Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 69 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 26.07.2021
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

16:20

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:20

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:20

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:20

Plná
(on-line)

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:20

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:20

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:20

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:20

Plná

Omluven

Hosté:
10

Milena Šafaříková

regionální manažerka provozu
Scolarest

13:10

13:25

Částečná

11

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:10

13:35

Částečná

12

Bc. Iveta Habrová

referentka OŠKS (OF)

13:10

13:35

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:35

16:10

Částečná

14

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:35

14:35

Částečná

15

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:35

16:00

Částečná

Zapisovatel

Bc. Petr Tyč

_____________________
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 26.07.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

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

2/2

Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

2/3

Rezignace člena KKULT

2/4

Rezignace člena KSPORT

2/5

Jmenování nového člena KKULT

2/6

Jmenování nového člena KSPORT

2/7

Žádost o souhlas zřizovatele s určením školy

2/8

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých

2/9

Dětský silvestr 2021

2/10

Žádost o zapůjčení pódia - Pochod 10 hospod Novoměstskem

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 550 v k. ú. Spy

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín - ul. 1. máje

3/3

Cesta na Popluží - zahrádkářská kolonie

3/4

Prodej částí pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Elektrárenská

3/5

Prodej pozemků st. p. č. 2197, p. p. č. 653/2, p. p. č. 2353 a budovy č. p. 427, vše v k. ú. Nové
Město nad Metují, areál bývalých kasáren

3/6

Darování stavby chodníku do majetku města u nákupního parku v ul. T. G. Masaryka, k. ú. Nové
Město nad Metují

3/7

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky - SELADON

3/8

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky - Cukrárna Kamila

3/9

Pronájem části pozemku k podnikání pro umístění kontejneru - ul. Českých legií

3/10

Pronájem částí pozemků v k. ú. NMNM - zahrada u tenisových kurtů

3/11

Žádost občana o povolení kácení stromu mimo les

3/12

Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
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4.

Správa nemovitostí

4/1

Kácení dřevin v areálu DDM Stonožka

4/2

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 30.06.2021

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Nominace Ing. Aleše Vrátného za ODS jako člena BK

5.

Rozvoj

5/1

Značení ulic, navýšení § 3639

5/2

Vodovod a splašková kanalizace ul. Nad Cihelnou, k. ú. Krčín - žádost na Vodovody a kanalizace
Náchod a.s.

5/3

Aktualizace strategického plánu města - rozpočtové opatření

5/4

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 20RGI02-0436

5/5

Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích míst a opravu
účelové komunikace

5/6

Žádost o vyhrazené parkovací stání

5/7

PD - chodník Nádražní - konzultace na SFDI - zrušení autobusové zastávky Slévárna

5/8

Smlouva o koordinaci stavebních prací v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.

5/9

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.

5/10

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.

5/11

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.

5/12

Žádost SVJ Klosova 491,492,493 o souhlas s položením zatravňovacích panelů na p. p. č. 2240

5/13

Ukládání optické sítě v ul. Klosova a Klášterní - T-Mobile a.s.

5/14

Ukládání optické sítě v ul. Klosova - GOLDWARE s.r.o.

5/15

Příprava území - Urnový háj vedle SMOS v ul. Českých legií

6.

Finance

6/1

Informace o hospodaření města k 30.06.2021

6/2

Navýšení § 3728 - monitoring skládek - RO

6/3

Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ

6/4

Žádost o dotaci Královéhradeckého kraje - CP Mandl

6/5

Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek - RO

6/6

Finanční výpomoc partnerskému městu Hilden při přírodní katastrofě
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7.

Různé

7/1

Zápis z 16. zasedání Komise životního prostředí ze dne 21.06.2021

7/2

Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 68-3932/21

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Název:

Zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí ze dne 07.06.2021

Zadání:

bere na vědomí
doporučení KŽP, aby byly informovány odpovědné orgány k prověření příčiny úhynu
5 ks buků v areálu MSSS Oáza.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 68-3931/21

Název:

Zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí ze dne 07.06.2021

Zadání:

bere na vědomí
doporučení KŽP schválit kácení uvedených dřevin v rozsahu podnětu předloženého
TS (viz bod 4 zápisu KŽP - příloha) s tím, že TS předloží žádost o schválení kácení
do další RM.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno - žádost předloží TS do RM 69 ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 68-3927/21

Název:

Komplexní pojištění majetku města - hodnocení nabídek

Zadání:

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky nabídku
pojišťovny Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Římská
2135/45, 120 00 Praha 2, za nabídkovou cenu 3.143.532 Kč, a pověřuje ST
podpisem smlouvy v rozsahu přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Smlouva připravena k elektronickému podpisu.

Číslo úkolu:

RM 68-3919/21

Název:

Žádost o vyjádření ke změně užívání kancelářských prostor na potravinovou
malovýrobu v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova

Zadání:

nesouhlasí
se změnou užívání nebytového komerčního prostoru v přízemí BD č. p. 1510 v ul.
Nerudova na potravinový provoz, malovýroba ovocných džemů.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 07.07.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 07.07.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 20.07.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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Založeno:

01.07.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 68-3918/21

Název:

Znovu povolení předzahrádky pro Café Monastero

Zadání:

souhlasí
s umístěním letní předzahrádky o velikosti 21 m2 (15 x 1,4 m) na chodníku před
provozovnou kavárny Café Monastero v č. p. 153 ul. Komenského p. p. č. 2034/7,
k.ú. Nové Město nad Metují, v termínu ode dne 30.06.2021-29.06.2023, a to vždy v
období od dubna do října, za následujících podmínek:
• předzahrádka je schválena v rozsahu 3 stolečků, kdy u každého z nich jsou 2
židle
• předzahrádka bude postavena pouze během otevírací doby provozovny kavárny
Café Monastero, max. do 22.00 hod., mimo otevírací dobu bude uskladněna v
prodejně
• musí být dodržena minimální průchozí šířka 1,5 m chodníku
• v případě poškození, nebo odcizení mobiliáře předzahrádky město za vzniklou
škodu neručí
• musí být umožněna údržba místní komunikace Technickým službám města,
pokud tak žadatel neučiní, provede údržbu svépomocí ve stejném termínu
• povinnost úklidu po ukončení denního provozu, udržování pořádku a čistotu nejen
užívané plochy, ale též okolí (především nedopalky apod.)
• žadatel si musí na vlastní náklady zajistit příslušná povolení státní správy
Zodpovědná osoba: p. Pavel Horák, Komenského 153, 549 01 Nové Město nad
Metují.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

16.07.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 68-3917/21

Název:

Smlouva o koordinaci stavebních prací

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "FTTx_NMNM_008_Sokolská, k.ú. Nové Město
nad Metují" do stavby města "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové
Město nad Metují" na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú.
Nové Město nad Metují mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod
a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

19.07.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Prodloužení do: 23.08.2021
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Číslo úkolu:

RM 68-3916/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Smlouva o koordinaci stavebních prací

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "Kabelizace optickou sítí ulice Sokolská" do
stavby města "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad
Metují" na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město
nad Metují mezi spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město
nad Metují a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

19.07.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 68-3915/21

Název:

Smlouva o koordinaci stavebních prací

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě
"INS_FTTH_CZ_2539_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_Sokolska" do stavby města
"Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" na p. p.
č. 2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují mezi
spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 a
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

20.07.2021: Žádost o nový termín. Jsou projednávány změny požadované ze strany
T-Mobile a.s.

Číslo úkolu:

RM 68-3914/21

Název:

Stavba skladu zahradního nářadí - ul. Přibyslavská

Zadání:

nesouhlasí
se žádostí pí [osobní údaj odstraněn], o umístění skladu zahradního nářadí na
zahradě p. p. č. 728/21 v k. ú. Nové Město nad Metují u č. p. 686 v ul. Přibyslavská
se vzdáleností menší než 2,0 m od hranice pozemku města a doporučuje žadatelce
zvážit možnosti umístění skladu do zadní části pozemku.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

16.07.2021: Splněno.

Termín plnění: 26.07.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021
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Číslo úkolu:

RM 68-3913/21

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí západní část - dodatek č. 2 k SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01
Hradec Králové - Plotiště nad Labem, IČO: 45539006, kterým se celková cena díla
zvyšuje o částku 251.837,30 Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 9.754.714,62 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 68-3911/21

Název:

Povolení předzahrádky pro kavárnu v č. p. 1512 ul. Bořetínská

Zadání:

souhlasí
s umístěním letní předzahrádky o velikosti 25 m2 (1,73 x 14,31 m) na chodníku před
provozovnou kavárny v č. p. 1512 ul. Bořetínská p. p. č. 2034/24, k.ú. Nové Město
nad Metují, v termínu ode dne 01.08.2021-31.07.2023 a to vždy v období od dubna
do října, za následujících podmínek:
• předzahrádka je schválena v rozsahu 8 stolků, kdy u každého z nich jsou 2 židle a
5 květináčů mezi stolky
• předzahrádka bude postavena pouze během otevírací doby provozovny kavárny,
max. do 22.00 hod., mimo otevírací dobu bude uskladněna v prodejně
• musí být dodržena minimální průchozí šířka 1,5 m chodníku
• v případě poškození, nebo odcizení mobiliáře předzahrádky, město za vzniklou
škodu neručí
• musí být umožněna údržba místní komunikace Technickým službám města,
pokud tak žadatel neučiní, provede údržbu svépomocí ve stejném termínu
• povinnost úklidu po ukončení denního provozu, udržování pořádku a čistotu nejen
užívané plochy, ale též okolí (především nedopalky apod.)
• žadatel si musí na vlastní náklady zajistit příslušná povolení státní správy
Zodpovědná osoba: p. Jiří Škoda, Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

16.07.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 68-3909/21

Název:

Žádost o opravu komunikace v ul. Československé armády - revokace usnesení

Zadání:

revokuje
usnesení č. RM 67-3825/21 ve znění: "RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj
odstraněn], ve věci opravy komunikace v ul. Československé armády na p. p. č.
727/13 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM zařadit opravu komunikace na
p. p. č. 727/19 v k. ú. Nové Město nad Metují do zásobníku investičních akcí města."
takto: RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn], ve věci opravy

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Stránka 8

ZÁPIS Z PORADY
RM 69 ze dne 26.07.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
komunikace v ul. Československé armády na p. p. č. 722/13 v k. ú. Nové Město nad
Metují a ukládá OMM zařadit opravu komunikace na p. p. č. 722/13 v k. ú. Nové
Město nad Metují do zásobníku investičních akcí města.
Založeno:

01.07.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 68-3900/21

Název:

Žádost o změnu SPZ vyhrazeného stání

Zadání:

souhlasí
se změnou vozidla pro vyhrazené parkovací stání pro ZTP před č. p. 315 v ul. U
Zvonice na p. p. č. 640/7, k. ú. Krčín z vozu Škoda Octavia RZ 4H8 4397 na Škoda
Karoq s RZ 7H7 8726, dle žádosti p. [osobní údaj odstraněn] a prodlužuje vyhrazené
parkovací stání pro ZTP na dobu určitou, a to ode dne 30.06.2021 do dne
29.06.2023. Žadatel si zajistí stanovení místní úpravy silničního provozu pro toto
vyhrazené parkovací stání a následně provede změnu dopravního značení pro
vyhrazené parkování včetně změny dodatkové tabulky s SPZ vozidla na vlastní
náklady. Následné náklady na obnovu, či zrušení dopravního značení vyhrazené
parkovací stání pro ZTP nese žadatel.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

16.07.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 68-3894/21

Název:

Žádost nájemce nebytových prostor v č. p. 391, ulice T. G. Masaryka

Zadání:

ukládá
OMM (OSN) zaslat radním e-mailem podrobné informace o smluvním vztahu města s
Pivovarem Náchod ve vazbě na reklamu na stěně č. p. 391 v ul. T. G. Masaryka.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno. E-mail s požadovanými informacemi byl radním odeslán.

Číslo úkolu:

RM 68-3893/21

Název:

Žádost nájemce nebytových prostor v č. p. 391, ulice T. G. Masaryka

Zadání:

ukládá
TS předložit do RM ke schválení pokácení 1 ks uschlé břízy bělokoré na pozemku p.
p. č. 2292 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 08.07.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav
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Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 07.07.2021

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 68-3892/21

Název:

Žádost nájemce nebytových prostor v č. p. 391, ulice T. G. Masaryka

Zadání:

byla seznámena
se žádostí nájemce nebytových prostor (Optika Metuje), v objektu č. p. 391, ulice T.
G. Masaryka, 549 01 Nové Město nad Metují, p. Marcela Němce, Merhautova
1064/212, 613 00 Brno - Černé Pole, IČO: 76163610, DIČ: CZ8207043845, a
schvaluje obsah odpovědi na otázky žadatele, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis s odpovědí na otázky žadatele odeslán.

Číslo úkolu:

RM 68-3887/21

Název:

Pronájem části pozemku k podnikání pro umístění kontejneru - ul. Českých legií

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit, ve znění přílohy tohoto bodu, záměr města pronajmout část pozemku
p. p. č. 283 o výměře cca 1,5 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem
umístění kontejneru na směsný komunální odpad z provozovny v čp. 1223 ve
spojitosti s podnikatelskou činností žadatelky, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a za nájemné v minimální výši 2.000 Kč za kalendářní rok s
podmínkou zajišťování bezproblémového přístupu ke kontejneru v den svozu a úklidu
pronajaté plochy na náklady nájemce.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn dne 02.07.2021.

Číslo úkolu:

RM 68-3886/21

Název:

Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - SELADON

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 2033/1 o
výměře cca 33 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, z
majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní
zahrádky, a to ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn dne 02.07.2021.

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 08.07.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 02.07.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 02.07.2021
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Číslo úkolu:

RM 68-3885/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Cukrárna
Kamila

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 2033/1 o
výměře cca 31 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, z
majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní
zahrádky, a to ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn dne 02.07.2021.

