Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 36 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 23.03.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

16:00

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:00

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:00

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

16:00

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:00

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:00

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:00

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:00

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:00

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

16:00

Částečná

11

Miluše Šulcová

vedoucí OMP (OMM)

13:05

13:19

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:20

14:40

Částečná

16

Ing. Miloš Skalský

vedoucí OVRR

14:25

14:35

Částečná

18

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:42

15:07

Částečná

19

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

15:08

15:26

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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ZÁPIS Z PORADY
RM 36 ze dne 23.03.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.03.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Žádost občana města ve věci kácení smrku u domu č. p. 307-308 v ul. Nahořanská

2/2

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 566/4 v k. ú. Spy

2/3

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2054/4 a p. p. č. 2361
v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Kpt. Jaroše

2/4

Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a č. 1791/26 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, Na Popluží

2/5

Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a 301/3 oddělených GP z p. p. č. 301/3 a 301/6
za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny

2/6

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. p. č. 1313/3,
č. 2115/3, č. 2115/5 a č. 2121/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Ve Vilách

2/7

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 2075/7, 2075/4
a 722/6 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Československé armády

2/8

Pronájem části pozemku p. p. č. 2176 11 v k. ú. Nové Město nad Metují k podnikání

3.

Rozvoj

3/1

SOPPS optické sítě v trase ul. Československé armády

3/2

Zápis z 11. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 03.03.2020

3/3

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
pro rok 2020 - příspěvky

3/4

ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě
nad Metují

3/5

VZ - Aktualizace strategického plánu města Nové Město nad Metují

3/6

Pořizování územních studií - postup

3/7

Kino 70 - možnost dotace na zateplení

3/8

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně,
Nové Město nad Metují“

3/9

Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského

3/10

Smlouva kupní, smlouva o zřízení služebnosti - dešťová kanalizace v ul. Na Hradčanech
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3/11

VZ malého rozsahu - „Koordinátor BOZP“

3/12

Zápis č. 1/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 02.03.2020

3/13

Usnesení Komise regenerační č. 1/2020 ze dne 02.03.2020 - Program regenerace

3/14

Usnesení Komise regenerační č. 3/2020 ze dne 02.03.2020 - stav některých soukromých objektů
v MPR

3/15

Usnesení Komise regenerační č. 4/2020 ze dne 02.03.2020 - přemístění plakátovací plochy
a vývěsky v ul. Českých bratří.

3/16

Usnesení Komise regenerační č. 5/2020 ze dne 02.03.2020 - hrad Výrov

3/17

Usnesení Komise regenerační č. 6/2020 a 7/2020 ze dne 02.03.2020 - úprava tújí u sv. Jana
Nepomuckého

3/18

Usnesení Komise regenerační č. 8/2020 ze dne 02.03.2020 - stavba na pozemku po č. p. 101

3/19

Informace k zahájení akce Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém
Městě nad Metují

3/20

Zprůchodnění polní cesty "Bražanda"

4.

Správa nemovitostí

4/1

Bytový dům č. p. 108 - havárie, únik vody

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 29.02.2020

4/4

Zápis ze 163. zasedání Bytové komise ze dne 11.03.2020

4/5

Žádost o odpuštění nájmu nebytových prostor

4/6

Posouzení stávajícího stavu Kina 70

4/7

Doplnění Pravidel pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Školní

5/2

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2019

5/3

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací

5/4

Zápis č. 11 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 04.03.2020

5/5

Žádost ZUŠ B. Smetany - ředitelské volno

5/6

Žádost ZUŠ B. Smetany - "ZUŠ Open"

5/7

Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy
- Smetanovské dny 2020
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5/8

Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy
- Festival české filmové komedie

5/9

Žádost MK - Lampiónový průvod s ohňostrojem

5/10

Dotace sportovním klubům

5/11

Žádost MSSS Oáza - zajištění stravování

5/12

Přerušení provozu mateřských škol

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

6/2

Odpis nevymahatelné pohledávky - nájem

6/3

Rozpočtové opatření - § 5213 - krizová opatření

7.

