolu. Myslí si, že tam
není kvalitní zemina, která by v horní vrstvě alespoň 20 cm měla být. Vedoucí ORM přislíbila
celou záležitost prověřit.
Konec jednání RM v 18:00 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 81 vyhotoven dne:
Zápis z RM 81 vypraven dne:
Zápis z RM 81 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta

16. prosince 2021
16. prosince 2021
17. prosince 2021
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