Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 40 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 18.05.2020
zasedací místnost č. I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

15:35

21:58

Částečná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

21:58

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

21:58

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

21:58

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

21:58

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

21:58

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

21:58

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

21:58

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

15:35

20:15

Částečná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

20:07

Částečná

11

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

15:40

16:10

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

16:30

20:07

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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ZÁPIS Z PORADY
RM 40 ze dne 18.05.2020

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.05.2020

2.

Různé

2/1

Informace ředitelky DDM Stonožka k znovuotevření zařízení

2/2

Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu

2/3

Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.

2/4

Žádost o finanční podporu na provoz Diakonie Broumov, sociální družstvo

2/5

Zápis č. 1/2020 Komise sociální ze dne 11.05.2020

2/6

Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace

2/7

Smlouva o společném zadávání

2/8

Úprava platu ředitelky MKN

2/9

Úsporná opatření - provozní výdaje

2/10

Dopis k výpovědi výpůjčky části pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/11

Žádost o souhlas s umístěním vedení - Na Bořetíně

2/12

Žádost o souhlas s umístěním vedení - Nerudova

2/13

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Aktualizace strategického plánu města

2/14

Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují

2/15

Veřejné osvětlení v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská

2/16

Smlouva o dílo na zhotovení lesních oplocenek - mechanická ochrana melioračních a zpevňujících
dřevin

2/17

Mimořádná odměna ředitelce MSSS Oáza

3.

Výjezd RM 40

3/1

Žádost o dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná

3/2

Zprůchodnění polní cesty "Bražanda"

3/3

Žádost o odkoupení pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín

3/4

Výjezd RM 40 - další navštívené lokality

4.

Koncepční bod - Projednání návrhů na zlepšení práce ORM

4/1

Projednání návrhů na zlepšení práce ORM
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5.

Koncepční bod - Plnění koaličního Programového prohlášení

5/1

Plnění koaličního programového prohlášení - aktuální stav

6.

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

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

Kontrola úkolů
Různé
Výjezd RM 40
Projednání návrhů na zlepšení práce ORM
Plnění koaličního Programového prohlášení
Diskuse

15:30 - 15:35 ST
15:35 - 18:15
13:05 - 15:30
18:15 - 19:30 MST
19:30 - 21:30 MST
21:30 - 21:55

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 40-2296/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 40:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.05.2020

2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16

Různé
Informace ředitelky DDM Stonožka k znovuotevření zařízení
Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu
Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.
Žádost o finanční podporu na provoz Diakonie Broumov, sociální družstvo
Zápis č. 1/2020 Komise sociální ze dne 11.05.2020
Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace
Smlouva o společném zadávání
Úprava platu ředitelky MKN
Úsporná opatření - provozní výdaje
Dopis k výpovědi výpůjčky části pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Žádost o souhlas s umístěním vedení - Na Bořetíně
Žádost o souhlas s umístěním vedení - Nerudova
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Aktualizace strategického plánu města
Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují
Veřejné osvětlení v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská
Smlouva o dílo na zhotovení lesních oplocenek - mechanická ochrana melioračních
a zpevňujících dřevin
Mimořádná odměna ředitelce MSSS Oáza

2/17
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3.
3/1
3/2
3/3
3/4

Výjezd RM 40
Žádost o dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná
Zprůchodnění polní cesty "Bražanda"
Žádost o odkoupení pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín
Výjezd RM 40 - další navštívené lokality

4.
4/1

Koncepční bod - Projednání návrhů na zlepšení práce ORM
Projednání návrhů na zlepšení práce ORM

5.
5/1

Koncepční bod - Plnění koaličního Programového prohlášení
Plnění koaličního programového prohlášení - aktuální stav