Číslo úkolu:

RM 68-3883/21

Název:

Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - zahrada v ul. Pekelské

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2 v
k. ú. Nové Město nad Metují ke dni 30.06.2021 mezi pronajímatelem městem Nové
Město nad Metují a nájemcem paní [osobní údaj odstraněn], zastoupenou pověřenou
osobou Mgr. Anetou Zámečníkovou (Odbor sociálních věcí MěÚ Nové Město nad
Metují), ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda uzavřena 30.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 66-3761/21

Název:

Nepovolené či jinak legislativně problematické stavby na území města

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s OVRR a ODSH zpracovat a předložit do RM aktualizovaný
seznam zjištěných nepovolených a legislativně problematických staveb a stavebních
úprav, které v současnosti nejsou řešeny OVVR, příp. ODSH a ke kterým nedalo
město jako účastník řízení souhlas.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

21.07.2021: Na seznamu se stále pracuje. Žádáme o prodloužení termínu.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 02.07.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 02.07.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021
Prodloužení do: 09.08.2021

22.06.2021: Na základě schůzky 22.6.2021 za přítomnosti ST, OMM, OVRR žádáme
o prodloužení termínu odevzdání materiálu. Na zpracování je potřeba více času.
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Číslo úkolu:

RM 66-3756/21

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Budoucnost areálu Sportovního klubu Nové Město nad Metují

Zadání:

konstatuje
, že ředitel SK Nové Město nad Metují z.s. nepředložil do RM 66 žádnou úpravu
projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK" v tom
smyslu, jak bylo doporučováno na ZM 18. RM ukládá ST informovat ředitele SK Nové
Město nad Metují z.s. o nutnosti snížit podstatně finanční náročnost projektu a
směřovat projekt hlavně k zastřešení a řešení zavlažovacího systému.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 16.07.2021: Jednání s ředitelem SK proběhlo s tím, že projekt nechce
měnit. K žádosti o účast ST na VH SK prohlásil, že pevný termín ještě nemají. VH
bude na podzim.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 14.06.2021
Prodloužení do: 18.10.2021

Plnění ke dni 17.06.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. S ředitelem SK ST
jednal, nedošlo k žádné změně žádosti.
Původní plnění:
Žádost o prodloužení termínu plnění. ST informoval ředitele SK o přijatém usnesení
RM a vyzval ho ke schůzce k projednání budoucnosti areálu SK. Zároveň ST vyzval
ředitele SK k umožnění účasti ST na jednání VH SK. Obě výzvy zatím bez reakce
SK.
Číslo úkolu:

RM 51-2962/20

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí

Zadání:

ukládá
ST ve spolupráci s OMM a ve spolupráci se SMO ČR, prověřit legislativní možnosti
řízené regulace ukládání optických sítí ze strany města.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

18.06.2021: Nové, další oficiální vyjádření ze SMO ČR nedorazilo. Navrhujeme
ukončit sledování. Ze SMO ČR bylo telefonicky sděleno, že máme dál spolupracovat
s agenturou BCO, která je zřízena MPO a která vznikla pouze za účelem rozvoje a
podpory vysokorychlostního internetu na území ČR. BCO = Broadband Competence
Office Česká republika. Na základě seminářů této společnosti spolupracujeme také
se zástupci CETINu, kteří mají největší pokrytí v ČR.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 18.06.2021
Původní plnění: 30.11.2020

26.04.2021: Čekáme na vyjádření ze SMO ČR.
02.03.2021: Předložena vyjádření ze SMO ČR, MPO, ČTÚ do RM 60. SMO ČR přidal
toto vyjádření:
Současně bychom Vás rádi informovali, že k rozličnému výkladu v otázce výstavby
inženýrských sítí (nejen tedy internetových, ale rovněž dle zákona o energetice) se
obracíme na gesční orgány s žádostí o zpracování jednotné, jasné a srozumitelné
metodiky jak pro města a obce, ale i investory a další participující subjekty s tím
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cílem, aby došlo ke zjednodušení a ujasnění veškerých procesů v této oblasti, včetně
oceňování věcných břemen. O dalším průběhu našeho snažení Vás budeme
informovat.
Čekáme na vyjádření.
17.02.2021: Část vyjádření se vrátila, připravujeme do řádné RM s PRAV.
18.01.2020 Obdrželi jsme informaci, že zástupci SMO ČR předali podnět k vyjádření
na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR k rukám pana náměstka Očka z žádostí o
metodickou pomoc.
07.12.2020 Žádost o prodloužení termínu plnění. Dopis byl ve spolupráci s PRAV
připraven a doplněn o podnět minulé RM 54. Problematika bude opět projednána s
odbornými útvary a do konání jednání RM bychom dopis odeslali na SMO ČR,
případně také na ČTÚ.
30.11.2020 Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu přípravy rozpočtu města a
zjišťování dalších podkladů k této záležitosti.

Číslo úkolu:

RM 62-3549/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

Zadání:

ukládá
OMM nechat zpracovat PD - Kontejnerové stání na parkovišti dle varianty č. 2 ve
znění přílohy tohoto bodu a v souladu s Manuálem městského mobiliáře města Nové
Město nad Metují.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

19.07.2021: Na rozeslanou poptávku nebyla doručena žádná nabídka, všichni
oslovení projektanti se omluvili z kapacitních důvodů. Poptávka byla rozeslána
znovu, jinému okruhu projektantů.
22.06.2021: Byla rozeslána poptávka na zpracování PD kontejnerového stanoviště.,
Čekáme na nabídky. Poté bude předložena do RM SOD ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 58-3337/21

Název:

Propad stropu starých sklepů nám. Republiky

Zadání:

souhlasí
s navrženým postupem opatření ve znění přílohy k tomuto bodu a ukládá OMM
informovat RM ve spolupráci s OVRR o dalších krocích vedoucích k vyřešení
havarijního stavu - propadu stropů starých sklepů na náměstí Republiky.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

19.7.2021: Čekáme na nabídku osloveného dodavatele, je plánována prohlídka
sklepů na 26.7.2021.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 08.03.2021
Prodloužení do: 23.08.2021
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22.06.2021: Čekáme na nabídku osloveného dodavatele, je plánována prohlídka
sklepů.
08.06.2021: Proběhlo jednání na místě s potenciálním uchazečem, čekáme na
nabídku potenciálních dodavatelů.
24.05.2021: Čekáme na nabídku potenciálních dodavatelů.
28.04.2021: Žádost o posun termínu, schůzka je svolána, na ní bude stanoven
postup v pokračování prací.
31.03.2021: Bylo poptáno zaměření nového propadu, bude svolána schůzka k řešení
zajištění těchto sklepů na základě předloženého posudku.
02.03.2021: Dne 09.02.2021 provedl statik Ing. F. Futera - spol. ATLANT s.r.o.
prohlídku skutečného stavu sklepů a zpracoval nový statický posudek s návrhem
možných opatření. Tento posudek nyní bude ORM ve spolupráci s OVRR
vyhodnocen a bude poptáno zpracování výkazu výměr na vybrané řešení zajištění
těchto sklepů z předloženého posudku.

Číslo úkolu:

RM 58-3335/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Odstranění DZ ul. Dobrušská

Zadání:

souhlasí
s odstraněním DZ č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 40“ z ul. Dobrušská a pověřuje
OMM zajištěním potřebných povolení a odstraněním DZ.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

16.07.2021: Splněno. Dopravní značka byla odstraněna.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021
Původní plnění: 14.06.2021

08.06.2021: Žádost o nový termín. Stanovení dopravního značení bylo vydáno,
odstranění DZ provedou TS.

Číslo úkolu:

RM 47-2748/20

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Žádost o souhlas s umístěním turistických směrovníků a turistických vývěsních
map - pokračování projednávání bodu 2/15 z RM 46 ze dne 24.08.2020

Zadání:

souhlasí
s úpravou stávajícího turistického směrovníku a s umístěním turistické mapy v ul.
Komenského u odpočinkového místa s lavičkami před č. p. 26 (křižovatka s ul.
Sokolská), ve znění žádosti Klubu českých turistů v příloze tohoto bodu, s
podmínkou, že turistická mapa umisťovaná do ul. Komenského a úprava stávajícího
směrovníku budou v provedení od uměleckého kováře (viz provedení stávající
turistické mapy na náměstí Republiky). Toto kovářské provedení uhradí město Nové
Město nad Metují. RM požaduje po žadateli doložit písemné vyjádření Policie ČR,
Dopravní inspektorát Náchod, a závazné stanovisko státní památkové péče k
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umístění turistické mapy v ul. Komenského, které si žadatel musí zajistit pro vydání
územního souhlasu.
Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 19.7.2021:

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 29.03.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

V pátek 25.06.2021 proběhla koordinační schůzka za účasti p. Hartmanna, p. Staňka
a zástupce ORM z důvodu projednání detailů pro uchycení směrovek. Byly řešeny
detaily s natočením směrovek a dle toho úpravy konstrukce. Na jednání byl ze strany
p. Hartmanna sdělen předpoklad osazení mapy a směrovek v 1. polovině měsíce
srpna. Důvody posunu dokončení: velká pracovní vytíženost p. Hartmanna a delší
lhůty v zinkovně.
Plnění ke dni 08.06.2021:
Posun termínu plnění. Směrovky pro rozcestníky pro umístění na Spolkový dům a na
budovu čp. 78 budou dodány do 14 dní. Poté bude dopracováno jejich uchycení a
následně budou kované prvky odvezeny do zinkovny.
Plnění ke dni 29.03.2021:
Umístění turistické vývěsní mapy v zeleni v ulici Komenského u křižovatky s ul.
Sokolská nebylo ze strany Policie ČR Dopravní inspektorát Náchod povoleno.
Podoba úpravy stávajícího turistického rozcestníku v zeleni v ul. Komenského u
křižovatky s ul. Sokolská je zatím v jednání s uměleckým kovářem p. P. Hartmannem.

Číslo úkolu:

RM 56-3244/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Žádost o doplnění DZ - dodatkové tabulky ul. Malecí

Zadání:

souhlasí
s doplněním dodatkové tabulky „Mimo zásobování“ k zákazu vjezdu na účelovou
komunikaci v ul. Malecí z důvodu umožnění vjezdu k zásobovací rampě provozovny
Bistra DoKapsy a pověřuje OMM zajištěním stanovení a umístěním dodatkové
tabulky.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

20.07.2021: Splněno.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 20.07.2021
Původní plnění: 08.03.2021

08.06.2021: Žádost o nový termín. Stanovení dopravního značení bylo vydáno a
instalace byla objednána, nyní čekáme na realizaci.
11.05.2021: Žádost o nový termín. Stanovení dopravního značení bylo vydáno a
instalace byla objednána, nyní čekáme na realizaci.
29.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na nabytí právní moci stanovení
dopravního značení.
02.03.2021: Žádost o nový termín. Byla podaná žádost o stanovení na ODSH. Po
nabytí právní moci stanovení bude dodatková tabulka umístěna.
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Číslo úkolu:

RM 31-1789/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Žádost 10 obyvatel z ul. Českých bratří a z Husova náměstí o změnu RP MPR

Zadání:

ukládá
OMM odeslat vyjádření MK ČR na KHK, ŘSD ČR a MD ČR a dále RM ukládá vedení
města jednat s jejich zástupci o uvedených závěrech ve vyjádření MK ČR a současně
jednat o řešení povrchu vjezdu na náměstí ulicí U Zázvorky.

Založeno:

17.01.2020

Plnění úkolu:

19.7.2021: Přečíslování a změna vlastnictví I/14 probíhá. K projekčním pracím na
rekonstrukci silnice I/14 v ul. U Zázvorky proběhla dne 13.7.2021schůzka na ŘSD za
účasti ředitele a za naší stranu s Doc.Fajmanem. Po dlouhé a vzrušené diskuzi je
rozhodnuto, že ŘSD změní zadání projektantovi na povrch silnice z kostek a tím bude
odblokováno stavební řízení.
Je předpoklad, že bude řízení během podzimu vypořádáno jak pro ŘSD, tak pro
město a že stihneme termín pro podání žádosti o dotaci. Reálný předpoklad realizace
v příštím roce.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 09.03.2020
Prodloužení do: 20.09.2021

10.5.2021: Nadále trvá znění hlášení z 2.3.2021.
2.3.2021: Přečíslování a změna vlastnictví I/14 probíhá. Projekční příprava na
rekonstrukci komunikace a chodníků v roce 2021 také probíhá. ŘSD má nadále v
plánu v budoucnu řešit rekonstrukci I/14 procházejí přes Husovo náměstí a částečně
v ul. Českých bratří.
9.12.2020: Přečíslování a změna vlastnictví probíhá viz samostatný bod v RM 48.
Projektování ul. U Zázvorky probíhá. Dne 8.12.2020 proběhla schůzka na ŘSD v HK,
kde bylo zástupci ŘSD sděleno, že rekonstrukce komunikace v ul. U Zázvorky není
možné zrealizovat v roce 2021 z důvodu, že v březnu 2021 bude zažádáno o
stavební povolení na rekonstrukci komunikace, stavební řízení poběží 2 - 3 měsíce a
následně může být vypsána veřejná zakázka na dodavatele, ta bude vypisována
jako společná s městem, které chce rekonstruovat chodníky v této ulici. Dodavatel by
tak byl znám (při hladkém průběhu všech řízení) na konci prázdnin 2021. Vzhledem k
tomu, že předpokládaná doba výstavby je cca 5 měsíců, tak není vhodné začínat s
touto stavbou na podzim 2021. Město Nové Město na Metují, které mělo zájem podat
v lednu 2021 žádost o dotaci na SFDI, je však nyní omezeno tím, že nedokáže
vyčíslit a určit přesné hranice stavby, na kterou chce žádat dotaci ze SFDI, bez
dokončené PD a rozpočtů na rekonstrukci komunikace I/14, proto podání žádosti o
dotaci na realizaci chodníků v lednu 2021 je nereálné.
26.10.2020:Přečíslování a změna vlastnictví probíhá viz samostatný bod v RM 48.
Projektování ul. U Zázvorky probíhá.
15.09.2020: Přečíslování a změna vlastnictví probíhá viz samostatný bod v RM 48.
Projektování ul. U Zázvorky probíhá, průběžná schůzka proběhne 17.09.2020 za
účasti projektanta a zpracovatele studie veřejného prostranství.
21.07.2020: Schůzka se zástupci KHK a ŘSD proběhla dne 25.6.2020. Proběhlo
jednání týkající se vjezdu na náměstí ulicí U Zázvorky s tímto závěrem: ŘSD
objednalo u dopravního projektanta zpracování PD na rekonstrukci ul. U Zázvorky.
OMM oslovil stejného projektanta, záležitost s ním projednal a požádal projektanta o
Stránka 16

ZÁPIS Z PORADY
RM 69 ze dne 26.07.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
cenovou nabídku. Předpokládána rekonstrukce ulice, je dle vyjádření nejdříve možná
po získání povolení v příštím roce 2021. ŘSD zároveň informovalo vedení města, že
nezávisle na sobě má v plánu v letošním roce opravit zvlněnou část silnice při vjezdu
na Husovo náměstí u č.p. 1214. Dále má v plánu ŘSD provést diagnostiku silnice
přes náměstí za účelem budoucí rekonstrukce skladby silnice a odvodnění, případná
rekonstrukce nejdříve v roce 2023. Jednání pokračovalo také v souvislosti
s přečíslováním a převedení majetků mezi ŘSD, KHK a městem. ŘSD zaslalo na SS
KHK různé alternativy, které je potřeba prodiskutovat za účasti města. V současné
době (dovolených) se domlouvá termín schůzky.
Starší hlášení: Schůzka se zástupci KHK a ŘSD proběhne dne 25.6.2020 a záležitost
řešení vjezdu na náměstí ulicí U Zázvorky s nimi bude projednána. Závěry z jednání
budou předloženy do další RM 44.
V souladu s ukončením stavu nouze k 17.05.2020 budou oslovené subjekty vyzvány
ke schůzkám na téma - závěry vyjádření MK ČR a řešení povrchu vjezdu na náměstí
ulicí U Zázvorky.

Číslo úkolu:

RM 67-3863/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Změna dopravního značení v ulici K Sirkárně

Zadání:

souhlasí
s umístěním dopravního značení Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
s dodatkovou tabulkou mimo vlastníků dotčených nemovitostí a držitelů povolení do
ulice K Sirkárně.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

20.07.2021: Žádost o nový termín. Byla podaná žádost na DI PČR, čekáme na
vydání jejich stanoviska.

Číslo úkolu:

RM 67-3859/21

Název:

Poptávka na zpracování studie - Revitalizace Jiráskových sadů, Nové Město
Nad Metují

Zadání:

schvaluje
poptávku na zpracování studie na "Revitalizaci Jiráskových sadů, Nové Město Nad
Metují" ve znění upravené přílohy tohoto bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, poptávka byla rozeslána.