Různé

7/1

Dotaz zástupkyně firmy Probus Real s.r.o. a ve věci projednání on-line přenosů ze zasedání ZM

7/2

Řád veřejných pohřebišť

7/3

Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace

8.

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

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:35
13:35 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:35
15:35 - 15:55
15:55 - 16:00

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek upozornil, že v průběhu jednání bude navrhovat přesun některých bodů
do dalších jednání RM.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 36-2071/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 36:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.03.2020

2.
2/1
2/2
2/3

Majetkoprávní úkony
Žádost občana města ve věci kácení smrku u domu č. p. 307-308 v ul. Nahořanská
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 566/4 v k. ú. Spy
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2054/4
a p. p. č. 2361 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Kpt. Jaroše
Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a č. 1791/26 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, Na Popluží
Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a 301/3 oddělených GP z p. p. č. 301/3 a 301/6
za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. p. č.
1313/3, č. 2115/3, č. 2115/5 a č. 2121/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Ve Vilách
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 2075/7,
2075/4 a 722/6 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Československé armády
Pronájem části pozemku p. p. č. 2176 11 v k. ú. Nové Město nad Metují k podnikání

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

3/20

Rozvoj
SOPPS optické sítě v trase ul. Československé armády
Zápis z 11. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 03.03.2020
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
pro rok 2020 - příspěvky
ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě
nad Metují
VZ - Aktualizace strategického plánu města Nové Město nad Metují
Pořizování územních studií - postup
Kino 70 - možnost dotace na zateplení
Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně,
Nové Město nad Metují“
Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského
Smlouva kupní, smlouva o zřízení služebnosti - dešťová kanalizace v ul. Na Hradčanech
VZ malého rozsahu - „Koordinátor BOZP“
Zápis č. 1/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 02.03.2020
Usnesení Komise regenerační č. 1/2020 ze dne 02.03.2020 - Program regenerace
Usnesení Komise regenerační č. 3/2020 ze dne 02.03.2020 - stav některých soukromých
objektů v MPR
Usnesení Komise regenerační č. 4/2020 ze dne 02.03.2020 - přemístění plakátovací plochy
a vývěsky v ul. Českých bratří.
Usnesení Komise regenerační č. 5/2020 ze dne 02.03.2020 - hrad Výrov
Usnesení Komise regenerační č. 6/2020 a 7/2020 ze dne 02.03.2020 - úprava tújí u sv. Jana
Nepomuckého
Usnesení Komise regenerační č. 8/2020 ze dne 02.03.2020 - stavba na pozemku
po č. p. 101
Informace k zahájení akce Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská
v Novém Městě nad Metují
Zprůchodnění polní cesty "Bražanda"

4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7

Správa nemovitostí
Bytový dům č. p. 108 - havárie, únik vody
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 29.02.2020
Zápis ze 163. zasedání Bytové komise ze dne 11.03.2020
Žádost o odpuštění nájmu nebytových prostor
Posouzení stávajícího stavu Kina 70
Doplnění Pravidel pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

Školství, kultura a sport
Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Školní
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2019
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Zápis č. 11 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 04.03.2020
Žádost ZUŠ B. Smetany - ředitelské volno
Žádost ZUŠ B. Smetany - "ZUŠ Open"
Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy
- Smetanovské dny 2020
Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění reklamy
- Festival české filmové komedie
Žádost MK - Lampiónový průvod s ohňostrojem
Dotace sportovním klubům
Žádost MSSS Oáza - zajištění stravování
Přerušení provozu mateřských škol

3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19

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

Finance
Vyřazení majetku
Odpis nevymahatelné pohledávky - nájem
Rozpočtové opatření - § 5213 - krizová opatření

7.
7/1
7/2
7/3

Různé
Dotaz fy Probus Real s.r.o. a ve věci projednání on-line přenosů ze zasedání ZM
Řád veřejných pohřebišť
Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.03.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 36 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 36-2072/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