6.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.05.2020
Identifikace: Kontrola splatných úkolů RM 40 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 40-2297/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Informace ředitelky DDM Stonožka k znovuotevření zařízení
Identifikace:
RM 38 dne 20.04.2020 vzala na vědomí informaci ředitelky DDM Stonožka o situaci s
vybíráním úplaty za vzdělávání a uložila OŠKS informovat RM o vývoji situace. OŠKS
předkládá RM aktuální informace ředitelky DDM Stonožka o znovuotevření školského zařízení
od dne 11.05.2020.
Odůvodnění:
Vyjádření ředitelky DDM: 05. a 06.05.2020 byly zaslány rodičům informace, je otevřena
většina kroužků, jen asi 5-6 ne z důvodu velkého rizika pro vedoucí (ohrožená skupina) - u
těchto kroužků bude po dohodě s rodiči vrácena část úplaty dle našeho propočtu. Máme
zajištěné i všechny možné ochranné prostředky i ve spolupráci se zřizovatelem - za to moc
děkujeme.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 40-2298/20
RM bere na vědomí informace ředitelky Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují,
Malecí 588, o situaci se znovuotevřením školského zařízení, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu
Identifikace:
TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá RM o souhlas s konáním 16. ročníku závodu ve šplhu
na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu", který se
uskuteční v neděli 21.06.2020 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami". S vedením
ZUŠ B. Smetany je projednáno využití vstupní části školy pro zázemí závodu. TJ Sokol Nové
Město nad Metují žádá o povolení vjezdu jeřábu (tonáž 25 t) na Husovo náměstí dne
21.06.2020 v době od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Zapatkování jeřábu proběhne tak, aby
nedošlo k poškození dlažby. TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá o převzetí záštity nad
touto akcí a o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící (25 kusů).
Odůvodnění:
Vyjádření MP: MP k akci upozorňuje, aby pořadatel vzal na vědomí opatření plynoucí
z pandemie Covid 19, která budou v době konání závodu v platnosti a to zejména maximální
počty účastníků, včetně diváků, jiných námitek nemáme. Vjezd jeřábu bude považován za
vjezd dopravní obsluhy a bude vhodnější, aby na místo přijel ze směru ulice Českých Bratří.
Vyjádření OMM: Nesouhlasíme s průjezdem jeřábu s tonáží 25t na HN od nám. Republiky.
Pokud by měl najet ze strany od Sepského mostu na HN je potřeba získat vyjádření PČR DI
NA, ŘSD ČR a především povolení od KÚ KHK – ODSH.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský vyslovil pochybnost a uvedl důvody, proč bude hlasovat proti - po problematice
COVID-19 si myslí, že není nutné, aby se tak brzy v Novém Městě nad Metují sjížděli lidé z
různých míst. Vedoucí OŠKS v krátkosti upřesnil požadavek žadatele, nyní je to kvůli získání
nezbytných povolení od státní správy ke konání akce. O tom, zda nakonec akce proběhne,
bude podle daných podmínek v té době rozhodnuto.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 40-2299/20
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem
"Velká cena Nového Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu" na Husově náměstí v
prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne 21.06.2020 od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které
schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 40-2300/20
RM souhlasí s převzetím záštity nad 16. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového
Města nad Metují v olympijsko-athénském šplhu" konaného v neděli 21.06.2020 na Husově náměstí
a s poskytnutím 25 kusů tašek s propagačními materiály pro oceněné sportovce.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 40-2301/20
RM schvaluje vjezd jeřábu na Husovo náměstí ze strany od Sepského mostu dne 21.06.2020 v
době od 10:00 hodin do 17:00 hodin za podmínky, že nedojde k porušení dlažby a že si žadatel
zajistí povolení od ODSH o zvláštním užívání pozemní komunikace, případně s tím souvisejícího
stanovení přechodné úpravy dopravního značení.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 40-2302/20
RM ukládá MP zajistit dohled nad akcí "Velká cena Nového Města nad Metují v olympijskoathénském šplhu" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne 21.06.2020 od
10:00 hodin do 17:00 hodin. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně odpovídá
hlavní pořadatel, tj. TJ Sokol Nové Město nad Metují.
Odpovídá: MP, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost o finanční podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.
Identifikace:
Ředitelka Linky bezpečí, z.s., žádá o finanční podporu ve výši 15 tis. Kč na provoz krizové
linky. Linka je anonymní, bezplatná, nonstop a je určena dětem a mladým lidem, kteří čelí v
průběhu dospívání nejrůznějším nástrahám.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV: Za OSV doporučuji provoz Linky bezpečí, z.s., podpořit částkou 5 tis. Kč.
Vyjádření OF: Rezerva na dary a dotace města byla plně vyčerpaná. V případě schválení
dotace nebo daru musí být provedeno rozpočtové opatření. Spolku Linka bezpečí, z.s., byly
poskytnuty příspěvky ve výši 2 tis. Kč v letech 2012 a 2013, 5 tis. Kč v roce 2017, 2 tis. Kč v
roce 2018 a 1 tis. Kč v roce 2019. Nedoporučuji rozšiřovat seznam příjemců podpory o další
subjekt, který má navíc celostátní působnost.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
OŠKS - žádost přišla po termínu viz Zásady - uvedl, jakou výši příspěvku obdrželi tito žadatelé
v předchozích letech. Po diskusi bylo nejdříve hlasováno o usnesení ve formě "schvaluje" bez
stanovení částky (ta by byla doplněna, pokud by RM projevila většinovou vůli nějakou podporu
poskytnout) - hlasováno - 2 pro, 5 proti, 0 zdržel se - usnesení nebylo přijato. Dále bylo
hlasováno o "neschvaluje" - 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se - usnesení bylo přijato.
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K čl. 2/3
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši tis. Kč společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95,
Praha 8, jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost v sociální oblasti.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 5, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 40-2303/20
RM neschvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, z
důvodu podání žádosti po termínu. Dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Nové Město nad Metují se žádosti podávají na předepsaném formuláři do 28.02. daného roku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Žádost o finanční podporu na provoz Diakonie Broumov, sociální družstvo
Identifikace:
Předseda družstva Diakonie Broumov, sociální družstvo, žádá o finanční podporu v jakékoliv
výši. Vzhledem k situaci s šířením nákazy koronavirem byli nuceni zavřít obchůdky a výdejní
střediska a přišli tak o zdroj příjmů. I přes přijatá úsporná opatření hrozí, že nebudou moci
dostát svým závazkům a mají obavy z postupné likvidace firmy.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV: Za OSV nedoporučuji finanční podporu provozu Diakonie Broumov, sociální
družstvo.