Termín plnění: 26.07.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3849/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

19.07.2021: Žádost o nový termín. Na základě připomínky stavebníka bude ke
schválení předložena úprava smlouvy do RM 69.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 67-3847/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

19.07.2021: Žádost o nový termín. Na základě připomínky stavebníka bude ke
schválení předložena úprava smlouvy do RM 69.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 67-3845/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00
Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
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Založeno:

17.06.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

Plnění úkolu:

19.07.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.
22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 67-3843/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

VZ - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Stavix s.r.o., Türkova
828/20, 149 00 Praha - Chodov, na akci „Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí", za
nabídkovou cenu 3.147.853,88 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3842/21

Název:

VZ - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí

Zadání:

souhlasí
na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí" firmě Stavix s.r.o.,
Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, za nabídkovou cenu 3.147.853,88 Kč vč.
DPH.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3834/21

Název:

SOD - chodníky Žižkovo náměstí a ul. Černčická

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Chodníky Žižkovo náměstí, ul. Černčická“ na realizaci 30 %
části chodníku za celkovou částku 221.599,4 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou EUROVIA CS a.s., IČO: 45274924, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva o dílo na chodníky na Žižkově náměstí a v ul. Černčická byla
podepsána.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3833/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Žádost o vyjádření ke stavbě "Skladovací depo v areálu ČD"

Zadání:

souhlasí
se stavbou „Stavba skladovacího depa v areálu ČD k. ú. Nové Město nad Metují, p.
č. 471/3, 2176/32, st. 2185, st. 2186, st. 2186, 2346“ za podmínek uvedených ve
vyjádření ORM vč. příloh, které je nedílnou přílohou vyjádření RM.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Souhlasné vyjádření bylo odesláno žadateli.

Číslo úkolu:

RM 67-3832/21

Název:

Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně – Dodatek č. 4 k SOD - vícepráce

Zadání:

schvaluje RO
navýšení § 2212 - akce Komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace ve výši 300 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - položka rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 67-3831/21

Název:

Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně – Dodatek č. 4 k SOD - vícepráce

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na akci „Rekonstrukce komunikace v ul.
Na Bořetíně“ na vícepráce v celkové výši 344.383,67 Kč vč. DPH dle změnového listu
č. 4 - na změnu konstrukce vozovky na křižovatce u prodejny Verner, posun stávající
vpusti na parkovišti u č. p. 41, změnu konstrukce vjezdu do suterénu bytového domu
č. p. 44-47, změnu konstrukce pojížděného chodníku, drenáž v pojížděném chodníku,
opravu asfaltového povrchu před výjezdem v ul. Husova, změnu konstrukce vozovky
v km 0,023-0,075 mezi městem a firmou STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č.4 dle změnového listu č.4 na vícepráce na akci „Rekonstrukce
komunikace v ul. Na Bořetíně“ byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 67-3830/21

Název:

Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně – Dodatek č. 4 k SOD - vícepráce

Zadání:

schvaluje
změnový list č. 4 na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ na vícepráce:
změna konstrukce vozovky na křižovatce u prodejny Verner, posun stávající vpusti na
parkovišti u č. p. 41, změna konstrukce vjezdu do suterénu bytového domu č. p. 4447, změna konstrukce pojížděného chodníku, drenáž v pojížděném chodníku, oprava

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 30.06.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.
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asfaltového povrchu před výjezdem v ul. Husova, změna konstrukce vozovky v km
0,23-0,075 v celkové výši 344.383,67 Kč vč. DPH.
Založeno:

17.06.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č.4 dle změnového listu č.4 na vícepráce na akci „Rekonstrukce
komunikace v ul. Na Bořetíně“ byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 67-3829/21

Název:

Žádost o provedení živičného krytu v ul. Stavební

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn] o provedení živičného krytu v ul. Stavební a ukládá
OMM ve spolupráci s vedením města svolat schůzku se žadateli.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Úkol splněn.
Schůzka s žadatelem proběhla 2. 07. 2021 Bylo domluveno, že město prověří
možnosti řešení komunikace s projektantem Ing. Eichlerem. 12.7.2021 Proběhla
schůzka s projektantem na místě. Bylo konstatováno, že na provedení zpevněného
povrchu komunikace bude třeba zpracovat projektovou dokumentaci, požádat o
stavební povolení a řešení nespojovat s akcí rekonstrukce komunikace v ul. Kpt.
Jaroše. Projektant zpracuje návrh řešení, který bude zkonzultovat s Dopravním
inspektorátem Náchod a se společností VaK Náchod a.s. Jako povrchovou úpravu
doporučuje zasakovací dlažbu. Po odsouhlasení návrhu řešení ORM předloží znovu
žádost o živičný povrch v ul. Stavební k projednání do RM.

Číslo úkolu:

RM 67-3828/21

Název:

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Kamenný
most ve Vrchovinách“

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a
provedení stavby pro akci Kamenný most ve Vrchovinách v Novém Městě nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Janem Chaloupským, aut. Ing., IČO:
11164034, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, za nabídkovou cenu 177.265,00 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 19.7.2021: Splněno.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021

Plnění ke dni 22.06.2021:
Smlouva o dílo je připravena k podpisu druhé strany.
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Číslo úkolu:

RM 67-3825/21

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Žádost o opravu komunikace v ul. ČSA

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn], ve věci opravy komunikace v ul. Československé
armády na p. p. č. 727/13 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM zařadit
opravu komunikace na p. p. č. 727/19 v k. ú. Nové Město nad Metují do zásobníku
investičních akcí města.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3824/21

Název:

Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě Stará ekologická zátěž Elton

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa mezi městem Nové Město nad Metují a společností AECOM CZ
s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 15890465, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3822/21

Název:

VZ - Výměna plynových spotřebičů 2021

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a p. Martinem Žahourkem,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, na
akci: „Výměna plynových spotřebičů 2021“, za nabídkovou cenu 433.808,75 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva o dílo byla oběma smluvními stranami podepsána.

Číslo úkolu:

RM 67-3820/21

Název:

VZ - Rekonstrukce střešní krytiny nad prodejními plochami Rychta

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou W.H.A. system spol. s
r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251, na akci: „Rekonstrukce střešního
pláště nad prodejními plochami Rychta“, za nabídkovou cenu 343.000,00 Kč bez

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 20.07.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 15.07.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 08.07.2021

Zodpovědný: Tichý Petr
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DPH, tj. 415.030,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím
podpisem.
Založeno:

17.06.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 16.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno, Smlouva o dílo byla podepsána oběma smluvními stranami.

Číslo úkolu:

RM 67-3813/21

Název:

Pronájem p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada v kolonii u letiště

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, se zájemcem p. [osobní údaj odstraněn], a to ode dne 01.07.2021 za účelem
zahrady - oplocené (pro zemědělské účely, v zahrádkářské kolonii) s tím, že pozemek
se pronajímá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v
navržené výši 32 Kč/m2/rok a za těchto podmínek: 1) nájemce se finančně vyrovná s
původním nájemcem (pí [osobní údaj odstraněn]) za investici do společného
venkovního oplocení, sdružené vodovodní přípojky a šachty (příp. vodoměru) ve lhůtě
30 dnů ode dne uzavření smlouvy o nájmu. 2) Na pozemku nelze budovat stavby pro
bydlení nebo rekreaci, lze umístit pouze drobnou doplňkovou stavbu do velikosti max.
10 m2 , RM zároveň souhlasí s umístěním dřevěné stavby o rozměrech 3 x 3,3 m
(bez pevného základu), dle požadavku nájemce uvedeného ve vyjádření ke
zveřejněnému záměru pronájmu ze dne 11.05.2021, s tím, že před umístěním této
stavby je nájemce povinen zajistit si příslušná povolení ze strany odborů MěÚ. 3)
Pozemek nelze samostatně oplocovat plotem se základem zabudovaným do země.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené
usnesením č. RM 367-15726/17 ze dne 13.03.2017 a v souladu s výše uvedenými
podmínkami.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva byla uzavřena 01.07.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3810/21

Název:

Žádost o ukončení nájmu části p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře 465 m2 v
k. ú. Krčín ke dni 30.06.2021 mezi pronajímatelem městem Nové Město nad Metují a
nájemcem spol. ALKSTAV, s. r. o., v likvidaci, IČO: 25965981, se sídlem: Kpt. Jaroše
470, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda uzavřena dne 29.06.2021.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 02.07.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 30.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3807/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Prodej částí pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul.
Elektrárenská

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 30 m² (dle
GP č. 2320-27/2021 se jedná o pozemek st. p. č. 2591), část pozemku p. p. č. 1897/1
o výměře 4 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č.
1897/6), část pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 2 m² (dle konceptu GP č. 233158/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/7) a část pozemku p. p. č. 1897/1 o
výměře 1 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/8),
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, který je zapsaný na LV č. 10001 vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, za
podmínek uvedených v předloženém návrhu záměru, viz příloha tohoto bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr byl zveřejněn dne 22.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3805/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v lokalitě
Malecí v ul. T. G. Masaryka, B. Němcové a 28. října vše v k. ú. Nové Město nad
Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností N_SYS se sídlem
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, týkající se částí pozemků: p. p. č. 437/4, 439/1,
2034/6 a 2034/24 vše v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město
nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu 85,26 m2 dle GP č. 2244127/2018 ze dne 13.12.2019 a týkající se části pozemků: p. p. č. 437/4, 439/1, 441/1,
619/16 a 2064/2 vše v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad
Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu 482,1 m2 dle GP č. 2245-280/2017
ze dne 17.12.2019 za celkovou cenu 27.664 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši
33.473,44 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 30.6.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3804/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků:
p. p. č. 368/7, 368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218 a další pozemky vše v k.
ú. Nové Město nad Metují - lokalita František

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 54041/bVB7/FTTH-000/2021, se
spol. T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, k
částem pozemků: p. p. č. 368/7, p. p. č. 368/2, p. p. č. 652/1, p. p. č. 2220, p. p. č.
2228, p. p. č. 2227, p. p. č. 2219, p. p. č. 2218, p. p. č. 2226, p. p. č. 2075/3, p. p. č.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 23.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 30.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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2217, p. p. č. 2225, p. p. č. 2224, p. p. č. 2215, p. p. č. 2223, p. p. č. 2222, p. p. č.
723/2, p. p. č. 733/9, p. p. č. 653/1, p. p. č. 722/2, p. p. č. 722/6, p. p. č. 723/3, p. p. č.
722/8 a p. p. č. 730 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují,
v rozsahu cca 919,3 bm dle situačního náčrtu za cenu 200 Kč/bm + DPH v zákonné
výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení
GP), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Založeno:

17.06.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 29.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 29.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3801/21

Název:

Žádost o dotaci z rozpočtu města - NSL

Zadání:

schvaluje
poskytnutí daru Spolku Nezávislá společnost Luštinec ve výši 10 tis. Kč za
soustavnou a dlouhodobou činnost v oblasti sportu ve prospěch občanů města Nové
Město nad Metují.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3798/21

Název:

Žádost o zapůjčení pivních setů

Zadání:

schvaluje
bezplatné zapůjčení 10 ks pivních setů pí Daně Markové ve dnech 02. - 12.07.2021.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3797/21

Název:

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Novém Městě nad Metují

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení pódia na nádvoří zámku v Novém Městě nad Metují v pátek
02.07.2021 a následný úklid ve středu 07.07.2021.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 25.06.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 07.07.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3795/21

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Dobrušce

Zadání:

ukládá
OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem koncertu Novoměstské filharmonie v
Dobrušce dne 27.06.2021, MK a TS.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, akce proběhla bez problémů.

Číslo úkolu:

RM 67-3790/21

Název:

Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy

Zadání:

schvaluje
Městskému muzeu Nové Město nad Metují bezplatný zábor části Husova náměstí a
Hildenského atria pro konání tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se
uskuteční v sobotu 17.07.2021.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, akce proběhla.

Číslo úkolu:

RM 67-3778/21

Název:

Žádost ředitelů ZŠ o příslib spoluúčasti města při realizaci investičních projektů

Zadání:

ukládá
OŠKS svolat schůzku s řediteli ZŠ za účasti vedení města a OMM k plánovaným
investicím v jednotlivých školách.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, schůzky s jednotlivými řediteli proběhly v úterý 29.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 65-3723/21

Název:

Lávka pro pěší pod zámkem

Zadání:

souhlasí
, aby OMM zahájilo přípravu a projednávání s dotčenými vlastníky a se státní
památkovou péčí nové umístění lávky pro pěší pod zámkem v poloze mimo stávající
opěry, v užším provedení z ocelové konstrukce s dřevěnými prvky a ukládá OMM
předložit zpětnou vazbu z tohoto projednání do RM 67 vč. návrhu na odsouhlasení
nové položky rozpočtu na zpracování této PD a návrhu RO a schválení zadání
zpracování této PD.

Založeno:

20.05.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 30.06.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 25.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 14.06.2021
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Prodloužení do: 23.08.2021
Plnění úkolu:

19.07.2021: Byly obesláni dotčení vlastníci pozemků žádostmi o souhlas se záměrem
umístění lávky. Čekáme na jejich vyjádření.
08.06.2021: Žádost o posun termínu plnění, bylo zahájeno projednávání s
památkovou péčí.

Číslo úkolu:

RM 17-940/19

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

ukládá
OMM řešit nedostatky projektu "Vestavby do podkroví ZŠ Komenského" s
projektantem, a to včetně otázek případné náhrady prokázaných škod.

Založeno:

20.06.2019

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 20.07.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Ing. Kunc doposud
vyjádření pojišťovny neobdržel.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 29.07.2019
Prodloužení do: 06.09.2021