2/1 Žádost občana města ve věci kácení smrku u domu č. p. 307-308 v ul. Nahořanská
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] o přehodnocení souhlasu RM 26 ke kácení smrku, což
požadovali vlastníci bj. č. p. 307 - 308 v ul. Nahořanská - viz usnesení č. RM 26-1480/19.
Podrobnosti viz žádost vč. všech příloh v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření Mgr. Jany Továrkové, referentky OŽP, z hlediska ochrany přírody + vyjádření TS viz příloha.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - doplnil dovětek do usnesení: "..., a s Komisí životního prostředí." Poté odsouhlaseno.
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 36-2073/20
RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] ze dne 09.03.2020 ve věci kácení smrku u
domu č. p. 307 - 308 v ul. Nahořanská a dále bere na vědomí informaci TS, že případné kácení
tohoto stromu je odloženo na podzimní období 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 36-2074/20
RM ukládá ST projednat problematiku kácení smrku u domu č. p. 307-308 v ul. Nahořanská s p.
[osobní údaj odstraněn], který s kácením nesouhlasí, a s Komisí životního prostředí.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 566/4 v k. ú. Spy
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-2019498 Spy KNN pro p. č. 334/4, v délce maximálně 3 m v městském
pozemku p. p. č. 566/4 v k. ú. Spy v ul. Vlastimila Moravce.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Zásad 200 Kč + DPH v zákonné výši
za metr pozemku zatíženého věcným břemenem a rozsah bude stanoven dle GP
vyhotoveného na náklady žadatele.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 36-2075/20
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu IV12-2019498 Spy KNN pro p. č. 334/4, se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, na pozemku p. p. č. 566/4 v k. ú. Spy a obci Nové Město
nad Metují v délce cca 3 m za cenu 200 Kč/m + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2054/4 a p.
p. č. 2361 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Kpt. Jaroše
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], jako investor, požádal město o uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene k pozemkům p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2054/4 a p. p. č. 2361, vše druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Nové Město nad Metují, do kterých je
uloženo plynárenské zařízení „STL plyn. přípojka - Nové Město nad Metují, č. stavby:
9900101356“, v celkové délce 2,78 m.
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Odůvodnění:
Cena (200 Kč/m² zatíženého pozemku + DPH v zákonné výši) je stanovena dle Zásad pro
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města. Kolaudační souhlas vydal OVRR dne
11.12.2019. Odborné útvary souhlasí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 36-2076/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900101356/2/2020 se společností GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k pozemkům v majetku města p. p.
č. 2054/1, p. p. č. 2054/4 a p. p. č. 2361, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaným na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, v rozsahu 8 m², dle GP č.
2239-592/2019, a to na dobu neurčitou, za celkovou sjednanou cenu 1.600 Kč + DPH v zákonné
výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a č. 1791/26 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, Na
Popluží
Identifikace:
Záměr města prodat pozemky p. p. č. 1791/25 o výměře 4 m² a p. p. č. 1791/26 o výměře 8
m², oba druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV. Č. 10001 pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní cenu 130 Kč/m² pozemku, byl
zveřejněn dle usnesení č. RM 33-1877/20 v době ode dne 21.02.2020 do dne 13.03.2020. Ke
zveřejněnému záměru města byla podána 1 nabídka v uzavřené obálce, která byla otevřena
na zasedání RM.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují (dále jen „zásady“). Minimální cena 130 Kč/m² pozemku je stanovena dle
zásad.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM doručenou obálku, která obsahovala: 1/ cenovou
nabídku od pana [osobní údaj odstraněn] s nabídkovou cenou 130 Kč/m2 - jedná se o 2
pozemky a spolužadatel je pí [osobní údaj odstraněn] (manželka). Poté odhlasováno doporučeno ZM schválit. Jeden radní nebyl při hlasování přítomen ve virtuální jednací
místnosti.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 36-2077/20
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p. p. č. 1791/25 o výměře 4 m² a p. p. č. 1791/26 o