Vyjádření OF: Rezerva na dary a dotace města byla plně vyčerpaná. V případě schválení
dotace nebo daru musí být provedeno rozpočtové opatření. Diakonii Broumov, sociální
družstvo, nebyly v posledních letech poskytnuty příspěvky. Nedoporučuji rozšiřovat seznam
příjemců podpory o další subjekt.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 2/3. Mgr. Hylský - vznesl dotaz, zda zde existuje jiná firma, která má
umístěny kontejnery pro sběr oblečení? ST - ano, ve městě máme kontejnery i jiné firmy dokonce 2 firem. Poté bylo navržené znění usnesení odhlasováno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 40-2304/20
RM neschvaluje žádost o poskytnutí finančního daru společnosti Diakonie Broumov, sociální
družstvo z důvodu podání žádosti po termínu. Dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu
města Nové Město nad Metují se žádosti podávají na předepsaném formuláři do 28.02. daného
roku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5 Zápis č. 1/2020 Komise sociální ze dne 11.05.2020
Identifikace:
OSV předkládá zápis z 1. zasedání Komise sociální v roce 2020.
Odůvodnění:
Viz zápis v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz, zda jdou za obcemi, ve kterých mají klienti trvalé bydliště, nějaké náklady.
Odpověděl ST - nejdou - náklady si hradí ubytovaní. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 40-2305/20
RM schvaluje zápis č. 1/2020 z jednání Komise sociální ze dne 11.05.2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace
Identifikace:
Aktuální informace ST a MST k řešení problematiky koronaviru COVID-19 v Novém Městě
nad Metují. Přehled hlavních aktivit v období ode dne 01.05.2020 do dne 15.05.2020 viz
příloha tohoto bodu. Ostatní informace byly podány ústně přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Informace vedení města pro radní o postupu města a MěÚ při řešení problematiky koronaviru
COVID-19 v Novém Městě nad Metují ode dne 01.05.2020 do dne 15.05.2020.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Zásadní informace k tomuto bodu sdělil ST zastupitelům již na řádném veřejném zasedání ZM
12 dne 14.05.2020 v Kině 70. TAJ - rozsah činnosti MěÚ je od dnešního dne, tj. dne
18.05.2020, v provozu jako před COVID-19 s tím, že se stále nosí roušky, a pokud možno
udržují potřebné odstupy klientů. MST - doplnil, že město má zatím dostatek roušek a
dezinfekčních prostředků - je tedy možné se na město např. ze strany organizací města,
kdykoliv obrátit. V diskusi se radní zabývali případným předzásobením pro případ 2. vlny
pandemie. ST - vyčkáme do srpna a pak případně poptáme.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 40-2306/20
RM bere na vědomí "Informace o činnosti bezpečnostní rady města a krizového štábu Nové Město
nad Metují – 01.05. – 15.05.2020", ve znění přílohy tohoto bodu, a dále informace ST a MST
přednesené přímo na jednání RM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/7 Smlouva o společném zadávání
Identifikace:
Smlouva o společném zadávání mezi městem a PO - periodicky opakovaná zakázka na
nákup kancelářských a hygienických potřeb.
Odůvodnění:
Smlouva se uzavírá pro potřeby společného zadávání, kdy město zastupuje příspěvkové
organizace jako sdružený zadavatel. Ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 40-2307/20
RM schvaluje Smlouvu o společném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele na zakázku
Dodávka kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město a jeho PO a pověřuje ST
podpisem v rozsahu přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Úprava platu ředitelky MKN
Identifikace:
Vyplývá z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění. Platový tarif je stanoven podle § 5 odst. 1 písm. b) tohoto
NV. Jedná se o platový postup na základě splněné praxe (nad 23 let).
Odůvodnění:
Jedná se o zákonný postup v platovém stupni v rámci odpracovaných let. Platové úpravy u
ředitelů PO přísluší ke schválení RM. Znění platového výměru s doplněnými údaji bude
radním předloženo přímo na zasedání RM 40.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 40-2308/20
RM schvaluje platový postup ředitelky Městské knihovny Nové Město nad Metují, ve znění
zdrojového dokumentu k tomuto bodu. K platovému postupu dochází v souladu s platnými
mzdovými předpisy ke dni 01.06.2020. RM pověřuje ST podpisem platového výměru.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Úsporná opatření - provozní výdaje
Identifikace:
S ohledem na předpokládanou ekonomickou situaci RM 39 projednala a doporučila ZM
pozastavení několika investičních akcí. V rámci diskuse byla zmíněna i úsporná opatření
provedená v minulosti v rámci výdajů provozních. OF předkládá RM k posouzení návrh
postupu.
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Odůvodnění:
OF předkládá postup, kterým v roce 2013 byla úsporná opatření navržena a projednávána a
návrh dalšího postupu - viz příloha. Pro ilustraci je přiložena i konečná tabulka z roku 2013.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi vystoupili: vedoucí OF, Ing. Němeček, TAJ, ST, Ing. Maur, MBA. Ing. Němeček informoval o datu konání jednání FV ZM, a to dne 03.06.2020 a příprav s tím spojených. ST pokud nějaké plošné úspory (snižování), přiklání se k tomu, aby se šlo cestou procentického
paušálu pro všechny stejně. Každé krácení je na úkor něčeho. V usnesení bylo upraveno číslo
RM: "RM ukládá OF předložit na jednání RM 42 aktualizovanou tabulku „běžných výdajů“
z roku 2013...". Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 40-2309/20
RM ukládá OF předložit na jednání RM 42 aktualizovanou tabulku „běžných výdajů“ z roku 2013
s vyčíslením údajů dle schváleného rozpočtu 2020.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Dopis k výpovědi výpůjčky části pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Dne 27.04.2020 byl doručen dopis paní [osobní údaj odstraněn] v reakci na zaslanou výpověď
města z výpůjčky části pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ulici Kpt. Jaroše, kterou OMP zaslalo paní [osobní údaj odstraněn] dne 20.01.2020, a
to dle usnesení č. RM 31-1773/20 ze dne 13.01.2020.
Odůvodnění:
Dopis paní [osobní údaj odstraněn] adresovaný panu ST a radním města je uveden v příloze k
tomuto bodu. Dále OMP zpracovalo souhrnné historické dění ohledně části pozemku p. p. č.
2054/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, kterou měla paní [osobní údaj
odstraněn] ode dne 01.03.2005 v bezplatném užívání, tedy ve výpůjčce.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - v dopise pí [osobní údaj odstraněn] píše, že OMP s ní nejednalo - z tohoto
důvodu požádal, aby se vždy dopředu komunikovalo s vlastníky a předešlo se tak podobným
písemnostem. Radní diskutovali o historii daného pozemku.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 40-2310/20
RM byla seznámena s dopisem paní [osobní údaj odstraněn], doručeného dne 27.04.2020 a
souhlasí se zasláním písemné odpovědi ST na doručený dopis paní [osobní údaj odstraněn] ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/11 Žádost o souhlas s umístěním vedení - Na Bořetíně
Identifikace:
Firma GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují podala žádost o