Plnění ke dni 08.06.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Ing. Kozák zaslal
požadované scany z autorizačního deníku. Ing. Kunc předal doklady pojišťovně,
doposud vyjádření pojišťovny neobdržel.
Plnění ke dni 19.04.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Všechny podklady
požadované Ing. Kuncem k doložení pojišťovně byly zaslány dne 18.03.2021. Ing.
Kunc nám sdělil, že ještě potřebuje získat podklady od Ing. Kozáka, který pro něho
vypracovával a autorizoval PD jako subdodávku. Do měsíce by měl podklady získat a
vše předat pojišťovně.
Plnění z 15.03.2021: Podklady byly zaslány tento týden. Vyjádření zhotovitele stavby
k vícepracím jsme dosud neobdrželi, stále zhotovitele urgujeme, máme slíbeno, že
vyjádření doručí tento týden.
Plnění z 16.02.2021: Máme připraveny podklady, které si vyžádala pojišťovna. S
výjimkou vyjádření zhotovitele stavby k vícepracím. Ač jsme zhotovitele několikrát
urgovali, zatím vyjádření nezaslali. Zhotovitel odůvodňuje prodlení s vyjádřením
coronavirovou situací a personálními komplikacemi z důvodu opatření proti COVID
19. Připravené podklady zašleme tento týden. Vyjádření zhotovitele zašleme, až po
jeho obdržení. Žádáme o prodloužení termínu do dne 22.03.2021.
Plnění z 19.01.2021: Připravujeme podklady, které si vyžádala pojišťovna. Jedním z
podkladů je vyjádření zhotovitele stavby k vícepracím. Ač jsme zhotovitele několikrát
urgovali, zatím vyjádření nedošlo. Žádáme o prodloužení termínu do dne 22.02.2021.
Plnění z 08.12.2020: Na základě porady za účasti ST a PRAV byla projektantovi
zaslána výzva k doložení dokumentů jednání s pojišťovnou a žádost vyjádření
k uplatnění škody. Projektant zaslal požadavky na doložení, dokumentů pro
pojišťovnu. Dokumenty budou projektantovi zaslány během 50. týdne. K uplatnění
nároku škody se projektant vyjádřil pouze e-mailem. K výše uvedené komunikaci s
projektantem, k požadavkům na doložení dokumentů a k dalšímu postupu proběhne
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interní porada v toto týdnu za účasti PRAV a ST. Žádáme o prodloužení termínu do
dne 25.01.2021.
Plnění z 24.11.2020: Projektant nereaguje na naše urgence, proběhla schůzka s
PRAV za účasti ST k dalším postupu. ORM napíše výzvu projektantovi s žádostí o
doložení komunikace s pojišťovnou s termínem zaslání odpovědi do 04.12.2020. Na
základě reakce projektanta proběhne schůzka k dalšímu postupu. Žádáme o
prodloužení termínu plnění do dne 14.12.2020.
Plnění z 23.10.2020: Projektant nereaguje na naše urgence, vyjádření pojišťovny
doposud nezaslal. Měla proběhnout schůzka s PRAV k dalším postupu. Z důvodu
epidemie COVID se nemohla uskutečnit. Žádáme o prodloužení termínu plnění do
dne 30.11.2020.
Plnění z 01.09.2020: Projektant dosud neodpověděl na dopis z 21.07.2020, po
telefonickém urgování v polovině srpna sdělil, že vyjádření pojišťovny zašle. Doposud
tak neučinil. Na vyžádání mu byl dne 21.08. zaslán scan předávacího protokolu k PD
a smlouvy o dílo na PD jako podklad pro pojišťovnu.
Plnění z 21.07.2020: Projektantovi byl zaslán urgentní dopis s žádostí o vyjádření,
stále nepodal informace jakým způsobem to pojišťovna řeší.
Plnění z 10.06.2020: Projektant celou záležitost řeší s pojišťovnou která zajištuje
pojištění autorizovaných osob. Zatím jim doplňuje podklady potřebné k řešení této
záležitosti.
Plnění z 12.05.2020: Stále jsme neobdrželi vyjádření pojišťovny, celou záležitost jsme
urgovali u projektanta. Ten přislíbil urgenci u pojišťovny.
Plnění z 31.03.2020: Projektant Ing. Roman Kunc zaslal odpověď na uplatnění
nároku na úhradu škody. S výší škody nesouhlasí, považuje ji za likvidační. Věc
předal k řešení pojišťovací firmě, v rámci pojištění autorizovaných osob. Vyčkáme na
vyjádření pojišťovny. Žádáme o prodloužení termínu plnění do dne 18.05.2020.
Plnění z 18.03.2020: Projektant doposud neodpověděl, po telefonické urgenci přislíbil
odpověď příští týden. Žádáme o prodloužení termínu do dne 06.04.2020.
Plnění ze dne 04.03.2020: Žádáme o prodloužení termínu do dne 23.03.2020.
Projektantovi bylo zasláno uplatnění nároku na náhradu škody. Termín pro vyjádření
mu byl prodloužen do dne 28.02.2019, z důvodu zaslání na starou adresu, kde již
projektant nesídlí. Do dnešního dne nám jeho odpověď nebyla doručena. Čekáme na
jeho vyjádření.
Plnění ze dne 19.02.2020: Žádáme o prodloužení termínu do dne 09.03.2020.
Projektantovi bylo zasláno uplatnění nároku na náhradu škody. Byl mu dán termín pro
vyjádření do dne 24.02.2020. Čekáme na jeho vyjádření.
Plnění ze dne 04.02.2020: Tento týden bude oznámení k uplatnění pokuty zasláno
projektantovi, čekali jsme na dořešení posledních víceprací dodatku č. 4, které budou
do oznámení zahrnuty.
Plnění ze dne 10.12.2019: Dne 09.12.2019 proběhla interní schůzka k uplatnění
škody. Ve spolupráci s PRAV bude připraveno oznámení k uplatnění pokuty a
začátkem ledna bude zasláno projektantovi. Na základě jeho vyjádření k výzvě bude
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s PRAV řešen další postup. Žádáme o prodloužení termínu do dne 10.02.2020.
Plnění ze dne 26.11.2019: Žádost o prodloužení termínu plnění. Dodavatel dosud
nepředložil konečné vícepráce, nemůže být tak stanovena konečná částka víceprací
způsobených chybou projektanta. Tyto vícepráce budou předloženy do RM 30, tj. dne
16.12.2019.
Původní plnění úkolu:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Při realizaci stavby se stále objevují nové
vícepráce, ale i méně práce. V pondělí 15.07.2019 proběhlo na MěÚ jednání
k výkonu autorského dozoru, kde bylo projektantovi znovu připomenuto, že bude po
něm požadována úhrada víceprací, pokud je nebude možné hradit z dotace.
Z důvodu, že konečná částka více - méněprací bude známa v prosinci 2019.

Číslo úkolu:

RM 63-3580/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 676/1 v k.
ú. Krčín - ul. Bratří Čapků

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900103963/1/2020 se spol. GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k části pozemku p. p. č.
676/1 v k. ú. Krčín v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Krčín a obci Nové
Město nad Metují, v celkové délce 3,13 m (rozsah 5,78m2) dle GP č. 914-1210/2020
ze dne 06.10.2020 za celkovou cenu 1.156 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši
1.399 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

19.7.2021 - žádost o změnu termínu. Po několika e-mailových urgencích a
telefonických se dne 19.7.2021 dostavil do kanceláře vedoucího OMP pan žadatel a
sdělil, že dnešního dne podepsané smlouvy zaslal na adresu oprávněné osoby tedy
GasNetu.
7.6.2021 - žádost o změnu termínu
7.6.2021 - telefonický hovor s investorem, který byl prý nemocný a dnes odešle
podepsané smlouvy na adresu GasNetu, který je pak podepíše
21.05.2021 - dotaz na GasNet zda podepsané smlouvy dorazily od investora akce.
Smlouvy nemají.

Číslo úkolu:

RM 61-3479/21

Název:

Zábor části Husova náměstí - Sraz vozidel Audi TT

Zadání:

ukládá
OŠKS zajistit koordinaci přípravy akce "Sraz vozidel Audi", kterou pořádá pan [osobní
údaj odstraněn] v neděli 04.07.2021 od 12:00 do 15:00 hodin na Husově náměstí.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno, akce proběhla.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 14.06.2021
Prodloužení do: 23.08.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 26.07.2021
Splněno: 19.07.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
Kontrola úkolů
2.
Školství, kultura a sport
3.
Majetkoprávní úkony
4.
Správa nemovitostí
5.
Rozvoj
6.
Finance
7.
Různé
8.
Diskuse

13:00 - 13:05
13:05 - 13:20
13:20 - 14:00
14:00 - 14:05
14:05 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:20

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 69-3938/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 69:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 26.07.2021

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
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Rezignace člena KKULT
Rezignace člena KSPORT
Jmenování nového člena KKULT
Jmenování nového člena KSPORT
Žádost o souhlas zřizovatele s určením školy
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých
Dětský silvestr 2021
Žádost o zapůjčení pódia - Pochod 10 hospod Novoměstskem

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 550 v k. ú. Spy
Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín - ul. 1. máje
Cesta na Popluží - zahrádkářská kolonie
Prodej částí pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Elektrárenská
Prodej pozemků st. p. č. 2197, p. p. č. 653/2, p. p. č. 2353 a budovy č. p. 427, vše v k. ú.
Nové Město nad Metují, areál bývalých kasáren
Darování stavby chodníku do majetku města u nákupního parku v ul. T. G. Masaryka, k. ú.
Nové Město nad Metují
Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky - SELADON

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

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky - Cukrárna Kamila
Pronájem části pozemku k podnikání pro umístění kontejneru - ul. Českých legií
Pronájem částí pozemků v k. ú. NMNM - zahrada u tenisových kurtů
Žádost občana o povolení kácení stromu mimo les
Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

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

Správa nemovitostí
Kácení dřevin v areálu DDM Stonožka
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 30.06.2021
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Nominace Ing. Aleše Vrátného za ODS jako člena BK

5.
5/1
5/2

5/13
5/14
5/15

Rozvoj
Značení ulic, navýšení § 3639
Vodovod a splašková kanalizace ul. Nad Cihelnou, k. ú. Krčín - žádost na Vodovody a
kanalizace Náchod a.s.
Aktualizace strategického plánu města - rozpočtové opatření
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 20RGI02-0436
Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích míst a opravu
účelové komunikace
Žádost o vyhrazené parkovací stání
PD - chodník Nádražní - konzultace na SFDI-zrušení autobusové zastávky Slévárna
Smlouva o koordinaci stavebních prací v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.
Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.
Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.
Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.
Žádost SVJ Klosova 491,492,493 o souhlas s položením zatravňovacích panelů
na p. p. č. 2240
Ukládání optické sítě v ul. Klosova a Klášterní - T-Mobile a.s.
Ukládání optické sítě v ul. Klosova - GOLDWARE s.r.o.
Příprava území - Urnový háj vedle SMOS v ul. Českých legií

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

Finance
Informace o hospodaření města k 30.06.2021
Navýšení § 3728 - monitoring skládek – RO
Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ
Žádost o dotaci Královéhradeckého kraje - CP Mandl
Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek - RO

7.
7/1
7/2

Různé
Zápis z 16. zasedání Komise životního prostředí ze dne 21.06.2021
Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show

8.

Diskuse

5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 26.07.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 69 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 69-3939/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

2/1 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá 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 10 žáků ve školním roce
2021/2022, a to v období ode dne 01.09.2021 do dne 31.12.2021. Celkem se jedná o finanční
dar ve výši 18.170 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 69-3940/21
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 18.170 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro celkem 10 žáků, a to v období ode dne 01.09.2021 do dne 31.12.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá 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 Komenského", která jej
použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 21 žáků ve školním roce
2021/2022, a to v období ode dne 01.09.2021 do 30.06.2022. Celkem se jedná o finanční dar
ve výši 119.385,- Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 69-3941/21
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 119 385 Kč. Dar je určen výhradně
k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 21 žáků v období od 01.09.2021 do 30.06.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Rezignace člena KKULT
Identifikace:
Mgr. Václav Kupka oznamuje RM svou rezignaci na člena KKULT ke dni 31.07.2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 69-3942/21
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Václava Kupky na členství v Komisi kulturní a děkuje mu za jeho
dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Rezignace člena KSPORT
Identifikace:
Mgr. Václav Kupka oznamuje RM svou rezignaci na člena KSPORT ke dni 31.07.2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 69-3943/21
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Václava Kupky na členství v Komisi sportovní a děkuje mu za
jeho dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Jmenování nového člena KKULT
Identifikace:
Vzhledem k rezignaci Mgr. Václava Kupky na členství v KKULT navrhuje OŠKS jmenovat
novou členkou Komise kulturní Bc. Ivetu Habrovou s platností ode dne 01.08.2021.
Odůvodnění:
S Bc. Ivetou Habrovou byla účast v KKULT projednána a souhlasí.
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Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 69-3944/21
RM jmenuje Bc. Ivetu Habrovou novou členkou Komise kulturní s platností ode dne 01.08.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 69-3945/21
RM ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST Bc. Ivetě
Habrové jako nové člence Komise kulturní.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Jmenování nového člena KSPORT
Identifikace:
Vzhledem k rezignaci Mgr. Václava Kupky na členství v KSPORT navrhuje OŠKS jmenovat
novou členkou Komise sportovní Bc. Ivetu Habrovou s platností ode dne 01.08.2021.
Odůvodnění:
S Bc. Ivetou Habrovou byla účast v KSPORT projednána a souhlasí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 69-3946/21
RM jmenuje Bc. Ivetu Habrovou novou členkou Komise sportovní s platností ode dne 01.08.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 69-3947/21
RM ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST Bc. Ivetě
Habrové jako nové člence Komise sportovní.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Žádost o souhlas zřizovatele s určením školy
Identifikace:
Na základě vyhlášky č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., a vyhláška č.
48/2005 Sb., která s účinností od 01.09.2021 mění systém poskytování jazykové přípravy na
základních
školách
předkládá
OŠKS
žádost
o
souhlas
s
určením
"ZŠ
Komenského" k poskytování bezplatné přípravy k začlenění žáků – cizinců plnících povinnou
školní docházku do základního vzdělávání.
Odůvodnění:
Na základě § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
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odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v Královéhradeckém kraji působí základní školy
určené k poskytování bezplatné přípravy k začlenění žáků – cizinců plnících povinnou školní
docházku do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou
potřebám těchto žáků (dále jen „jazyková příprava“). Povinnost zajistit jazykovou přípravu na
území kraje má krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem školy. Formu, obsah a organizaci
jazykové přípravy upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 48/2005
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, která s účinností od 01.09. 2021 mění systém poskytování
jazykové přípravy v základních školách.
Jazyková příprava bude poskytována v tzv. určených školách, jimiž v souladu s § 10 vyhlášky
č. 48/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 271/2021 Sb. jsou základní školy zřízené obcí, krajem
nebo svazkem obcí, které jsou na seznamu škol určených k poskytování jazykové přípravy.
Zařazení na seznam je podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků na platy
pedagogických pracovníků poskytujících jazykovou přípravu z rezervy krajského úřadu.
Čl. III bod 1 vyhlášky č. 271/2021 stanovuje pro školní rok 2021/2022, že krajský úřad ve
spolupráci se zřizovateli určí alespoň 1 školu ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností k poskytování jazykové přípravy.
Z výše uvedených důvodů byla ve spolupráci s krajským úřadem a po projednání s ředitelem
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město nad Metují určena pro
poskytování jazykové přípravy základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 69-3948/21
RM souhlasí s určením Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod, k poskytování bezplatné přípravy k začlenění žáků – cizinců plnících povinnou školní
docházku do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám
těchto žáků.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/8 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých
Identifikace:
RM usnesením č. RM 59 – 3366/21 ze dne 22.02.2021 schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o
nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých ze dne 19.07.2011. Změna spočívala v tom,
že klienti Oázy nejsou považováni za cizí strávníky s platností do 31.08.2021. Zástupce
společnosti Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. žádá RM o prodloužení
platnosti tohoto dodatku do 31.12.2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor a nájmu věcí movitých. Vzhledem k epidemiologické situaci (zavření škol v jarních
měsících a snížení počtu cizích strávníků) došlo k finančnímu výpadku společnosti Scolarest.
Dodatek č. 2 byl připraven ve spolupráci s PRAV.
Vyjádření OF: Nedoporučuji prodloužení smlouvy. Úhrada plateb za cizí strávníky byla
součástí nabídky firmy. Jako vhodnější řešení se mi jeví navýšení ceny obědů pro cizí
strávníky, což odpovídá zvyšování cen v jiných stravovacích zařízeních.
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Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS zopakoval žádost společnosti Scolarest a předal slovo regionální manažerce
provozu. Ta vysvětlila důvod žádosti. Cena obědů v Oáze je do konce roku fixovaná smlouvou
a nedá se navyšovat. Firma investovala značné finanční prostředky do nového konvektomatu,
který se nyní odepisuje. Ing. Maur se dotázal o kolik strávníků se jedná a zda odpuštění
poplatku za cizí strávníky vyrovná ztrátu. Scolarest - cca 100 strávníků denně, vaří se 7 dní v
týdnu. Ing. Dostál vyzval vedoucího OF k vysvětlení důvodu, proč v odůvodnění
nedoporučoval schválení. Ing. Kunte - nevěděl, že cena obědů v Oáze je fixovaná smlouvou,
vycházel z možnosti navýšení ceny obědů i v průběhu roku. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 69-3949/21
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých ze dne
19.07.2011 ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jeho podpisem
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/9 Dětský silvestr 2021
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení konání tradiční akce "Dětský silvestr 2021". Akce by měla
proběhnout 31.12.2021 od 15:00 do 17:00 hodin na Husově náměstí na vyvýšené ploše před
"vlaštovkami". Předběžně je přislíben dvouhodinový program kouzelníka za stejných
finančních podmínek jako v roce 2019. Celý program by měl být zakončen ohňostrojem v
17:00 hodin. V průběhu silvestrovského odpoledne budou mít děti k dispozici teplý čaj a párek
v rohlíku.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Po schválení konání akce v RM budeme žádat ODSH o povolení zvláštního
užívání místní komunikace a chodníku.
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření MP: MP nemá k uvedené akci námitek. Služba bude adekvátně posílena.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 69-3950/21
RM souhlasí s pořádáním tradiční akce "Dětský silvestr 2021" dne 31.12.2021 od 15:00 do 17:00
hodin na vyvýšené ploše Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami" za podmínky, že budou
dodržena všechna v té době platná epidemiologická nařízení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 69-3951/21
RM ukládá OŠKS připravit akci "Dětský silvestr 2021" v obdobném rozsahu jako v minulých letech a
o stavu příprav průběžně informovat RM.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 69-3952/21
RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia, 2 stánků, rozmístění odpadkových košů, vytyčení
prostoru a dohled nad připojením k elektrické energii na akci "Dětský silvestr 2021", která se
uskuteční dne 31.12.2021 od 15:00 do 17:00 hodin na vyvýšené ploše Husova náměstí v prostoru
před "vlaštovkami", a dále zajistit následný úklid Husova náměstí po skončení akce.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 17.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Žádost o zapůjčení pódia - Pochod 10 hospod Novoměstskem
Identifikace:
Organizátor 44. ročníku akce "Pochod 10 hospod Novoměstskem" žádá město Nové Město
nad Metují o zapůjčení 9 ks nízkého pódia v termínu od 17.09.2021 do 21.09.2021.
Podrobnosti viz žádost v příloze tohoto bodu. Transport a postavení pódia bude proveden
svépomocí.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pódium je v uvedeném termínu volné. Souhlasíme za podmínky vlastního
odvozu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 69-3953/21
RM souhlasí se zapůjčením 9 ks nízkého pódia organizátorům akce "Pochod 10 hospod
Novoměstskem" v termínu od 17.09.2021 do 21.09.2021.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