výměře 8 m², oba druh pozemku zahrada v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 10001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, do vlastnictví manželů
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[osobní údaj odstraněn], a pí [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn], za
nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 130 Kč/m² a za podmínek uvedených ve
zveřejněném záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a 301/3 oddělených GP z p. p. č. 301/3 a
301/6 za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
Záměr města směnit podíl o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 a
pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené geometrickým
plánem č. 571-608/2016, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], zapsaném na LV č. 274 pro k.
ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny o
výměře 2390 m2, z majetku města, zapsaném na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod, byl zveřejněn dle
usnesení č. RM 33-1876/20 v době ode dne 18.02.2020 do dne 10.03.2020. Ke zveřejněnému
záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky. Nevyjádřila se ani pí [osobní údaj
odstraněn], zda s touto směnou souhlasí.
Odůvodnění:
Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný
pro vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin,
která odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 36-2078/20
RM doporučuje ZM schválit směnu podílu o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503
m2 a pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571608/2016, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], zapsaném na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec
Nové Město nad Metují za část pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny o výměře 1625 m2
odděleného GP č. 607-664/2018, z majetku města, zapsaném na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a
obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod. Tato směna je ve
veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný pro vybudování chodníku
a cyklostezky od mostu u AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin, která odvede cyklisty a chodce
z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti
automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína a naopak. Z důvodu veřejného zájmu nebude
požadován doplatek za rozdíl v místě a čase obvyklé ceně pozemků.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. p.
č. 1313/3, č. 2115/3, č. 2115/5 a č. 2121/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Ve Vilách
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-2007913/vb/01 na pozemky města: p. p. č. 1313/3, p. p. č. 2115/3, p. p. č.
2115/5 a p. p. č. 2121/1, vše druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, vedeném na KÚ pro KHK, KP Náchod. Předpokládaný celkový rozsah je
cca 242 bm. Jedná se o nově projektované kabelové vedení NN v lokalitě Ve Vilách a na
Rezku.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. ORM zapracovalo podmínky města do smlouvy.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 36-2079/20
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č.IV-12-2007913/vb/01 s názvem „Nové Město nad Metují - rekonstrukce DTS_NA_0015“, na
pozemky města p. p. č. 1313/3, p. p. č. 2115/3, p. p. č. 2115/5 a p. p. č. 2121/1, vše druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném na KÚ pro KHK, KP
Náchod. Předpokládaný celkový rozsah je cca 242 bm. Skutečný rozsah věcného břemene bude
stanoven (po dokončení stavby) dle GP, vyhotoveného na náklady žadatele. Cena za zřízení
věcného břemene bude 200 Kč/m pozemku dotčeného věcným břemenem + DPH v zákonné výši.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č.
2075/7, 2075/4 a 722/6 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Československé armády
Identifikace:
CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, žádá o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích p. p. č. 2075/7,
2075/4 a 722/6 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v ul. Československé armády
zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, za
účelem umístění veřejného komunikačního vedení a zařízení. Pozemky budou zatíženy
služebností inženýrské sítě dle geometrického plánu vyhotoveného po realizaci stavby
v rozsahu 0,25 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě. V této záležitosti předkládá ORM v bodě 3/1 také Smlouvu o právu provést
stavbu, kde jsou navrženy ke schválení podmínky umístění vedení a zařízení ze strany města.