souhlas s umístěním telekomunikačního vedení v ul. Na Bořetíně do pozemků ve vlastnictví
města.
Odůvodnění:
OMM, vzhledem k tomu, že v ul. na Bořetíně je plánována realizace stavby PNT s.r.o. –
„Rekonstrukce teplovodu“ a realizace stavby města - „Rekonstrukce komunikace v ul. Na
Bořetíně, Nové Město nad Metují“, tak doporučuje zahájit jednání s firmou GOLDWARE s.r.o.
o možnosti upravit trasu telekomunikačního vedení podle již povolené trasy vedení teplovodu
firmy PNT s.r.o. Dále pak bude OMM požadovat k odsouhlasenému záměru předložit
zpracovanou PD, jejíž součástí bude technická zpráva, okótovaná situace, vzorové řezy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - kdo se komu ozval? Zajímala se o to také fy N_SYS s.r.o., abychom předešli
předchozím problémům? ORM - fy GOLDWARE s.r.o. podala žádost, vede to před bytovými
domy v ul. T. G. Masaryka, chceme s nimi prodiskutovat, zda by nešla jejich trasa spojit s
trasou teplovodu, která se má letos rekonstruovat. Že se chystá rekonstrukce komunikace v
ul. Na Bořetíně fy N_SYS s.r.o. ví, bylo to prezentováno na schůzce správců sítí, kterou každý
rok na podzim organizuje město Nové Město nad Metují. Poté odsouhlaseno. Jeden radní
nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 40-2311/20
RM ukládá OMM zahájit jednání s firmou GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové
Město nad Metují o možné změně trasy telekomunikačního vedení v ul. Na Bořetíně podle trasy již
povolené stavby firmy PNT s.r.o. s názvem "Nové Město n. M. - Lokalita sídliště Bořetín Rekonstrukce teplovodu“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/12 Žádost o souhlas s umístěním vedení - Nerudova
Identifikace:
Firma GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují podala žádost o
souhlas s umístěním telekomunikačního vedení v ul. Nerudova do pozemků ve vlastnictví
města, k. ú. Nové Město nad Metují
Odůvodnění:
OMM souhlasí se záměrem firmy GOLDWARE s.r.o. uložit telekomunikační síť do ul.
Nerudova, ale požadujeme předložit zpracovanou PD, jejíž součástí bude technická zpráva,
okótovaná situace, vzorové řezy a dále požadujeme zahrnout do zpracovávané PD již
uloženou chráničku pod komunikací v ul. 28. října na p. p. č. 441/1 a 437/8 k. ú. Nové Město
nad Metují. Také upozorňujeme na chybu v podkladu, katastrální mapě, na mapě chybí p. p.
č. 437/8, k. ú. Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 40-2312/20
RM souhlasí se záměrem firmy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují, umístit telekomunikační vedení v ul. Nerudova do p. p. č. 2034/6, 437/4, 441/1, 645/2, 437/8
ve vlastnictví města za podmínky: do zpracovávané PD bude zahrnuta již uložená chránička pod
komunikací v ul. 28. října na p. p. č. 441/1 a 437/8 k. ú. Nové Město nad Metují.
Toto vyjádření neslouží jako souhlas města k uložení telekomunikačního vedení pro účely
stavebního řízení, ten bude udělen po předložení zpracované projektové dokumentace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/13 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Aktualizace strategického plánu města
Identifikace:
Dne 06.04.2020 byla podepsána Smlouva o dílo na Aktualizaci strategického plánu města se
společností Berman Group s.r.o. Nouzový stav, vyhlášený usnesením vlády dne 12.03.2020 č.
194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s pandemií Covid-19 a omezující opatření, která byla v souvislosti s nouzovým
stavem přijata, zabránila a v současnosti stále zabraňují zahájit činnosti uvedené v odst. 2.2.
Zapojení veřejnosti do tvorby/aktualizace strategického plánu, čl. I Smlouvy o dílo. Spolupráci
některých cílových skupin, jako je veřejnost a podnikatelé, která byla v zadání a ve Smlouvě o
dílo předpokládána, není možné v době nouzového stavu získat, a po ukončení nouzového
stavu bude nějaký čas trvat, než bude možné tyto cílové skupiny oslovit a získat od nich
potřebné informace. Díky mimořádné a nepředvídatelné situaci způsobené pandemií Covid-19
je nezbytná změna harmonogramu uvedeného ve Smlouvě o dílo. Z tohoto důvodu
předkládáme RM ke schválení dodatek č. 1 zohledňující změnu harmonogramu.
Odůvodnění:
Díky mimořádné a nepředvídatelné situaci způsobené pandemií Covid-19 je nezbytná změna
harmonogramu uvedeného ve Smlouvě o dílo.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Maur, MBA - v návaznosti na současnou situaci neví, jestli není příliš brzy
zahájit práce na Strategickém plánu. Jestli s procesem radši nezačít déle, součástí
strategického plánu je také anketa mezi občany apod. - má obavu, aby to nebylo ovlivněno
nynější dobou a Strategický plán jsme nemuseli předělávat. MST - již navržený dodatek č. 1
zohledňuje zpoždění způsobené koronavirem - pokud bychom chtěli žádat o dotaci po novém
roce, není to možné bez platného Strategického plánu - je však možnost usnesením schválit
platnost stávajícího Strategického plánu do doby, než bude schválen nový Strategický plán.
ST - možná by stačilo schválit nový Strategický plán na zářijovém ZM a rozhodnout co dál.
OMM - uvedl, že je třeba nastavit režim a s tím „jít“ do ZM. Ing. Maur, MBA - těžko se to
odhaduje - poté navrhl protinávrh usnesení, o kterém radní hlasovali - 4 pro, 1 proti, 2 zdržel
se - protinávrh Ing. Maura, MBA, byl přijat - "...ve znění upravené přílohy...". MST - dotázal se
vedoucí ORM, zda tuší nějaký problém, když by došlo k posunu termínu plnění. ORM - ne.
TAJ - jde o úpravu termínů. Ing. Maur, MBA - dokončení strategického plánu by tedy bylo do
dne 30.06.2021 + 3 měsíce by se přidaly u všech dílčích termínů.
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K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 40-2313/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 49/2020 ze dne 06.04.2020 uzavřenou mezi
městem a společností Berman Group s.r.o. na vypracování Aktualizace strategického plánu města
Nové Město nad Metují, ve znění upravené přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/14 Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují
Identifikace:
RM 39 uložila OMM předložit posouzení zpracované „PD - Lávka pod zámkem, Nové Město
nad Metují“ jiným autorizovaným projektantem do příští RM 40, tj. dne 18.05.2020. O
posouzení byl požádán ing. Vratislav Nývlt, který má autorizace pozemní stavby, dopravní
stavby a mosty a inženýrské konstrukce.
Odůvodnění:
Vyjádření ke zpracované „PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují“ autorizovanou
osobou v příloze.
Na "PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují" v současné době běží stavební řízení.
Faktury za zpracování této PD prozatím nebyly proplaceny.
Vzhledem k tomu, že došlo k dvojnásobnému navýšení cen, tak OMM uvažovalo o možnosti
cenu lávky snížit. Proto byla poptána, jako možná varianta, dodávka modulární lávky. Cenová
nabídka je přílohou tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že by se stejně musely realizovat některé
stavební objekty z již zpracované PD, a to SO - 001 - Bourací práce a příprava území, SO 134 - chodník, součástí by zůstaly i vedlejší rozpočtové náklady (VRN), dále pak hodinové
zúčtovací sazby (HZS) a z hlavní stavební výroby by vypadla položka „vodorovné konstrukce“,