3/1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 550 v k. ú. Spy
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly,
dne 01.07.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská
181, 500 03 Hradec Králové, požádala o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001833/SoBS VB/1, v celkovém
rozsahu 10 bm (cca 20 m2), na části pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy ve vlastnictví města v
bývalém lomu v ul. Ke Mlejnu.
Odůvodnění:
Nabízená cena 1.000 Kč za 10 bm (v přepočtu 20 m2 a 50 Kč/m2) bez DPH za zřízení
věcného břemene ze strany ČEZ Distribuce, a.s., nevychází ze Zásad pro nakládání s
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nemovitostmi č. 2/2017, která je stanovena ve výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v
zákonné výši. Další možnou a akceptující alternativou o výši obvyklé ceny je předložení
znaleckého posudku ze strany žadatele.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 69-3954/21
RM neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IZ-12-2001833/SoBS VB/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem:
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku v majetku města: p. p. č. 550 v k. ú.
Spy a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 10 bm (cca 20 m2) dle situačního náčrtu za
jednorázovou nabídnutou cenu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši a případně je ochotna akceptovat
cenu stanovenou dle znaleckého posudku nebo cenu 200 Kč/m2 zatíženého pozemku, to vše
v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017, schválené usnesením č. ZM 1207567/17.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín - ul. 1.
máje
Identifikace:
Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3,
předložila dne 14.07.2021 na základě žádosti města Nové Město nad Metují ze dne
29.04.2021 a následné další e-mailové komunikace po dokončení stavebních úprav chodníků
v ul. 1. máje v Krčíně, návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM210287, týkající se
části pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín v ul. 1. máje v celkovém rozsahu 159 m2 ve
vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p.
Odůvodnění:
Povodí Labe, s.p., požaduje za zřízení věcného břemene, finanční náhradu ve výši 7.950 Kč v
rozsahu 159 m2. Jedná se tak o úplatné zřízení služebnosti na stavbu s názvem: "Stavební
úpravy chodníků v ul. 1. máje". Společný územní souhlas ze strany stavebního úřadu v
Novém Městě nad Metují byl vydán pod sp.zn.č. Výst. 22170/2017/S ze dne 05.01.2018.
Uvedená akce proběhla z části za dotační podpory, proto je v tuto chvíli nutné vyřešit právní
stav prostřednictvím věcného břemene se zápisem do katastru nemovitosti.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 69-3955/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 6DHM210287, s Povodím Labe,
s.p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, k části pozemku p. p.
č. 745/1 v k. ú. Krčín a obcí Nové Město nad Metují ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření s majetkem státu pro Povodí Labe, s.p., ve prospěch oprávněného pozemku p. p. č.
710/7 v k. ú. Krčín ve vlastnictví města Nové Město nad Metují v celkovém rozsahu 159 m2 dle GP
č. 924-91/2021 ze dne 25.05.2021, za celkovou cenu 7.950 Kč (zřízení uvedeného věcného
břemene je osvobozeno od DPH), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/3 Cesta na Popluží - zahrádkářská kolonie
Identifikace:
Jedná se o jednu ze 3 přístupových cest do zahrádkářské kolonie Na Popluží nacházející se
na části pozemku p. p. č. 1777/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dne 27.05.2021 OMP
obdrželo žádost od předsedy dané kolonie pana [osobní údaj odstraněn] o úpravu jedné z
přístupových cest (dolní část, v situačním snímku označeno jako přístup č. 1). Dne 01.06.2021
byla doručena žádost na místně příslušný stavební úřad ze strany jednoho z podílových
spoluvlastníků sousedního pozemku p. p. č. 1776/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pana
[osobní údaj odstraněn], neboť část jejich pozemku je dlouhodobě neoprávněně využívána
jako přístupová cesta do uvedené zahrádkářské kolonie. Pozemky města v zahrádkářské
kolonii jsou užívány žadatelem dle smlouvy o výpůjčce.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů vč. historie nesouladů mezi zahrádkáři a vlastníky pozemku p. p.
č. 1776/2 v k. ú. Nové Město nad Metují viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 69-3956/21
RM nesouhlasí s úpravou přístupové cesty do Zahrádkářské kolonie Na Popluží 1 v dolní části
sousedící s pozemkem p. p. č. 1776/2 v k. ú. Nové Město nad Metují dle žádosti žadatele, a to z
důvodu, že vlastní přístupy do uvedené kolonie jsou ze strany města zajištěny v její prostřední a
horní části, a to v plném rozsahu jízdy i chůze po pozemku p. p. č. 2160 v k. ú. Nové Město nad
Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. V případě zajištění přístupu do zahrádkářské
kolonie v její dolní části RM doporučuje žadateli jednat s vlastníkem pozemku p. p. č. 1776/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují o možnosti odkoupení nebo jiného smluvního užívání za účelem
bezproblémového přístupu osobním automobilem i v požadované dolní části zahrádkářské kolonie.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Prodej částí pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Elektrárenská
Identifikace:
Záměr města prodat část pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 30 m² (dle GP č. 2320-27/2021 se
jedná o pozemek st. p. č. 2591), část pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 4 m² (dle konceptu
GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/6), část pozemku p. p. č. 1897/1 o
výměře 2 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/7) a část
pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 1 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o
pozemek p. p. č. 1897/8), v k. ú. Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 500 Kč/m²
pozemku, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 67-3807/21 v době ode dne 22.06.2021 do dne
09.07.2021. Ke zveřejněnému záměru byla podána jedna nabídka v uzavřené obálce, která
bude přímo otevřena na zasedání RM.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle Zásad města pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017 ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují (dále jen „zásady“). Ocenění pozemku p. p. č. 1897/1 vychází
z cen dle zásad, kde je cena pozemku pro podnikatelské účely do 40 m² stanovena na částku
500 Kč/m² pozemku. Odborné útvary souhlasí s prodejem částí pozemků žadateli dle
zveřejněného záměru na úřední desce.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Byla podána 1 nabídka v uzavřené obálce, která byla otevřena přímo na zasedání RM jednalo se o nabídku společnosti Spoltechnic s.r.o., IČO: 05285062, se sídlem Elektrárenská
129, 549 01 Nové Město nad Metují, nabídnutá cena ve výši 500 Kč/m² (celková kupní cena
ve výši 18.500 Kč). Nabídka vyhověla podmínkám záměru prodeje.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 69-3957/21
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 30 m² (dle GP č. 232027/2021 se jedná o pozemek st. p. č. 2591), části pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 4 m² (dle
konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/6), části pozemku p. p. č. 1897/1 o
výměře 2 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/7) a části
pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 1 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p.
č. 1897/8), v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, vč. všech součástí a
příslušenství z vlastnictví města Nové Město nad Metují, do vlastnictví společnosti Spoltechnic s.r.o.,
IČO: 05285062, se sídlem Elektrárenská 129, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídnutou a tedy
sjednanou kupní cenu ve výši 500 Kč/m² (celková kupní cena ve výši 18.500 Kč) a za podmínek
uvedených ve zveřejněném záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Prodej pozemků st. p. č. 2197, p. p. č. 653/2, p. p. č. 2353 a budovy č. p. 427, vše v k.
ú. Nové Město nad Metují, areál bývalých kasáren
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal o koupi nemovitostí v areálu bývalých kasáren a to:
pozemku st. p. č. 2197 včetně stavby (budova č. p. 427) o výměře 1 258 m², druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 12 829 m², druh pozemku
ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha a pozemku p. p. č. 2353 o výměře 3 033 m²,
druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha, vše v k. ú. Nové Město nad Metují. Záměrem
žadatele je investovat do kompletní rekonstrukce budovy bývalých kasáren za účelem
vybudování nájemních bytů a do výstavby nových bytových domů, viz žádost v příloze tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli v tom, že do zpracování architektonické studie nelze prodeje pozemků v
areálu realizovat, ale určitě je třeba být se zájemci v kontaktu a po dokončení studie je
informovat o možnostech. To jim bude vysvětleno i v průvodním dopise k zamítnutí žádosti.
MST informoval o své návštěvě v Českém Krumlově, kde řeší budoucnost rozsáhlého území
po bývalých kasárnách. Mj. tam chystají konferenci s CzechInvestem a developery, které se
MST zúčastní a bude pak RM a příp. ZM informovat.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 69-3958/21
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat pozemek st. p. č.
2197 o výměře 1 258 m², jehož součástí je stavba (budova č. p. 427), pozemek p. p. č. 653/2 o
Stránka 40