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Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Zásad 200 Kč + DPH v zákonné výši
za metr pozemku zatíženého věcným břemenem a rozsah bude stanoven dle GP
vyhotoveného na náklady žadatele. Věcné břemeno nebude zřizováno na pozemku p. p. č.
653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, protože není jasné, jak bude naloženo s budovou na stp.
č. 2197, na které je umístěno zařízení žadatele.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 36-2080/20
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemky p. p. č. 2075/7,
2075/4, 722/6, zapsané na LV č. 10001, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP
Náchod, se společností CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO:
04084063, v délce cca 73 m za cenu 200 Kč/m + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Pronájem části pozemku p. p. č. 2176 11 v k. ú. Nové Město nad Metují k podnikání
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 200 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v majetku města, zapsaného u KÚ pro
KHK, KP Náchod na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Záměr města byl
zveřejněn ode dne 21.02.2020 do dne 10.03.2020 za podmínek: pronájem nejvyšší nabídce,
minimální nájemné ve výši 65 Kč/m2/rok, účel: skladování stavebních hmot. K záměru byla
dne 03.03.2020 doručena 1 nabídka. Jiná vyjádření nebo nabídky nebyly podány.
Odůvodnění:
Požadovaná část je součástí pozemku, který je oplocen a má samostatný vstup, nachází se v
trase přeložky I/14, z jedné strany jej obklopuje cihlový plot, jehož stav je špatný, plot se
rozpadá, vlastníkem však není město, plot patří k bývalému areálu "Tepny". Přes pozemek p.
č. 2176/11 je přístup pro nájemce oplocené zahrady na p. p. č. 1897/3. Nabídku podal žadatel,
který má již v nájmu sousední plochu o celkové výměře 700 m2. Zájemce ve svém vyjádření
nabídl za pronájem plochy pro skladování stavebních hmot nájemné ve výši 66 Kč/m2/rok +
slevu na stavební materiál 10 % pro město Nové Město nad Metují. Znění smlouvy bude
vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM 367-15726/17
ze dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 36-2081/20
RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 200 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedený u KÚ pro KHK, KP Náchod
na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem p. Josefem Jelenem, IČO:
63591031, se sídlem: K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, a to ode dne 01.05.2020 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru, za
účelem skladování stavebních hmot, za roční nájemné v nabídnuté a tedy sjednané výši 66
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Kč/m2/rok, tj. v celkové výši 13.200 Kč ročně, a 10 % slevu na stavební materiál s tím, že město
nebude odpovídat za škody způsobené pádem rozpadlé zdi na hranici pozemku a nájemce zachová
přístup k pozemku p. p. č. 1897/3 (oplocená zahrada). RM pověřuje ST podpisem příslušné smlouvy
o nájmu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 SOPPS optické sítě v trase ul. Československé armády
Identifikace:
Město obdrželo žádost o souhlas ve stavbou optické sítě „WTTx9_NT_H_NAMET_OK,
připojení základnové stanice mobilní sítě (v č. p. 427 na ul. Československé armády v Novém
Městě nad Metují) optickým kabelem“ v ul. Československé armády od firmy ATW Brno s.r.o.,
Kuřimská 1503/42, 621 00 Brno, zpracovávající projektovou dokumentaci pro CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. Současně se žádostí o souhlas se stavbou
zažádali o podpis smlouvy budoucí na zřízení služebnosti, kterou předkládá OMM v RM 36
bod 2/7.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu (dále jen „SOPPS“), ve které jsou
stanoveny podmínky města pro uložení optiky do pozemku a chodníkového tělesa ve
vlastnictví města, včetně zajištění překládky vedení na náklady stavebníka pro případ celkové
rekonstrukce, nebo demolice objektu č. p. 427 v ul. Československé armády na stavební
parcele č. 2197, kde v současné době má společnost CETIN a.s. umístěný vysílač.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz, zda bylo komunikováno s dalšími případnými zájemci? Byla nějaká
komunikace s ostatními obdobnými "síťaři", aby se to dělalo společně i s vědomím ostatních?
ORM - je zahájeno stavební řízení s CETIN(em), ten má doložit vyjádření dalších optických
síťařů, kteří se pohybují po městě, jsou účastníky stavebního řízení. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 36-2082/20
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu optické sítě „WTTx9_NT_H_NAMET_OK, připojení