tak by celkové snížení bylo cca o 640 tis. Kč vč. DPH. Náklady na rekonstrukci lávky s
použitím a nákupem modulární lávky by tak odhadem činily 4,5 mil. Kč vč. DPH. O vyjádření
k použití modulární lávky byla požádána i státní památková péče, která nám k tomu vydala
souhlasné závazné stanovisko.
V případě, že bude zvolena varianta s použitím modulární lávky, tak bude muset být upravena
PD. Cena za úpravu PD činí 108.900 Kč. Po vydání stavebního povolení na stávající PD,
bude muset být zažádáno o změnu stavby před dokončením z důvodu použití modulární
lávky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Místo radní navštívili při výjezdu do terénu. ST - uvedl svůj pohled k projednávané věci přikláněl by se k 1. variantě usnesení, tj. realizovat dle PD. Ing. Němeček - po prostudování by
se držel toho, co je, tj. 1. varianta usnesení. MST - také bude hlasovat pro 1. variantu
usnesení. Mgr. Hylský - je na vážkách. Další diskuse se týkala využívání této lávky a lávky u
fy Bauch, Navrátil s.r.o. Radní se shodli, že celý proces přípravy této investice se nepovedl a
je třeba si z toho vzít poučení do příště. Z toho vyplývá potřebnost pracovních schůzek a
konzultací s projektantem po celou dobu vývoje projektu. Byl diskutován i posudek projektu
zpracovaný od Ing. Nývlta. Hlasováno o variantě 1 - 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se - bylo přijato.
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K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 40-2314/20
RM ukládá OMM pokračovat na přípravě realizace lávky pod zámkem dle zpracované „PD - Lávka
pod zámkem, Nové Město nad Metují“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/15 Veřejné osvětlení v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská
Identifikace:
V roce 2018 byla provedena výměna kabelového vedení veřejného osvětlení (dále jen "VO") a
městského rozhlasu v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská (po křižovatku s ul. Příčná)
v Novém Městě nad Metují. Kabelové vedení VO a městského rozhlasu bylo řešeno současně
s překládkou kNN, které je v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Výměna kabelizace byla
provedena v souladu s PD, kterou zpracoval p. Vladimír Václavík. V této PD je navržena i
výměna stávajících sloupů VO, které jsou v nevyhovujícím stavu. Při výměně kabelových
rozvodů nedošlo k výměně sloupů VO, které jsou ve stáří cca 44 let a jsou v ul. Na Strážnici
ve větších rozestupech. Větší rozestupy způsobují nedostatečné nasvětlení ulice. V rámci PD
pro VO a městský rozhlas v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská je navrženo umístění
celkem 14 ks sloupů VO, které jsou navrženy tak, aby bylo VO ulice dostatečné. V ul. Na
Strážnici se jedná o 11 ks a v části ul. Nahořanská o 3 ks sloupů VO. Nově jsou navrženy
sloupy bezpaticové. V současné době se v ul. Na Strážnici nachází celkem 7 ks paticových
stožárů a v části ul. Nahořanská po křižovatku s ul. Příčná celkem 3 ks paticových stožárů,
celkem tj. 10 ks. Tyto sloupy jsou nevhodně umístěny v bezprostřední blízkosti silnice II. třídy.
Vzdálenost umístění sloupů od silnice má být min. 50 cm. Nyní je RM předkládáno k
projednání a případnému odsouhlasení zvážení možnosti výměny sloupů VO v této části
současně se stavbou "Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská" s tím, že
stávající hlavice VO, která zde byla vyměněna v roce 2017, budou použita na nových
sloupech. Na výměnu sloupů VO byl zpracován p. Vladimírem Václavíkem projekční rozpočet
na částku 478.300 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
V roce 2017 byly v celé ul. Na Strážnici a ul. Nahořanská vyměněny na stávajících sloupech
hlavice za nové v provedení LED. Přesto ze strany obyvatel byly vzneseny podněty ohledně
nedostatečného nasvícení ulice. Na uvedený dotaz bylo odpovězeno, že k výměně sloupů a
úpravě jejich vzdálenosti dojde v roce 2019 při stavebních úpravách silnice II. třídy.
K uvedené úpravě v roce 2019 nedošlo, v ulici zůstaly sloupy na stávajících místech.
Z důvodu snížení nivelety komunikace zůstaly nevhodně odhaleny části základů u některých
patic stožárů.
Pokud bude investice schválena, tak dojde k osazení sloupů nových bezpaticových
v dostatečné vzdálenosti od silnice, která musí být nejméně 50 cm od okraje. Bezpaitcové
sloupy jsou pro umístění do bezbariérového chodníku vhodnější.
V současné době se připravuje zahájení akce "Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují", na kterou je poskytnuta dotace ze SFDI ve výši cca
3.500 tis. Kč. Během stavby „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská“
dojde ke kompletní výměně VO v části od křižovatky s ul. Příčná po konec obce. S výměnou
sloupů v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská nebylo uvažováno. Vzhledem k tomu, že byla
realizace chodníků vysoutěžena ze částku 5.383.080 Kč a další náklady na položce činí
89.087 Kč vč. DPH (koordinátor BOZP a autorský dozor), tak na rozpočtové položce
"Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace" zbývá 471 tis. Kč, se
kterými se případně počítá na nepředvídatelné vícepráce a můžou se použít i na výměnu VO
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v ul. Na Strážnici a v části ul. Nahořanská.
Vzhledem k tomu, že cca polovina sloupů v této části zasahuje do chodníků a zároveň jsou
nevhodně umístěny v bezprostřední blízkosti silnice - méně než normových 50 cm,
doporučujeme jejich výměnu dle již zpracované PD.
Vzhledem ke stáří sloupů, ORM doporučuje jejich výměnu, neboť při možné výměně později
by došlo k zásahu do nově vybudovaných chodníků. Z výše uvedených důvodů doporučujeme
realizovat výměnu sloupů VO v ul. Na Strážnici a v části ul. Nahořanská po křižovatku s ul.
Příčná současně s realizací stavby nových chodníků. Náklady na výměnu stožáru je možné
hradit z finančních prostředků, které jsou již na tuto akci schváleny v rozpočtu města na
letošní rok.
Vyjádření TS:
Stávající původní paticové stožáry VO v ul. Na Strážnici byly v průběhu minulých 10 let
z důvodu koroze postupně repasovány, přesto považuji za nutné v rámci současné
rekonstrukce chodníku jejich výměnu za nové bezpaticové v roztečích dle normy. V případě
výměny stožárů budou tyto odvezeny do areálu technických služeb města, vytříděny a
postupně repasovány pro další využití v jiných lokalitách města.
Na případnou realizaci akce byla poptána firma ERMO spol. s r.o., IČO: 15062201, Na
Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, která předložila cenovou nabídku ve výši 469.267,04
Kč vč. DPH. Tato firma provedla v roce 2018 u této akce výměnu kabelového vedení a
zároveň bude provádět výměnu VO v ul. Nahořanská od křižovatky s ul. Příčná po konec
obce.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání: Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 40-2315/20
RM schvaluje realizaci výměny sloupů veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici a v části ul.
Nahořanská po křižovatku s ul. Příčná.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 40-2316/20
RM schvaluje výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a schvaluje zadání zakázky na "Výměnu sloupů veřejného osvětlení v ulici Na