ZÁPIS Z PORADY
RM 69 ze dne 26.07.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
výměře 12 829 m² a pozemek p. p. č. 2353 o výměře 3 033 m², vše v k. ú. Nové Město nad Metují, a
to do doby dokončení kompletní architektonické studie celého území areálu bývalých kasáren.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Darování stavby chodníku do majetku města u nákupního parku v ul. T. G.
Masaryka, k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
V souvislosti s realizací stavby „Nákupní park Nové Město nad Metují - komunikace,
parkoviště a zpevněné plochy“ společností Czech Retail Project Gamma k.s., Obchodní zóna
266, 431 11 Otvice (dále jen "vlastník chodníku"), byl na pozemcích p. p. č. 589/5 a p. p. č.
2242, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, postaven spojovací chodník
v celkové délce cca 42 bm. Chodník propojuje parkoviště u nákupního parku na pozemku p. p.
č. 591/1 s chodníkem na pozemku p. p. č. 2242, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, vedoucím
směrem do městské části Vrchoviny. Jednou z podmínek stavebního povolení bylo bezúplatné
převedení této stavby do vlastnictví města. Dne 01.06.2021 byl chodník protokolárně předán
městu s tím, že město jako obdarovaný nabude vlastnictví ke stavbě chodníku až dnem
podpisu darovací smlouvy oběma smluvními stranami.
Odůvodnění:
K vlastnímu schválení smlouvy je kompetentní RM dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
protože v § 85 písm. a) je stanoveno: „Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o
těchto právních jednáních: nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání
nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací,
převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce“. Podle § 6 zákona č. 13/1997 Sb. a § 3
vyhlášky č. 104/1997 Sb. je mj. samostatný chodník místní komunikací IV. třídy. Odborné
útvary souhlasí s převodem chodníku do vlastnictví města.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 69-3959/21
RM schvaluje bezúplatný převod (darování) stavby spojovacího chodníku, na pozemcích města
Nové Město nad Metují: p. p. č. 589/5 a p. p. č. 2242, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, vč. všech
součástí a příslušenství, u Nákupního parku Nové Město nad Metují (ul. T. G. Masaryka) o celkové
délce cca 42 bm a v šíři 2,0 m, z vlastnictví společnosti Czech Retail Project Gamma k.s., IČO:
02054787, se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, do vlastnictví města Nové Město nad
Metují. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky SELADON
Identifikace:
Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře cca 33 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují k
podnikání, druh pozemku ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, a to za účelem umístění mobilní předzahrádky před provozovnou SELADON v domě
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čp. 1220 na Husově náměstí. Záměr města vypůjčit část pozemku byl zveřejněn ode dne
02.06.2021 do dne 20.07.2021. Ke zveřejněnému záměru jsme dne 07.07.2021 obdrželi
souhlasné vyjádření žadatele. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Zveřejněno v souladu s usnesením č. RM 68-3886/21 ze dne 28.06.2021. OMM předkládá RM
k odsouhlasení uzavření smlouvy po zveřejnění záměru. Znění smlouvy bude vycházet ze
vzorové smlouvy o výpůjčce části pozemku, schválené usnesením č. RM 60-3440/21 dne
08.03.2021, a bude doplněno o podmínky zveřejnění.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 69-3960/21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku (k podnikání) p. p. č. 2033/1 o výměře
33 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, se zájemcem p. Martinem
Teplým, IČO: 131 97 029, se sídlem: Husovo náměstí 1220, 549 01 Nové Město nad Metují, za
účelem umístění mobilní předzahrádky před provozovnou v domě č. p. 1220 na Husově náměstí, a
to na dobu určitou ode dne 01.08.2021 do dne 31.10.2021 za podmínek, že v souvislosti s užíváním
nesmí docházet k poškozování chodníku, vypůjčitel si zajistí pro umístění předzahrádky příslušná
povolení správních orgánů a je povinen řídit se podmínkami RP MPR. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění vzorové smlouvy o výpůjčce, schválené usnesením č. RM 60-3440/21 dne
08.03.2021 doplněné o podmínky zveřejnění.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky - Cukrárna
Kamila
Identifikace:
Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře cca 31 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují k
podnikání, druh pozemku ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, a to za účelem umístění mobilní předzahrádky před provozovnou CUKRÁRNA
KAMILA v domě čp. 1223 na Husově náměstí. Záměr města vypůjčit část pozemku byl
zveřejněn ode dne 02.06.2021 do dne 20.07.2021. Ke zveřejněnému záměru jsme dne
07.07.2021 obdrželi souhlasné vyjádření žadatelky. Jiná vyjádření či připomínky nebyly
podány.
Odůvodnění:
Zveřejněno v souladu s usnesením č. RM 68-3885/21 ze dne 28.06.2021. OMM předkládá RM
k odsouhlasení uzavření smlouvy po zveřejnění záměru. Znění smlouvy bude vycházet ze
vzorové smlouvy o výpůjčce části pozemku, schválené usnesením č. RM 60-3440/21 dne
08.03.2021, a bude doplněno o podmínky zveřejnění.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 69-3961/21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku (k podnikání) p. p. č. 2033/1 o výměře
31 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, se zájemcem pí Kamilou
Lakomou, IČO: 018 70 769, se sídlem: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město nad Metují, za
účelem umístění mobilní předzahrádky před provozovnou v domě č. p. 1223 na Husově náměstí, a
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to na dobu určitou ode dne 01.08.2021 do dne 31.10.2021 a ode dne 01.04.2022 do dne 31.10.2022
za podmínek, že v souvislosti s užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku, vypůjčitel si
zajistí pro umístění předzahrádky příslušná povolení správních orgánů a je povinen řídit se
podmínkami RP MPR. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o výpůjčce,
schválené usnesením č. RM 60-3440/21 dne 08.03.2021, doplněné o podmínky zveřejnění.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/9 Pronájem části pozemku k podnikání pro umístění kontejneru - ul. Českých legií
Identifikace:
Pronájem části pozemku p. p. č. 283 o výměře 1,5 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem
umístění kontejneru na směsný komunální odpad z provozovny v čp. 1223 (ve spojitosti s
podnikatelskou činností žadatelky). Záměr města byl zveřejněn ode dne 02.07.2021 do dne
20.07.2021. Ke zveřejněnému záměru jsme dne 07.07.2021 obdrželi souhlasné vyjádření
žadatelky. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Zveřejněno v souladu s usnesením č. RM 68-3887/21 ze dne 28.06.2021. OMM předkládá RM
k odsouhlasení uzavření smlouvy po zveřejnění záměru. Znění smlouvy bude vycházet ze
vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 dne
13.03.2017, a bude doplněno o podmínky zveřejnění.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 69-3962/21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku (k podnikání) p. p. č. 283 o výměře 1,5
m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, se žadatelkou paní Kamilou
Lakomou, IČO: 018 70 769, se sídlem: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město nad Metují, za
účelem umístění kontejneru na směsný komunální odpad z provozovny v čp. 1223, ve spojitosti s
podnikatelskou činností nájemce, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve
výši 2 000 Kč za kalendářní rok a za těchto podmínek: zajišťování bezproblémového přístupu ke
kontejneru v den svozu a úklidu pronajaté plochy na náklady nájemce. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367 - 15726/17 ze dne
13.03.2021, a v souladu s výše uvedenými podmínkami.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/10 Pronájem částí pozemků v k. ú. NMNM - zahrada u tenisových kurtů
Identifikace:
Pronájem částí pozemků p. p. č. 861/1 a p. p. č. 861/51 o celkové výměře 240 m2, k. ú. Nové
Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha (oba pozemky), z majetku města pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, za účelem zahrady (k zahrádkářským účelům). Záměr města
pronajmout oplocené části pozemků nejvyšší nabídce, s uvedením minimální ceny ve výši 11
Kč za 1 m2 a rok, byl zveřejněn ode dne 25.06.2021 do dne 16.07.2021. Ke zveřejněnému
záměru byly doručeny dvě nabídky v uzavřené obálce, které budou otevřeny na zasedání RM.
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Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn na základě výpovědi podané stávajícím nájemcem ke dni 31.
července 2021 a v souladu s usnesením č. RM 3812/21 ze dne 14.06.2021. Zahrádka byla
předána zpět městu dne 21.07.2021. OMM předkládá RM dvě obálky k otevření a rozhodnutí
o novém nájemci ode dne 1. srpna 2021. Obálky budou otevřeny dle Zásad města pro
nakládání s nemovitostmi č. 2/2017 ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Znění
smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM
367 - 15726/17 dne 13.03.2017, doplněné o podmínky zveřejnění.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Byly podány 2 nabídky v uzavřených obálkách, která byly otevřeny přímo na zasedání RM.
Obě nabídky vyhověly podmínkám záměru pronájmu - 1. otevřená nabídka činila 13 Kč/m2 a
2. otevřená nabídka 17 Kč/m2 pozemku.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 69-3963/21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 120 m2, druh
pozemku ostatní plocha a části pozemku p. p. č. 861/51 o výměře 120 m2, druh pozemku ostatní
plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, se zájemcem paní [osobní údaj odstraněn], a to ode dne 1. srpna 2021 za účelem
zahrady (oplocené), k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s
podmínkou, že na pozemcích nelze zřizovat žádné stavby, sázet dřeviny a skladovat materiály a za
nájemné v nabídnuté výši 17 Kč/m2 (celkem 4.080 Kč/rok). RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367 - 15726/17, doplněné o podmínky
a upozornění zveřejněného záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/11 Žádost občana o povolení kácení stromu mimo les
Identifikace:
Žádost pí [osobní údaj odstraněn] o pokácení stromu, který stojí v blízkosti bytového domu v
ul. Malecí č. p. 571.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP: V žádosti nebyla dřevina blíže identifikována (žadatelky neuvedly telefonický
kontakt, aby bylo možno s nimi strom upřesnit), podle popisu se tedy pravděpodobně jedná o
jedli obrovskou (Abies grandis), rostoucí v travnaté ploše před tímto bytovým domem. Podle
projektu Péče o dřeviny, který pro město zpracovala odborná arboristická firma SAFE TREES
s.r.o., Brno, se jedná o dlouhodobě perspektivní dřevinu, v dobrém zdravotním stavu,
s výbornou stabilitou. Tomuto popisu odpovídá i nynější stav v terénu. Strom se nachází
v dostatečné vzdálenosti od bytového domu, koruna je estetická, dobře zavětvená, bez
silných suchých větví. V současné době nebyly shledány zákonné důvody pro povolení kácení
tohoto stromu dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyjádření TS: Žadatelka neuvádí druh stromu, ale jedná se pravděpodobně o jedli rostoucí
vlevo od vchodu do domu č. p. 571 ve vzdálenosti 6m od stěny bytového domu. Při prohlídce
na místě jsem nezjistil prováděné řezy na větvích ve směru k balkonům. Některé velmi slabé
konce větví dosahují do blízkosti zábradlí balkonu, ale je vyloučeno, že by po nich bylo možné
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vlézt do domu. Výšková regulace zdravých jehličnanů se neprovádí, kořeny nenarušují
chodník, ani nejsou na povrchu poškozovány při sečení trávy. Nutnost vytápění bytu v letním
období nedokážu posoudit. Jako vánoční strom pro náměstí je tato jedle vzhledem ke své
velikosti nevhodná.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál, který je předsedou KŽP vznesl připomínky - chyběla mu v příloze
fotodokumentace, ale hlavně i takovéto žádosti by chtěl projednávat v KŽP - TAJ upozornil na
prodlužování termínů vyřizování žádostí - Ing. Dostál uvedl, že budou schopni se vyjádřit i
přes e-mail apod. TAJ přislíbil předkládat i žádosti o kácení jednotlivých stromů do KŽP a až
po jejím stanovisku do RM. V rámci diskuse proběhla i telefonická konzultace s vedoucím TS.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 69-3964/21
RM nesouhlasí s kácením dřeviny jedle obrovské (Abies grandis), rostoucí mimo les v travnaté
ploše v blízkosti bytového domu v ulici Malecí č. p. 571 s tím, že RM v souladu se stanovisky
odborných útvarů zároveň konstatuje, že podle projektu Péče o dřeviny, který pro město zpracovala
odborná arboristická firma SAFE TREES s.r.o., Brno, se jedná o dlouhodobě perspektivní dřevinu,
v dobrém zdravotním stavu, s výbornou stabilitou. Tomuto popisu odpovídá i nynější stav stromu
v terénu. Strom se nachází v dostatečné vzdálenosti od bytového domu, koruna je estetická, dobře
zavětvená, bez silných suchých větví. V současné době proto nebyly shledány zákonné důvody pro
povolení kácení tohoto stromu dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/12 Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka (město Nové Město nad Metují) pokácet stromy rostoucí mimo
les. Jedná se o tyto stromy, které rostou v k. ú. Nové Město nad Metují:
- 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
- 5x buk (obvody 161 - 165 - 170 - 178 - 187 cm) v areálu OÁZA u horního plotu 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.
Odůvodnění:
Jedná se o uschlé, mrtvé stromy. Jejich stav byl konzultován s Mgr. Továrkovou z OŽP a
podklady byly předloženy i KŽP.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse se radní shodli, že prozatím nebude vydán souhlas s kácením 5 buků v
areálu Oázy u horního plotu p. p. č. 673/1. Tyto stromy byly neznámým pachatelem otráveny a
bylo podáno trestní oznámení, protože se jedná o vandalský čin se škodou značného rozsahu.
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Proto do doby probíhajícího řízení je nutné buky zatím nekácet. Vedoucí TS při telefonické
konzultaci uvedl, že stav buků je nyní takový, že neohrožují bezpečnost v areálu a je možno
jejich kácení povolit až později, podle výsledku šetření Policie ČR. Radní pak hlasovali v
usnesení o povolení kácení dle upravené přílohy.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 69-3965/21
RM 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.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

4/1 Kácení dřevin v areálu DDM Stonožka
Identifikace:
V rámci akce: „Revitalizace zahrady DDM Stonožka v Novém Městě nad Metují“ žádáme
RM o povolení kácení dřevin v areálu DDM Stonožka, č. p. 588, ul. Malecí. Jedná se o etapy
II.-V. Součástí realizace je také kácení zeleně a nová výsadba vhodných dřevin, dle PD. OSN
předkládá žádost o udělení souhlasu s kácením dřevin v následujícím rozsahu: strom č.10, 11,
12,14,15, Lípa velkolistá na p. p. č. 638/2 celkem 5 ks.
Odůvodnění:
Kácení dřevin je příprava na realizaci etap II.-V. v souladu se schválenou koncepcí zahrady v
areálu DDM Stonožka z roku 2015. Vyjádření OŽP v příloze. Kácení dřevin a náhradní
výsadba byla konzultována s KŽP již dříve v RM 32 1/2020 (I. etapa). Další etapy navazují na
schválenou koncepci zahrady.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 69-3966/21
RM schvaluje kácení dřevin v areálu DDM Stonožka č.p. 588 v následujícím rozsahu: č.10, 11,
12,14,15, Lípa velkolistá celkem 5 ks na p. p. č. 638/2, dle situačního plánku, viz příloha k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne
30.06.2021
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 30.06.2021 .
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 69-3967/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do
dne 30.06.2021 .
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.06.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 69-3968/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.06.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Nominace Ing. Aleše Vrátného za ODS jako člena BK
Identifikace:
Dne 30.06.2021 byla doručena žádost člena oblastní rady ODS p. Jiřího Klemta ve věci
nominace Ing. Aleše Vrátného za ODS jako člena BK. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 69-3969/21
RM jmenuje Ing. Aleše Vrátného novým členem Komise bytové. RM ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

5/1 Značení ulic, navýšení § 3639
Identifikace:
OMM žádá RM o navýšení § 3639 Značení ulic. Pro letošní rok bylo schválena částka ve výši
30 tis. Kč. Částka byla čerpána na materiál - ocel. sloupky, základové patky. Abychom mohli
pokračovat v nákupu dalšího montážního materiálu a nebylo čerpáno z vyčleněných financí
určených pro TS, je potřeba navýšit § 3639 Značení ulic o 30 tis. Kč.
Odůvodnění:
Nepředpokládali jsme nepřiměřené zvýšení cen materiálů, které se za poslední měsíce
výrazně projevily na trhu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 69-3970/21
RM schvaluje RO – navýšení položky Označení ulic (§ 3639) o 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z akce Ateliérové okno v ZUŠ (§ 3231).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Vodovod a splašková kanalizace ul. Nad Cihelnou, k. ú. Krčín - žádost na Vodovody
a kanalizace Náchod a.s.
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují obdrželo žádost od p. [osobní údaj odstraněn] (zastupující
sousedy) ve věci vybudování vodovodu a splaškové kanalizace (řadů) v rámci plánové akce
pokládky vodovodní a kanalizační přípojky META Krčín a.s. do bývalé cihelny v Krčíně z ul.
Dobrušská, kde již dříve stavební příprava proběhla. Stavební práce společnost plánuje
realizovat na jaře 2022. Žádost občana je myšlena tak, že část vodovodní a kanalizační
přípojky by byla nahrazena řadem, na který se následně napojí přípojkami řadové domy (ul.
Nad Cihelnou) a areál META Krčín a.s. (ul. Cihelna). K záměru proběhla v červnu 2021
schůzka v kanceláři ST za účasti vedení města, OMM, žadatele, jednatele META Krčín a.s. a
ředitele VAK Náchod a.s. Problematika napojení, technická řešení, procesní postupy včetně
financování byly projednány a došlo ke shodě. Závěrem bylo řečeno, že je třeba záměr
odsouhlasit v představenstvu VAK Náchod a městem tedy RM a ZM. Aby se mohla akce
zrealizovat, tak můžeme dle Směrnice č. S14/01/18 zažádat společnost Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., o možnost financování a následného provozování dané kanalizace a
vodovodního řadu. Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., musí tuto žádost
nechat schválit představenstvem společnosti. Pokud bude akce schválena, společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., s městem podepíše Smlouvu o smlouvě budoucí o
převodu investorství. Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zajistí vypracování
dalšího stupně PD pro stavební povolení a vydání stavebního povolení. Následně bude
předložena městu k podpisu Smlouva o půjčce, ve které bude stanovena výše půjčky dle
položkového rozpočtu. Půjčka bude obci splácena v 5 letých rovnoměrných splátkách. První
splátka bude splacena po roce od podpisu Smlouvy o půjčce.
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Odůvodnění:
Přílohou jsou žádost občana, projektová dokumentace na vodovodní a kanalizační přípojku
pro META Krčín a.s., dosavadní vyčíslené náklady na přípravné práce META Krčín a.s.,
Směrnice VAK NA o vybudování a provozování nové infrastruktury. Rozhodnout a projednat
na RM doporučení ZM schválit záměr podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
o možnosti financování a následného provozování splaškové kanalizace a vodovodního řádu
v ulici Nad Cihelnou. Odhad nákladů za jeden řad: odběrné místo 130 tis. Kč bez DPH x 5
odběrných míst, činí 650 tis. Kč. Vodovod a kanalizace se bude v nákladech pohybovat
orientačně ve výši 1,3 mil. Kč, náklady budou upřesněny po předělání PD. Nejbližší zasedání
představenstva VAK NA a.s. je 17.08.2021.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM informoval radní o dalším postupu. Zároveň čekáme na cenovou nabídku za
úpravu projektu z přípojky na vodovodní a kanalizační řad. Bude informováno představenstvo
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 69-3971/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., o
možnost financování a následného provozování vybudované splaškové kanalizace a vodovodního
řadu s názvem "Kanalizační a vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou" v souladu se Směrnicí č.
S14/01/18, ve znění přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Aktualizace strategického plánu města - rozpočtové opatření
Identifikace:
OMM předkládá RM ke schválení rozpočtové opatření položky Aktualizace strategického
plánu (§ 3639). Z důvodu pandemie nebyla v roce 2020 předána kompletní dokumentace k
veřejné zakázce na zhotovitele strategického plánu. Tudíž v roce 2020 nedošlo k fakturaci za
odvedenou práci. Faktura za organizaci veřejné zakázky byla vystavena se zpožděním až v
červnu 2021. V návrhu rozpočtu města na rok 2021 však nebyla v rámci položky Aktualizace
strategického plánu tato faktura zohledněna. Proto je nyní třeba provést rozpočtové opatření navýšení položky Aktualizace strategického plánu (§ 3639) o částku 14.600 Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z akce Ateliérové okno v ZUŠ (§ 3231).
Odůvodnění:
Z důvodu opožděné fakturace za organizaci veřejné zakázky na zhotovitele strategického
plánu chybí 14.600 Kč na položce Aktualizace strategického plánu (§ 3639). Z tohoto důvodu
žádáme o schválení rozpočtového opatření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 69-3972/21
RM schvaluje RO navýšení položky Aktualizace strategického plánu (§ 3639) o částku 14,6 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z akce Ateliérové okno v ZUŠ (§ 3231).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 49

ZÁPIS Z PORADY
RM 69 ze dne 26.07.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