Strážnici a části ulice Nahořanská" za částku 469.267,04 Kč vč. DPH firmě ERMO spol. s r.o., IČO:
15062201, Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/16 Smlouva o dílo na zhotovení lesních oplocenek - mechanická ochrana
melioračních a zpevňujících dřevin
Identifikace:
Žádost o dotaci na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin (oplocenek) v městských lesích byla vybrána k financování. SL provedla
poptávkové řízení (cenový marketing) v souladu s podmínkami dotačního programu (SZIF). V
poptávkovém řízení byly předloženy 3 cenové nabídky, nejvýhodnější nabídku podal Pavel
Řezníček ve výši 205.544 Kč bez DPH (248.708,24 Kč vč. DPH). SL předkládá nyní RM ke
schválení Smlouvu o dílo na zhotovení lesních oplocenek „Zhotovení lesních oplocenek mechanická ochrana melioračních a zpevňujících dřevin“ vč. předkládacího návrhu a cenové
nabídky. Celkem bude zhotoveno 2421 bm oplocenek. Dotace je ve výši 205.700 Kč.
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Odůvodnění:
SOD byla konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 40-2317/20
RM schvaluje ve znění přílohy Smlouvu o dílo na zhotovení lesních oplocenek „Zhotovení lesních
oplocenek - mechanická ochrana melioračních a zpevňujících dřevin“ mezi městem Nové Město nad
Metují a zhotovitelem Pavlem Řezníčkem, se sídlem: Wolkerova 267, 552 03 Česká Skalice, IČO:
63588021, DIČ: CZ6301110904, za cenu 248.708,24 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: SL, Provede: OSÚ, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/17 Mimořádná odměna ředitelce MSSS Oáza
Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje udělit mimořádnou odměnu ředitelce MSSS Oáza za příkladnou práci
v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s vypuknutím koronavirové
nákazy. V krizové situaci obětovali pracovníci sociálních služeb své pohodlí a riskovali svoje
zdraví, aby byli po ruce těm, kteří je nejvíce potřebují.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV a OŠKS: Ředitelka zvládla situaci s co nejmenším vlivem na klienty, dokázala
motivovat zaměstnance bez ohledu na čas a mnohdy na úkor své rodiny. Doporučujeme
schválit mimořádnou odměnu nad rámec „Pravidel pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ
a MSSS Oáza“. Vláda ČR schválila návrh ministryně MPSV ČR na mimořádné odměny pro
zaměstnance v sociálních službách. Odměna pro ředitelku MSSS Oáza podléhá schválení
RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS informoval radní o novém bodě, který byl dodatečně zařazen do programu
jednání RM 40 na tzv. "žlutém papíře". TAJ - podle "pravidel pro ředitele" to nejde použít. Je to
měsíčně? OŠKS - ano, měsíční odměna na dobu cca 2,5 měsíce. Do diskuse se zapojili téměř
všichni radní. Ing. Němeček - vznesl dotaz, z jakého rozpočtu to bude hrazeno? TAJ, ST - z
rozpočtu MSSS Oáza. OŠKS - přikláněl by se k vyplacení jednorázové částky. TAJ odpověděl
na dotaz Mgr. Hylského, že původně to bylo jednorázové. ST - myslí si, že všichni v
MSSS Oáza si odměnu zaslouží - poté otevřel diskusi k výši odměn. Odsouhlasena odměna
ve výši viz zdrojový dokument.
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 40-2318/20
RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové
Město nad Metují ve znění zdrojového dokumentu k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 40-2319/20
RM děkuje všem zaměstnancům Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad
Metují za obětavou a vyčerpávající práci v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR
v souvislosti s vypuknutím koronavirové nákazy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Výjezd RM 40
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Žádost o dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná
Identifikace:
RM 35 projednala žádost obyvatel ul. Rovná, které zastupuje [osobní údaj odstraněn], o
dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná, který s ohledem na nedokončenou výstavbu v ul.
Rovné nebyl v roce 1992 dokončen. Zároveň obyvatelé ul. Rovná upozornili na špatný stav
komunikace v ul. Družební a žádají o její opravu v rozsahu od křižovatky s ul. T. G. Masaryka
ke křižovatce s ul. Rovná.
RM 35 přijala usnesení: "RM bere na vědomí žádost podanou obyvateli ul. Rovná o dokončení
asfaltového povrchu komunikace v ul. Rovná a opravu komunikace v ul. Družební od
křižovatky s ul. T. G. Masaryka ke křižovatce s ul. Rovná a zařazuje podnět do plánu výjezdní
RM 36".
Vzhledem k situaci s pandemií COVID - 19 se tento výjezd neuskutečnil a je zařazen až nyní
do výjezdu RM 40. Dále OMM upřesňuje, že v žádosti bylo zažádáno o opravu v rozsahu od
křižovatky s ul. T. G. Masaryka ke křižovatce s ul. Na Výsluní.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhl výjezd na místo, kde radní podrobně informoval p. [osobní údaj odstraněn], který
zastupuje občany, kteří požadují dokončení povrchu na městské části ul. Rovná (mj. jde o 27
let starou kolaudační závadu - 12 let již uplynulo od kolaudace posledního RD u této části
městské komunikace). Připomněl historii a uvedl, že zároveň podporují i rekonstrukci povrchu
v ul. Družební. Po návratu proběhla obsáhlá diskuse - diskutující: ST, TAJ, Mgr. Hylský, Ing.
Němeček, M. Jarolímek, Ing. Maur - byl mj. srovnáván stav povrchu v ul. Rovná a stav v ul.
Družební a dále i v kontextu se stavem dalších komunikací ve městě (Kpt. Jaroše Čelakovského apod.). Po diskusi byly formulovány návrhy na 2 usnesení, o kterých bylo po
další diskusi hlasováno: usnesení k ul. Rovné - hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se - bylo
přijato. Ul. Družební - oprava byla plánována k mimořádnému zařazení do rozpočtu 2020, nyní
je to pozastaveno rozhodnutím ZM do dne 30.06.2020 s tím, že bude znovu projednáváno v
RM a poté v ZM 13 - hlasováno o usnesení v tomto smyslu - 7 pro.
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 40-2320/20
RM projednala žádost obyvatel ul. Rovná a konstatuje, že investiční akce na dokončení asfaltového
povrchu v ul. Rovná je již zařazena v zásobníku investičních akcí města, realizace dokončení
asfaltového povrchu na městských pozemcích v ul. Rovná bude řešena v rámci dokončení realizace
komunikace v ul. Rovná na soukromých pozemcích v lokalitě Dubinky - František.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 40-2321/20
RM ukládá OMM předložit do RM 42 a následně do ZM 13 opakované projednání zařazení opravy
komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po ul. Na Výsluní do rozpočtu města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Zprůchodnění polní cesty "Bražanda"
Identifikace:
OV Vrchoviny na svém zasedání vznesl požadavek na zprůchodnění polní cesty "Bražanda".
Současný stav: úsek v délce cca 80 m, začínající proti autoservisu je velmi hustě zarostlý
křovinami a náletovými stromy a původní úvozová cesta byla dle tvrzení místních pamětníků
zasypána odpadem a zbytky po demolici vyhořelého domu. Obnovení cesty je možné, ale za
cenu poměrně vysokých nákladů. Vzhledem k souvislému porostu, jehož plocha je větší než
40 m2 je nutné mít k pokácení stanovisko KŽP, souhlas RM jako vlastníka a rozhodnutí OŽP.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec vegetačního klidu a sezóna hnízdění ptactva, bude možné
práce zahájit až na podzim letošního roku.
RM 36 -2112/20 k této záležitosti přijala usnesení: RM odkládá projednání a schválení návrhu
TS na zprůchodnění polní cesty "Bražanda a ukládá OMM zařadit tento bod do programu
jednání té RM, v rámci které bude možné místo navštívit. Z tohoto důvodu je bod znovu
předložen do RM 40, v jejíž úvodní části proběhl výjezd radních. Je třeba rozhodnout o dalším
postupu, tj. zda RM podpoří postup navržený TS.
Odůvodnění:
TS navrhují pomocí nakladače JCB prorazit cestu křovinami, navozit na kupu a seštěpkovat.
Naložit a odvézt na skládku odhadem 20 t stavebního odpadu. Předpokládané náklady včetně
dopravy a skládky 30.000 Kč + štěpkovač 5.000 Kč. Ručně dočistit břehy úvozové cesty, příp.
dokácet některé náletové stromy, odvoz nebo štěpkování na místě. Oprava povrchu
obnovované cesty a doplnění štěrkem. Bude-li příští zima stejná jako letos a TS nebudou v
plném rozsahu zajišťovat zimní údržbu chodníků a komunikací, jsme schopni tyto práce
provádět. Po zprůchodnění této spodní části cesty bude nutné ještě počítat s nějakými
pracemi na pokračování cesty nahoru k lesu.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Proběhl výjezd na místo - po návratu úvodní komentář podal radním TAJ - v současné době je
tam "zelená náletová bariéra" na navážce, která do prostoru cesty v minulosti proběhla. V
případě, že by měla být cesta obnovena, muselo by dojít k rozsáhlé likvidaci keřů, náletů,
vybagrování a odvoz zavážky atd. Po diskusi Ing. Maur, MBA, navrhl protinávrh usnesení:
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"RM nesouhlasí s tím, zabývat se zprůchodněním polní cesty "Bražanda", a to z důvodu jejího
dlouhodobého nevyužívání a vysokých nákladů spojených s jejím zprůchodněním." Druhý
protinávrh podal k tomuto bodu Ing. Němeček: "RM nesouhlasí se zprůchodněním bývalé
polní cesty "Bražanda", a to z důvodu vysokých nákladů spojených s jejím zprůchodněním."
Hlasováno - 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se - tento protinávrh byl přijat. O protinávrhu Ing. Maura,
MBA, se již nemuselo hlasovat.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 40-2322/20
RM nesouhlasí se zprůchodněním bývalé polní cesty "Bražanda", a to z důvodu vysokých nákladů
spojených s jejím zprůchodněním.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Žádost o odkoupení pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], požádala o odkoupení pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 220
m2, druh pozemku zahrada, v k. ú. Krčín, v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují. Uvádí, že pokud by nebyl možný prodej celého
pozemku, dokládá výkresem možné rozdělení parcely na 2 čísla o výměře 189 m2 a 31 m2 viz
příloha tohoto bodu. RM 31 ze dne 13.01.2020, přijala následující usnesení č. RM 31-1774/20:
"RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. p. č. 246/2 o výměře
189 m2 druh pozemku zahrada v k. ú. Krčín v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k.
ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, protože prodej požadovaného pozemku není ve
veřejném zájmu. Pozemek je plochou veřejné zeleně, nelze ho oplocovat, vedou v něm sítě a
není pro město nepotřebný. RM ukládá OMM zařadit návštěvu p. p. č. 246/2 do programu
výjezdu RM v dubnu 2020". Z důvodů koronavirové nákazy se výjezd radních uskutečňuje až
nyní.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů viz příloha tohoto bodu. Do doby výjezdu rady města a dalšího jejího
rozhodnutí je v současné době pozemek p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín užíván bezesmluvně.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Proběhl výjezd radních na místo - TAJ opět podal radním úvodní komentář k projednávané
záležitosti. Diskutující: p. Jarolímek - dotázal se, k čemu obecně potřebujeme pozemek p. p. č.
246/2 v k. ú. Krčín - k čemu bude využíván, proč ho budeme mít v majetku města? Veřejně
užívané to stejně nebude, museli bychom odstranit keře atd. Šel by cestou změny ÚP (nyní je
to veřejná zeleň) a ty pozemky prodal. Vedoucí OMM - ukázal na prezentované situaci, kam
mají pozemky až návaznost, připomněl trasy uložených inženýrských sítí a nesouhlasná
vyjádření odborných útvarů. Na základě další diskuse pak radní nejprve hlasovali o
protinávrhu Ing. Prouzy ve znění: "RM byla seznámena při výjezdu na místo se stavem a
způsobem užívání části pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 189 m2 druh pozemku zahrada v k.
ú. Krčín v majetku města, vedeného na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují." Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se - protinávrh Ing. Prouzy byl přijat. Dále hlasovali
o 2. usnesení ve znění: "RM ukládá OMM předložit pro další jednání RM podklady, včetně
nových vyjádření odborných útvarů, k dalšímu užívání pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín dle
podané žádosti pí [osobní údaj odstraněn] o výpůjčku." Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se bylo přijato.
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 40-2323/20
RM byla seznámena při výjezdu na místo se stavem a způsobem užívání části pozemku p. p. č.
246/2 o výměře 189 m2 druh pozemku zahrada v k. ú. Krčín v majetku města, vedeného na LV č.
10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 40-2324/20
RM ukládá OMM předložit pro další jednání RM podklady, včetně nových vyjádření odborných
útvarů, k dalšímu užívání pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín dle podané žádosti pí [osobní údaj
odstraněn] o výpůjčku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Výjezd RM 40 - další navštívené lokality
Identifikace:
Do programu RM 40 je na úvod zařazen výjezd do terénu, za účelem bližšího seznámení se s
problematikou, kterou RM řeší či řešit v dohledné době bude. Jde o přesouvaný výjezd z
důvodů koronavirové nákazy. Tři místa k výjezdu stanovila již dříve RM - viz body 3/1 - 3/3 a
další místa pak budou navštívena na základě podnětu odborných útvarů a dle návrhu
radního Ing. Němečka. Podrobnosti viz souhrn a časový harmonogram výjezdu v příloze.
Odůvodnění: Návrhy odborných útvarů a radního Ing. Němečka.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli v tom, že do prvního usnesení bude doplněn výčet lokalit, které
RM při svém výjezdu dne 18.05.2020 navštívila, tj. Na Výsluní, vjezd u [osobní údaj
odstraněn] a kontejnery, vjezd u vodojemu ([osobní údaj odstraněn]), průjezd v ul. Družební,
Čelakovského a č. p. 101 v ul. U Špýcharu. Samostatné usnesení pak bylo přijato ve věci
budoucího řešení místa pro kontejnery, které je nyní u vjezdu u [osobní údaj odstraněn].
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 40-2325/20
RM byla seznámena v rámci výjezdu do terénu s problematikou těchto lokalit: Na Výsluní, vjezd u
[osobní údaj odstraněn] a kontejnery, vjezd u vodojemu ([osobní údaj odstraněn]), průjezd v ul.
Družební, Čelakovského a č. p. 101 v ul. U Špýcharu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 40-2326/20
RM ukládá OMM, aby v souvislosti se zaústěním ul. Hildenské do ul. Družební vznesl požadavek,
aby daná projektová dokumentace, která bude toto napojení komunikací řešit, vyřešila i náhradní