5/4 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 20RGI02-0436
Identifikace:
RM 49 uložila OMM předložení žádosti o dotaci na akci Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361
v Novém Městě nad Metují do dotační oblasti Královéhradeckého kraje Dotace na individuální
účel. Žádost byla podána v listopadu 2020 a dne 21.06.2021 byla Zastupitelstvem KHK na
tuto akci schválena městu investiční dotace ve výši 2.000.000 Kč. Realizace prací proběhla v
období 05/2020 - 04/2021. Celkové stavební náklady dle uzavřené SOD činily 5 630 736,83
Kč. Město obdrželo od poskytovatele dotace návrh smlouvy o poskytnutí dotace, která je nyní
RM předkládána ke schválení ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na základě předložené žádosti o dotaci obdrželo město návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20RGI02-0436 jejímž předmětem je poskytnutí
účelové investiční dotace z dotačního fondu poskytovatele na financování výdajů
vynaložených na realizaci projektu s názvem "Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361, Nové
Město nad Metují".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 69-3973/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20RGI02-0436 jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 2 mil. Kč z
dotačního fondu poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem
"Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích míst a
opravu účelové komunikace
Identifikace:
Městu Nové Město nad Metují byla dne 21.06.2021 podána žádost Bytovým družstvem
Malecí. Uvedené Bytové družstvo Malecí spravuje 2 BD, a to čp. 579 - 580 a čp. 574 - 575.
Žádají o projednání následujících bodů:
1) žádost o vyhrazení parkování u BD čp. 579 - 580 - na pozemku města p.p.č. 619/13 a
619/8, oba v k.ú. NMnM, naproti DDM, a to pro nájemníky BD čp. 579 - 580
2) žádost o vyhrazení parkování u BD čp. 574 - 575 - na pozemku města p.p.č. 619/10 v k.ú.
NMnM, na zeleni, kterou si na vlastní náklady chtějí sami zavézt štěrkem.
3) žádost o opravu účelové komunikace mezi BD čp. 576 a 575.
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla podrobná diskuse radních nad stanovisky odborných útvarů - radní se kloní ke
koncepčnímu řešení parkování v celé lokalitě Malecí. Shodli se v tom, že to nelze řešit tak, že
se něco vytvoří pro 1 dům, to by bylo fakticky vyhrazené stání, které dle daných pravidel je
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možné pouze za úhradu - viz argumenty odborných útvarů. Dále byly debatovány různé
systémové modely řešení - parkovací dům, dílčí řešení dle zájmu jednotlivých osob - viz
sídliště U Luštince apod. Z diskuse vyplynula potom i přijatá usnesení a úkoly.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 69-3974/21
RM projednala žádost podanou Bytovým družstvem Malecí, ve které bylo žádáno o vyhrazení
parkování u BD č. p. 579 - 580 naproti DDM, na pozemku města p. p. č. 619/13 a 619/8 v k. ú. Nové
Město nad Metují, a to pro nájemníky BD č. p. 579 - 580, dále pak o vyhrazení parkování u BD č. p.
574 - 575, na pozemku města p. p. č. 619/10 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to v zeleni, kterou by
si na vlastní náklady zavezli štěrkem, a o opravu účelové komunikace mezi BD č. p. 576 a 575 a
souhlasí s vyjádřením města k podané žádosti ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 69-3975/21
RM ukládá OMM prověřit možnost umístění parkovacích stání do p. p. č. 638/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují (travnatá plocha naproti DDM), výši nákladů na zpracování potřebné projektové
dokumentace a výši nákladů na realizaci a následně tyto informace předložit do RM 73.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 69-3976/21
RM ukládá OMM obeslat dopisy BD na sídlišti Malecí, s cílem zjistit zájem o vybudování
parkovacích míst, a to zejména ty BD, u kterých by bylo možné vybudovat parkovací stání
systémem, kdy město uhradí zpracování projektové dokumentace parkovacích stání a jednotliví
nájemci nebo vlastníci BJ si vybudování parkovacího místa uhradí a s městem uzavřou smlouvu o
výpůjčce na dobu 20 let. Základním předpokladem je však předložení, jednotlivými správami BD,
100 % souhlasů všech vlastníků BJ s vybudováním parkoviště u daného BD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Žádost o vyhrazené parkovací stání
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn] o znovu povolení vyhrazeného parkovacího
stání pro osobu těžce postiženou v ul. Českých Legií před bytovým domem č. p. 17 na p. p. č.
2034/17, k. ú. Nové Město nad Metují. V daném místě jsou 2 vyhrazená parkovací místa pro
držitele ZTP.
Odůvodnění:
Stanovisko OSV a dalších odborných útvarů v samostatných přílohách. Pravidla při zřízení
vyhrazeného
parkovacího
místa
jsou
uveřejněna
na:
http://www.novemestonm.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/zrizeni-vyhrazeneho-parkovaciho-mista/
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 69-3977/21
RM souhlasí se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stáním pro osobu těžce zdravotně
postiženou pro p. [osobní údaj odstraněn] v ulici Českých legií před bytovým domem č. p. 17 na p. p.
č. 2034/17, k. ú. Nové Město nad Metují. Žadatel si zajistí obnovení dopravního stanovení pro toto
vyhrazené stání a následné vybudování, změny, údržbu a případně likvidaci svislého dopravního
značení provede na vlastní náklady. Povolení se žadateli p. [osobní údaj odstraněn] vydává na dobu
určitou v délce trvání 2 let, a to od vydání dopravního stanovení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 PD - chodník Nádražní - konzultace na SFDI - zrušení autobusové zastávky Slévárna
Identifikace:
RM ze dne 19. 04. 2021 usnesením č RM 63-3606/21 nesouhlasila se zrušením autobusové
zastávky Nové Město nad Metují Slévárna v ul. Nádražní pod křižovatkou ul. Nádražní,
Rašínova na straně u MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s. Usnesením č RM 63-3607/21 uložila
OMM zahrnout do řešení PD zjednodušenou formu nástupiště. Na konzultaci na SFDI dne 20.
07. 2021 jsme byli upozorněni, že zjednodušená forma nástupiště není přijatelná. Jsou pouze
dvě možnosti z pohledu SFDI: zrušení, nebo vybudování plnohodnotné zastávky dle platných
norem a bezbariérového řešení dle vyhlášky. Na zahrnutí zastávky do PD předložil v dubnu
projektant DIK Janák, s.r.o, IČO 62063600 cenovou nabídku ve výši 40 777 Kč včetně DPH.
Protože projektová dokumentace byla již odevzdána, musela by být na úpravu PD – provedení
zastávky uzavřena objednávka. Na opravu PD nejsou na položce rozpočtu města dostatečné
prostředky a je třeba schválit RO navýšení akce § 2219 „Rekonstrukce části chodníků v ul.
Nádražní PD“ ve výši 55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 55 tis. Kč z § 3639 –
Oprava opěrné zdi u č.p. 361 v ul. Nádražní.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu jednání.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST informoval o jednání na SFDI v této věci - možná jsou 2 řešení - zrušit zastávku nebo dle
současné legislativy vybudovat - takto vzniklé náklady by byly sice uznatelné, ale znamená to
vícenáklady, úpravy PD atd. Po delší diskusi bylo hlasováno jen o 1. navrženém usnesení, tj.
zrušení zastávky ve směru k nádraží.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 69-3978/21
RM souhlasí se zrušením autobusové zastávky MHD Nové Město nad Metují Slévárna v ul.
Nádražní pod křižovatkou ul. Nádražní, Rašínova na straně u MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/8 Smlouva o koordinaci stavebních prací v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.
Identifikace:
Na základě schválené smlouvy o přípoloži na přiložení komunikačních sítí do stavby města
"Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují", dle § 10 zákona
č. 194/20017Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací, žádá spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1,
149 00 Praha 4, o doplnění článků o Ochraně obchodního tajemství a důvěrných informací o
Ujednání k zamezení korupčního jednání, které jsou požadovány z důvodu jejich vnitřních
předpisů, pro město se touto úpravou nic nemění.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s touto úpravou, neboť se jedná o jejich vnitřní předpisy, které musí ctít a pro
město se touto úpravou nic nemění.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 69-3979/21
RM revokuje usnesení č. RM 68 "RM schvaluje smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č.
194/20017Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací
na
realizaci
přípolože
komunikační
sítě
"INS_FTTH_CZ_2539_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_Sokolska" do stavby města "Rekonstrukce a
doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" na p.p.č. 2093/1, 368/13, 2075/1,
2034/21, 2034/9, 368/8, k.ú. Nové Město nad Metují mezi spol.T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 a městem Nové Město nad Metují a pověřuje ST jejím
podpisem."
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 69-3980/21
RM schvaluje upravenou smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o
opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "INS_FTTH_CZ_2539_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_Sokolska"
do stavby města "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" na p.
p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují, doplněnou o
články Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací o Ujednání k zamezení korupčního
jednání mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 a
městem Nové Město nad Metují a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.
Identifikace:
Na základě schválené smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p.
p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město
nad Metují, která byla schválena usnesením RM 67-3847/21, žádá firma GOLDWARE s.r.o.,
T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují o změnu výše věcného břemene na
základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který stanovuje, že výše
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věcného břemene stanoví znalecký posudek.
Odůvodnění:
Viz vyjádření OMP v samostatné příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi bylo podrobně vyjasněno, čeho se revokace týká a jaký bude další postup, tj.
nebude to cena dohodou, ale dle znaleckého posudku - viz u všech 3 bodů, tj. 5/9 až 5/11.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 69-3981/21
RM revokuje usnesení č. RM 67-3847/21 "RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o
právu provést stavbu komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul.
Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú.
Nové Město nad Metují, mezi spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem."
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 69-3982/21
RM schvaluje upravenou smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č.
2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují,
která mění výši věcného břemene, mezi spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové
Město nad Metují, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.
Identifikace:
Na základě schválené smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p.
p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město
nad Metují, která byla schválena usnesením č. RM 67-3847/21, žádá firma N_SYS s.r.o.,
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod o změnu výše věcného břemene na základě zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který stanovuje, že výše věcného břemene
stanoví znalecký posudek.
Odůvodnění: Viz vyjádření OMP v samostatné příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 69-3983/21
RM revokuje usnesení č. RM 67-3849/21 "RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o
právu provést stavbu komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul.
Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú.
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Nové Město nad Metují, mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem."
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 69-3984/21
RM schvaluje upravenou smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č.
2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují,
která mění výši věcného břemene, mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem."
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.
Identifikace:
Na základě schválené smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p.
p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město
nad Metují, žádá spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha
4, o drobné změny ve smlouvě, které požaduje jejich právní oddělení.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s touto úpravou, neboť se jedná o pouze o drobnou úpravu textu, které pro
město nic nemění a které jsou požadovány právníky spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 69-3985/21
RM revokuje usnesení č. RM 67-3845/21 "RM smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu
provést stavbu komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul.
Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú.
Nové Město nad Metují, mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem."
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 69-3986/21
RM schvaluje upravenou smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č.
2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují,
mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, a městem Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/12 Žádost SVJ Klosova 491,492,493 o souhlas s položením zatravňovacích panelů na
p. p. č. 2240
Identifikace:
Dne 19.07.2021 OMM obdržel žádost SVJ Klosova 491, Klosova 492, 493, IČO: 25968874, o
souhlas s provedením pásu ze zatravňovacích panelů v šířce cca 0,5 -1 m podél účelové
komunikace za bytovými domy č. p. 491,492 a 493 na p. p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad
Metují, který je ve vlastnictví města. Pás by sloužil pro parkování vozidel, která jedním kolem
zasahují do zelené plochy, dochází k rozjíždění trávníku. Pás by realizovali na vlastní náklady.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu jednání.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse radních o tom, zda žádost schválit či ne, tj. zda trvat jedině na
řešeních, která stanovuje studie veřejných prostranství zpracovaná pro toto území. Ing. Dostál
upozornil, že tuto záležitost opět neobdržela KŽP k projednání a stanovisku, jsou to záležitosti,
které by měla projednávat a je třeba, aby to tajemník komise do jednání předkládal. Bylo
hlasováno o přesunu bodu až po jednání KŽP - nebylo schváleno (hlasováno 3 pro, 3 proti, 0
zdržel se). Po další diskusi bylo hlasováno o souhlasu s položením zatravňovacích panelů vše
v režii žadatelů - schváleno 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 69-3987/21
RM souhlasí s provedením pásu ze zatravňovacích panelů v šířce cca 0,5 -1 m podél účelové
komunikace za bytovými domy č. p. 491, 492 a 493 na p. p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad Metují s
tím, že si žadatel zajistí příslušné povolení ( územní souhlas) stavebního úřadu a realizace
proběhne v režii žadatele.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Ukládání optické sítě v ul. Klosova a Klášterní - T-Mobile a.s.
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 67-3844/21 "RM souhlasí se záměrem stavby komunikační sítě
spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 v ul. Sokolská v
pravostranném chodníku ve směru od ul. Komenského a dále v ul. Klosova a ul. Klášterní, za
předpokladu koordinace projekčních i stavebních prací s firmami GOLDWARE s.r.o., T. G.
Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují a N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01
Náchod a za podmínky dalšího jednání se zástupci města o podmínkách uložení komunikační
sítě do pravostranného chodníkového tělesa v ul. Sokolská ve směru od ul. Komenského na
p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují a v p. p. č. 2240, 2241, 2034/18, 353/2, 2034/25,
k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, bude po stanovení konkrétních
tras a podmínek udělen souhlas se stavbou v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy
o právu provést stavbu." předkládá OMM návrh smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvu o
právu provést stavbu komunikační sítě v ul. Sokolská v pravostranném chodníku ve směru od
ul. Komenského, v ul. Klášterní a Klosova, kde má jejich komunikační síť vést částečně v
zeleni podél chodníku na p. p. č. 2240, 2241, k. ú. Nové Město nad Metují a částečně
chodníky na p. p. č. 2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují.
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Odůvodnění:
Realizace nových chodníků v ul. Klosova byla dokončena v červnu 2010 a udržitelnost dotace
uplynula v roce 2015.
OMM řešil, zda by bylo možné realizovat ukládání komunikačních sítí v koordinaci s přípravou
vedení na připojení Bytového domu Metuj na teplovod, což jednatel PNT s.r.o. potvrdil. OMM
proto doporučuje vložit do smluv podmínku na koordinaci prací s PNT s.r.o.
OMM dále doporučuje RM doporučit ZM schválení nové investiční položky na zpracování PD
na rekonstrukci pravostranného chodníku v ul. Sokolská, tak aby město při realizaci ukládání
komunikačních sítí mohlo zároveň provést nový chodník. Návrh na schválení této položky
bude předložen do RM 70.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - půjde o zásahy do komunikací? OMM - do chodníku a pod cestou protlak, to
platí i pro následující bod 5/14.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 69-3988/21
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v pravostranném chodníku ve směru od ul. Komenského a dále v ul. Klosova a ul.
Klášterní na p. p. č. 2093/1, 2240, 2241, 2034/18, 353/2, 2034/25, k. ú. Nové Město nad Metují,
mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, a městem Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Ukládání optické sítě v ul. Klosova - GOLDWARE s.r.o.
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 67-3846/21 "RM souhlasí se záměrem stavby komunikační sítě
spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, v ul. Sokolská v
pravostranném chodníku ve směru od ul. Komenského a dále v ul. Klosova, za předpokladu
koordinace projekčních i stavebních prací s firmami T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 a N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a za
podmínky dalšího jednání se zástupci města o podmínkách uložení komunikační sítě do
pravostranného chodníkového tělesa v ul. Sokolská ve směru od ul. Komenského na p. p. č.
2093/1, k.ú Nové Město nad Metují a v p. p. č. 2240, 2241, 2034/18, k. ú. Nové Město nad
Metují, které jsou ve vlastnictví města, bude po stanovení konkrétních tras a podmínek udělen
souhlas se stavbou v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu."
předkládá OMM návrh smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Klosova, kde má jejich komunikační síť vést částečně v zeleni podél
chodníku na p. p. č. 2240, 2241, k. ú. Nové Město nad Metují a částečně chodníky na p. p. č.
2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují.
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Odůvodnění:
Realizace nových chodníků v ul. Klosova byla dokončena v červnu 2010 a udržitelnost dotace
uplynula v roce 2015.
OMM řešil, zda by bylo možné realizovat ukládání komunikačních sítí v koordinaci s přípravou
vedení na připojení Bytového domu Metuj na teplovod, což jednatel PNT s.r.o. potvrdil. OMM
proto doporučuje vložit do smluv podmínku na koordinaci prací s PNT s.r.o.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 69-3989/21
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Klosova na p. p. č. 2093/2, 2240, 2241, 2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol.
GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, a městem Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/15 Příprava území - Urnový háj vedle SMOS v ul. Českých legií
Identifikace:
ZM 19, 6/2021 schválilo novou investiční položku - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v
ul. Čs. legií - PD. Město má připravenou Územní studii veřejného prostranství náměstí
Republiky, která mimo jiné řeší i prostor v bezprostředním okolí smuteční obřadní síně v ul.
Českých legií, s ohledem na již dlouhodobý nedostatek urnových míst v prostoru kolem
smuteční obřadní síně v ul. Českých legií a na absenci rozptylové loučky. Je tedy třeba
postupně zahájit práce na zlikvidování deponie zeminy a stavebního materiálu z areálu vedle
SMOS.
Z dlouhodobého hlediska, které souvisí s přemísťováním některých urnových hrobů do nově
vzniklé plochy, bude potřeba postupně jednat s vlastníky urnových hrobů o případném
budoucím přemístěním do nových míst. Doporučujeme tento krok zahájit po dokončení
stavebních prací a vybavení mobiliářem.
Odůvodnění:
K projednání o dalším postupu. Podklady, na webu města je ke stažení kompletní územní
studie,
odkaz:
https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemniplanovani/uzemni-studie/?page=1
Vyjádření TS: Likvidace materiálů – do rozpočtu na rok 2022 bude třeba připravit finance na
náklady s přemístěním a uložením na skládce a vyřešit kam přesunout kompostovanou
zeminu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - nesouhlasí s navrženým termínem v usnesení - tj. tlačil by na termíny - chce
předložit akční termínový plán k tomu, kdy to bude z daného území odvezeno a upraveno a
tak připraveno k realizaci rozšíření urnového háje. Tj. předložit do příští RM konkrétní termíny.
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K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 69-3990/21
RM ukládá TS předložit akční termínový plán k tomu, kdy bude z daného území pod smuteční síní v
ul. Čs. legií zlikvidována deponie zeminy a stavebního materiálu za účelem stanovení termínu
možného zahájení výstavby nového urnového háje vč. kolumbária dle připravené Územní studie
veřejného prostranství náměstí Republiky.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

6/1 Informace o hospodaření města k 30.06.2021
Identifikace: Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 30.06.2021. Rozpočet dosáhl příjmů
po konsolidaci ve výši 127 389,35 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 119 679,54 tis. Kč.
Aktuální přebytek hospodaření tedy činil 7 709,81 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 69-3991/21
RM bere na vědomí na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 30.06.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Navýšení § 3728 - monitoring skládek - RO
Identifikace: Vedoucí OF navrhuje navýšení § 3728 - monitoring skládek o částku 10 tis. Kč.
Odůvodnění:
Z důvodu pozdního vystavení faktury za část prací souvisejících s pravidelným monitoringem
bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka v roce 2020 došlo k jejímu proplacení až
v roce 2021. Stávající rozpočet § 3728 nemá v příslušné položce na tuto úhradu a úhradu
prací, které budou proplaceny dle smlouvy v letošním roce dostatečnou rezervu, je tedy
předložen návrh RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 69-3992/21
RM schvaluje RO - navýšení § 3728 - monitoring skládek o 10 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/3 Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ
Identifikace:
Jedná se o zakázku malého rozsahu na gastro vybavení pro ZŠ a MŠ, která byla realizována
městem, z pozice zřizovatele. Zakázka byla vyhlášena opakovaně, a to z důvodu úpravy
parametrů požadovaných zařízení.
Odůvodnění:
V rozpočtu pro letošní rok byly schváleny částka na gastro vybavení pro ZŠ a MŠ Krčín, MŠ
Na Františku a MŠ Rašínova v celkové výši 1 010 tis. Kč. Jedná se o 2 ks elektrických kotlů, 1
ks plynového sporáku, 1 ks myčky, 1ks elektrického sporáku a 2 ks konvektomatů a gastro
nádob.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 69-3993/21
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise stanovení pořadí nabídek na 1. a 2. místě.
Jako vítěze veřejné zakázky doporučuje schválit nabídku společnosti HOSPIMED, spol. s r.o.,
Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO 00676853 za nabídkovou cenu 659.000 Kč bez DPH,
138.390 Kč DPH, 797.390 Kč cena vč. DPH, a pověřuje starostu podpisem smlouvy v rozsahu
přílohy k tomuto bodu. V případě nepodepsání smlouvy vítězným uchazečem nebo pro případ
neplnění zakázky doporučuje komise schválit pořadí nabídky na 2. místě. Jako druhá v pořadí se
umístila nabídka společnosti Gastro Theo s.r.o., se sídlem Smilova 307, 530 02 Pardubice, IČO
27556654, za nabídkovou cenu 662.266 Kč bez DPH, 139.076 Kč výše DPH, 801.342 Kč cena vč.
DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 69-3994/21
RM rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení nabídky uchazeče ZICH a spol.,
s.r.o., se sídlem Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice n. L., IČO: 25267027, a to z důvodu nedodržení
požadované technologie zařízení u části veřejné zakázky.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Žádost o dotaci Královéhradeckého kraje - CP Mandl
Identifikace:
Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová žádá RM o souhlas s podáním žádosti
o dotaci Královéhradeckého kraje na dofinancování provozu Centra prevence Mandl v roce
2021 a to ve výši 60 000 Kč. Zároveň žádá RM o pověření starosty k podpisu žádosti, která
bude podána prostřednictvím elektronického systému Královéhradeckého kraje. Termín k
podání žádosti je do 31.07.2021.
Odůvodnění:
Dofinancování je nutné z důvodů navýšení platových tarifů od 01.01.2021, se kterým se při
plánování a schvalování rozpočtu nepočítalo (schválení vládou proběhlo 20.12.2020).
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 69-3995/21
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje na dofinancování provozu Centra
prevence Mandl v roce 2021 a zároveň pověřuje ST podpisem žádosti v rámci elektronického
systému Královéhradeckého kraje.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/5 Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek - RO
Identifikace:
V MMUZ vznikla interaktivní expozice Město hodinek. OF navrhuje přesunout finanční
prostředky z rozpočtu § 2143 - Cestovní ruch na § 3315 - Městské muzeum, galerie a
infocentrum - příspěvek na realizaci doplňující nabídky interaktivní expozice.
Odůvodnění:
Projekt „Město hodinek“ vznikl v rámci plnění úkolu z RM 403, který byl zadán OŠKS cestovní
ruch, a byl zařazen do rozpočtu CR. Realizace projektu probíhá v budově MMUZ, a MMUZ
projekt po jeho dokončení nyní spravuje. RM svým usnesením č. RM 48-2822/20 a č. RM 553201/20 schválila navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek ve
výši 180 tis. Kč z důvodu realizace projektu Město hodinek. V rámci původního rozpočtu byl
pořízen mobiliář sálu a dílčí vybavení, jako jsou židle, infotabule, vzdělávací materiál, drobné
předměty znázorňující tématiku a bylo zajištěno grafické a edukativní ztvárnění všech prvků.
V současné době zbývá realizovat doplňující nabídku v podobě pracovních listů a prvků
únikové hry.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 69-3996/21
RM schvaluje RO - navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek ve výši
60 tis. Kč z důvodu realizace projektu Město hodinek. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2143 Cestovní ruch.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/6 Finanční výpomoc partnerskému městu Hilden při přírodní katastrofě
Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM. ST navrhnul schválit finanční výpomoc partnerskému
městu Hilden. V polovině července došlo k silným zaplávám v různých oblastech Německa.
Tato katastrofa se nevyhnula ani našemu partnerskému městu Hilden. Ze 13.07. na
14.07.2021 zde došlo k silným záplavám způsobenými vydatným deštěm a rozvodněním
místní řeky Itter. Bylo poškozeno a především zatopeno mnoho budov, velká část domácností
byla bez elektrického proudu.
Odůvodnění:
Operativně zařazený bod ke schválení finančních darů pro organizace města Hilden, a to ve
výši dané zákonnou kompetencí RM. Finanční příspěvek bude určen Organizaci technické
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pomoci pro civilní ochranu (Helfer- und Fördervereinigung des Technischen Hilfswerks Hilden e.V.) a Sboru dobrovolných hasičů v Hildenu (Förderverein Freiwillige Feuerwehr
Hilden e.V.) na výchovu mládeže k dobrovolnické činnosti. Tyto dvě složky byly během záplav
v maximálním nasazení a snažily se eliminovat škody způsobené záplavami.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 69-3997/21
RM schvaluje finanční dar Organizaci technické pomoci pro civilní ochranu (Helfer- und
Fördervereinigung des Technischen Hilfswerks - Hilden e.V.) ve výši 750 EUR v souvislosti s
eliminací škod způsobených záplavami.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 69-3998/21
RM schvaluje finanční dar Sboru dobrovolných hasičů v Hildenu (Förderverein Freiwillige
Feuerwehr Hilden e.V.) ve výši 750 EUR v souvislosti s eliminací škod způsobených záplavami.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 69-3999/21
RM schvaluje RO - poskytnutí finančních darů organizacím města Hilden ve výši 40 tis. Kč (§
6221). Navýšení částky bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

7/1 Zápis z 16. zasedání Komise životního prostředí ze dne 21.06.2021
Identifikace:
RM je předložen zápis z 16. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
21.06.2021 - podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
OMM vyjádření k návrhu usnesení z bodu 3 zápisu z KŽP předloženému do RM.
USNESENÍ: KŽP doporučuje RM, aby pověřila OMM důsledným dodržováním zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny u městských a soukromých nemovitostí, kde
vystupuje Nové Město nad Metují jako účastník správních řízení.
Hlasování o usnesení - PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
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Za OMM jsme u žádného řízení nepožadovali po stavebnících na území města řešit
problematiku ochrany rorýse. Nebylo ani v minulosti požadováno vedením města.
Předpokládáme, že se tím zabývá projektant a kontrolu úplnosti PD provádí OVRR, OŽP nebo
pověřeni úředníci z kraje zaměření na tuto problematiku. Např. při koordinovaném vyjádření
státní správy, více bude vědět OVRR. Naposledy jsme se tím zabývali dle PD zateplení
objektu TGM 44-47, kdy jsme měli nařízeno nakoupit a osadit budky pro rorýse. V minulosti se
objevil podnět, abychom odstranili v jedné z budek uhnízděné vosy.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Komentář k zápisu a k úkolu pro OMM přednesl Ing. Dostál, který je předsedou KŽP.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 69-4000/21
RM bere na vědomí zápis z 16. zasedání Komise životního prostředí ze dne 21.06.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 69-4001/21
RM pověřuje OMM důsledným dodržováním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny u
městských a soukromých nemovitostí, kde vystupuje město Nové Město nad Metují jako účastník
správních řízení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show
Identifikace:
Dne 19.07.2021 byla doručena žádost o povolení záboru veřejného prostranství na akci
Monster Truck Show od p. Tomáše Zelenaye, Hlivická 423, 181 00 Praha 8, IČO: 86616978,
ve dnech 18.08. a 19.08.2020 v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Jedná o ukázky kaskadérských čísel, rychlé jízdy, průjezdu ohněm, jízdy po
dvou kolech vozidly vč. ukázky Monster Trucků. Akce by se uskutečnila ve 2 představeních od
18:00 hodin. Délka trvání cca 1 hodina. Žadatelé zároveň žádají o umístění reklamních
poutačů na sloupech VO od 10.8.2021. Pořadatel byl upozorněn na okolní zástavbu a blízkost
budovy učiliště. Pořadatelům bude umožněno vyvěšení poutačů na sloupy VO obdobně jako
při pořádání cirkusů. Stejná akce proběhla v roce 2019 a 2020 bez připomínek.
TS: Areál kasáren nyní slouží jako prozatímní skládka materiálu a výkopku několika stavbám
ve městě. V těsném okolí komunikace se skladuje materiál a je zde dost velký provoz, je zde
spíše malý prostor pro diváky a auta a nebezpečí střetu s vozidly stavby. Vedoucí TS
nedoporučuje v současnosti konání akce.
Vedoucí OMM: V současnosti areál využívají naše objednané stavební společnosti v rámci
stavební činnosti ve městě jako dočasnou deponii materiálu. Akce Na Bořetíně končí do konce
července, dojde tak k uvolnění, ale do území opět naváží nová firma, která začne realizovat
rekonstrukci chodníku v ul. Sokolská. Zůstává tam materiál z opěrné zdi, který by se měl
použít na zavezení sklepů na náměstí Republiky a z mostu ve Vrchovinách. Souhlasíme s TS,
že bychom na tomto místě akci letos nedoporučovali. Reklamu na VO nedoporučujeme
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povolovat, jsme za to kritizování DI PČR Náchod. Reklama zhoršuje výhled řidičům vozidel a
zakrývá DZ.
Vrchní strážník MP: Souhlasí s konáním akce. Zároveň se přiklání k názoru OMM - na
sloupech VO by reklamy být neměly nebo alespoň ne na těch co jsou u křižovatek a u
přechodů pro chodce.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF - podle telefonické informace žadatele z dnešního dne dojde k posunu termínu
pořádání akce na 14.08. a 15.08.2021. Poté bylo upravené usnesení o schválení akce
odhlasováno.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 69-4002/21
RM souhlasí s konáním akce Monster Truck Show v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují ve dnech 14.08. a 15.08.2021, a to za podmínky, že si žadatel vše potřebné zajistí
svépomocí. Reklamní poutače nesmí být umístěny na sloupech VO u křižovatek a u přechodů pro
chodce.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mimo stanovené body probíhají v závěru jednání RM dotazy a podněty radních k různým
záležitostem:
Ing. Dostál - dotaz na veřejnou zakázku - Studie Jiráskovy sady - vedoucí ORM - na vyhlášení
se nikdo nepřihlásil - upravují zadání - pošlou ho Ing. Dostálovi k vyjádření - dojde k úpravám
podmínek kvalifikace a termínů.
K areálu bývalých kasáren - radní diskutovali o dalších činnostech a aktivitách úprav zeleně
v kasárnách atd. včetně likvidace dočasné doponie zde. V té souvislosti padly i otázky kam se
budou vozit větve a ořezaná zeleň, která se pak štěpkuje a likviduje. Bude to v areálu TS nebo
jinde? Jaká budou náhradní místa pro deponie, které chceme zrušit (kasárna a u SMO)? TAJ bude v tomto smyslu zadán úkol v PVO s tím, že návrh budoucích řešení bude pak předložen
do RM.
ST informoval radní o trestním oznámení, které řeší hospodářská kriminálka PČR a které se
týká zakoupení haly od firmy Alkstav.
Ing. Dostál vznesl dotaz, jak je postupováno, když RM v rámci usnesení schválí radní přílohu
v upraveném znění - TAJ vysvětlil, že taková příloha je vložena do programu Konsiliář u
konkrétního bodu - ta původní tam zůstává rovněž.
Dále zazněly kritické připomínky některých radních ke způsobu (obsahu) některých reakcí
odborných útvarů v rubrice Dotazy a odpovědi.
Ing. Maur - připomínka k lokalitě Klopotovského údolí a městských lesů. Vytrácí se tam podle
něj rekreační funkce a zřejmě kvůli kůrovci atd. je to víc o té hospodářské funkci. Navrhuje,
aby rozpočet SL pro rok 2022 byl více zaměřen na revitalizaci té rekreační funkce a úprav v
Klopotově, tj. zlepšit pořádek, natírat, obnovit a vrátit to do té příměstské, rekreační funkce
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lesa.
Jednání RM 69 ukončeno v 16:20 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 69 vyhotoven dne:

02. srpna 2021

Zápis z RM 69 vypraven dne:

02. srpna 2021

Zápis z RM 69 zveřejněn dne:

02. srpna 2021
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