místo pro přemístění kontejnerů, které jsou nyní umístěny u tohoto stávajícího výjezdu z ul.
Hildenské do ul. Družební.
Odpovídá: OMM, Provede: TAJ, Termín: 07.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Koncepční bod - Projednání návrhů na zlepšení práce ORM
Odůvodnění:
Jedná se o koncepční záležitost související s investičními akcemi, jejich přípravou a realizací z
pohledu projektového řízení.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Projednání návrhů na zlepšení práce ORM
Identifikace:
Jedná se o koncepční záležitost související s investičními akcemi, přípravou a realizací
investic z pohledu projektového řízení. Záležitost byla projednána již na RM 39 s tím, že se
touto záležitostí bude zabývat koncepční RM 40. ORM (OMM) byl zpracován postup a
nastavení v rámci optimalizaci řízení investičních projektů na Oddělení rozvoje města.
Odůvodnění:
K projednání koncepční otázky pro radní - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
MST - uvedl radním komentář k připraveným otázkám viz příloha tohoto bodu. Ing. Maur,
MBA - poděkoval za přípravu tohoto bodu - sdělil, že RM nemá jasně definované priority zásadní rozvojové věcí - osobně neví, jestli priority cítí všichni radní stejně - problém je
dlouhodobějšího charakteru, navazuje významně na koaliční prohlášení. Jako další problém
uvedl vlastní práci úředníků při přípravě a realizaci schválených investic. Shrnutí - dlouhodobé
priority a za čím je potřeba jít, managerský přístup a implementace projektových řízení, dále
metodu KPI, zapojit TDI do práce ve fázi zpracování PD. Dotaz na vedoucí ORM, co
znamenají "kapacitní možnosti ORM" - Ing. Vojnarová vysvětlila, že v případě zvýšení kontroly
PD a dalších procesů to znamená větší časový prostor na přípravu. Řešit externí spolupráci,
ta se jí zda v tuto chvíli jako lepší možnost řešení, na druhou stranu je velmi těžké takového
člověka najít. Kvalitní odborníci mají práce nadbytek. Zmínila to, že je ráda za Ing. Nývlta
(externí pracovník ORM), který i při výrazném snížení počtu pracovních hodin má zájem s
námi dál spolupracovat. Ing. Němeček - k externistům, problém stavebního dozoru. Radní
projednali i jednotlivé koncepční otázky v příloze.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 40-2327/20
RM bere na vědomí navrženou optimalizaci řízení investičních projektů na Oddělení rozvoje města,
Odboru majetku města Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Koncepční bod - Plnění koaličního Programového prohlášení
Identifikace:
Koaliční programové prohlášení je zásadní dokument, který mj. vymezuje základní priority v
různých oblastech pro volební období 2018 - 2022. Proto je nyní tento dokument předložen do
RM ke koncepční diskusi.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Plnění koaličního programového prohlášení - aktuální stav
Identifikace:
MST předložil RM k posouzení a koncepční diskusi Koaliční programové prohlášení a otázky
pro radní - viz přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Koncepční záležitost - tj. posouzení aktuálního stavu plnění koaličního programového
prohlášení přijatého na volební období 2018 - 2022. Programové prohlášení mj. obsahuje
souhrn předpokládaných priorit a je vhodné v koncepční diskusi radních posoudit aktuální stav
a zamyslet se nad případnou úpravou priorit, které obsahuje.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi všech radních byly podrobně diskutovány jednotlivé priority, které obsahuje
koaliční programové prohlášení. Byly zároveň hledány odpovědi na koncepční otázky, které
byly k danému tématu předloženy v příloze. Radní se shodli, že současné investiční priority a
jejich řešení, kterému bude třeba se v RM a ZM věnovat, jsou: záležitosti dalšího vývoje u
Kina 70 (architektonická soutěž?), LAM - definitivní rozhodnutí o realizaci, parkování ul.
Nerudova - třeba i provizorní plochy - viz demolice objektů ve vlastnictví města, aktualizace
RP Rychta, rozhodnutí o nabídce odkoupení bývalého hotelu Metuj, vjezdy a průjezd
Husovým náměstím. Radní se shodli na svolání semináře pro zastupitele k těmto záležitostem
na dne 08.06.2020 s tím, že tam budou předloženy informace z jednání FV o zdrojích na
možné pokračování klíčových investic a budou připraveny návrhy pro ZM 13 vč. případného
odblokování realizace investic pozastavených usnesením ZM 12.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 40-2328/20
RM vzala na vědomí a projednala hodnocení plnění jednotlivých bodů programového prohlášení,
které zpracovali ST a MST.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 40-2329/20
RM ukládá ST svolat na 08.06.2020 od 17:00 hodin seminář pro zastupitele týkající se klíčových
investic a jejich pokračování a projednání nabídky na koupi bývalého hotelu Metuj.
Odpovídá: ST, Provede: MST, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ ST - vývěsní reklamní štíty u obchodů na Rychtě - cenová nabídka od fy KARE, s.r.o., 28.
října 35, Nové Město nad Metují, s nabídkovou cenou 168.517 Kč vč. DPH - s ohledem na
současný vývoj příjmů města se mu zdá cena vysoká. MST - informoval o svém dotazu na p.
Tichého (vedoucí OSN) ohledně této cenové nabídky - zda existuje nějaké jiné, levnější řešení
- odpovězeno mu bylo, že právě toto je levné řešení - osobně se mu to zdá také drahé. Ing.
Maur, MBA - navrhl akci odsunout. TAJ - termín do RM 42. Ing. Němeček - vytknul mnohdy
podobná vyjádření odborných útvarů k různým záležitostem - rád by, aby byly psány nezávisle
na sobě + konkretizoval na příkladech. TAJ - připomínku vzal na vědomí a prodiskutuje ji s
odbornými útvary prostřednictvím PVO dne 26.05.2020.
2/ p. Jarolímek - k zasedání ZM 12 vznesl dotaz na proces změny č. 1 RP Rychta s ohledem
na vyvěšení zadání změny a možnosti veřejnosti se k RP vyjádřit. Ing. Němeček - vysvětlil p.
Jarolímkovi postup, který musí následovat. Pan Jarolímek - dotaz k možnosti dávat
připomínky k zadání změny č. 1 RP Rychta. ST - probíhá proces vyvěšení návrhu zadání. Pan
Jarolímek - jde mu o veřejné projednání - ve lhůtě 30 dnů to má být s těmi dotčenými lidmi
projednané. ST - vysvětlil proces změny RP, kdy se v současné chvíli k návrhu zadání změny
může vyjádřit kdokoliv. Po schválení zadání změny RP v ZM nastává proces samotné změny,
jejíž součástí je projednání s dotčenými majiteli nemovitostí a veřejné projednání změny.
3/ Mgr. Hylský - položil otázku jak ostatní radní vnímají neschválení podání žádosti o dotaci na
zateplení Kina 70 při posledním ZM. Ing. Němeček - nebyla schválena pouze žádost o dotaci,
nikoliv realizace rekonstrukce. Dle jeho názoru stále není zřejmé, zda je vůle ZM Kino 70
opravit dle návrhu Mgr. A. Lukase či nikoliv. TAJ - přečetl, co bylo navrženo a co bylo
ZM vzato na vědomí. Nevzetí něčeho na vědomí neznamená neschválení. ST - musíme se
dostat k rozhodnutí, zda pokračovat v rekonstrukci Kina 70 nebo ne. Ing. Maur, MBA navrhuje uspořádat v nejbližší době seminář k podrobnému seznámení zastupitelů
s problematikou rekonstrukce Kina 70. TAJ - konání semináře naplánujeme na pondělí dne
08.06.2020.
K čl. 6
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta
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