základnové stanice mobilní sítě (v č. p. 427 na ul. Čsl. armády v Novém Městě nad Metují) optickým
kabelem“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemků a
chodníkového tělesa a firmou CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, jako
stavebníkem, a to ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/2 Zápis z 11. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 03.03.2020
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 11 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo
dne 03.03.2020 v zasedací místnosti č. 1 MěÚ Nové Město nad Metují - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Doporučení KVR Radě města:
Téma: Projednání studie Dubinky – František v novém variantním provedení ze dne
24.02.2020
Bod 1/ Profil 1 – bez připomínek (jednostranný chodník, řešena šířka veřejného prostoru, šířka
komunikace je dle studie arch. Kaplana).
Bod 2/ Profil 2 – aktualizace parkovacích stání, zúžení veřejného prostoru komunikace,
rozšíření zeleného pásu.
Z projednání: šířka komunikace je v návrhu dle studie arch. Kaplana, veřejný prostor v šíři 10
m se jeví jako dostačující, zelený pás oproti minulému řešení rozšířen z 1 m na 2 m, řešit také
dopravní značení pro zákaz stání. Hlasováno pro veřejný prostor v šíři 10 m, parkovací místa
dle návrhu 1 dům/ 1 parkovací místo v ulici Luční splněno, rozšíření zeleného pásu na 2 m.
Bod 3/ Hildenská ul. – severní část: návaznost výstavby a řešení dopravy.
Hlasování o návrhu předkladatele (vozovka je v návrhu v šířce dle studie arch. Kaplana
kategorie D1, chodník jednostranný, zachování klidových obytných zón v ulicích kategorie D1
dle studie arch. Kaplana, dopravní obslužnost řešit v budoucnu v severní části lokality po
komunikacích typu C dle návrhu arch. Kaplana – viz studie arch. Kaplana, situace ulic a
průvodní zpráva).
Bod 4/ Profily ulic Dušnická a Gernická: návrh v souladu se studií arch. Kaplana, bez
připomínek
Bod 5/ Umístění kontejnerů: bez připomínek, vysloven souhlas s umístěním na daném místě
OMM: Tato záležitost byla projednána na RM 35, kde RM měla závěry několika komisí včetně
KVR.
Téma: Projednání zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Urbanistickoarchitektonická studie areálu bývalých kasáren“ ve variantě z 18.02.2020
KVR doporučuje městu jednat, zjistit představu a podmínky KHK a poté je zapracovat do
studie města, do zadání, a rovněž zvážit, zda je návrh vůbec řešitelný (studie musí být
v souladu s plánovanou vizí KHK).
OMM: jednání probíhají, záležitost byla projednána na RM 35 čl. 3/13:
RM ukládá OMM zahrnout záměr Královéhradeckého kraje na výstavbu komunitního Domova
pro osoby se zdravotním postižením do zadávací dokumentace na zpracování "Urbanisticko architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují".
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Téma: Budoucnost pozemku p. č. 589/1 vedle Retail parku směrem k Vrchovinám
KVR v tuto chvíli nedoporučuje prodej pozemku ani jeho části bez znalosti záměru využití
tohoto území v návaznosti na širší vztahy.
OMM: projednáno na RM 35 čl. 3/8:
RM doporučuje ZM uložit OMM zveřejnit minimálně na 90 dní záměr města prodat pozemek p.
p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují nejvyšší nabídce za minimální cenu 1.450 Kč/m2 dle
předloženého záměru města, doplněného o připomínky radních s tím, že součástí nabídky
bude zpracování zastavovací studie vč. vizualizace, která bude řešit celé území, resp. celý
nabízený pozemek.
Různé
Téma: Oprava komunikace do náměstí
KVR doporučuje RM zabývat se tím, aby součástí rekonstrukce komunikace bylo i zajištění
celkové stability úseku ulice U Zázvorky, nikoliv pouze krytu komunikace.
OMM: ŘSD ČR má v plánu provést rekonstrukci v tělese vozovky do hloubky cca 1m, o
navrtávání skalního masivu neuvažují. KVR byly následně zaslány výstupy z
inženýrskogeologického průzkumu, které přikládáme také RM. Na případné další reakce členů
KVR čekáme. MST čeká na vyjádření Ing. O. Krásného, který se v této oblasti pohybuje a
realizoval již dříve zpevnění skalního masivu Na Zadomí.
Téma: RP Rychta a lokalita u kina
KVR doporučuje RM uskutečnit konzultace s nezávislými urbanisty, kteří vyhodnotí stávající
stav RP Rychta. (Neproběhlo hlasování, jedná se o podnět člena KVR)
OMM: Proběhla konzultace s nezávislými urbanisty a architekty v rámci tržní konzultace. Po
seznámení s RP Rychta nikdo z nich neměl potřebu zásadně měnit současný platný RP
Rychta. Rozsah změn byl projednán s vedením města, na RM a ZM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - žádá odložit, až budou všichni fyzicky přítomni na společném jednání, např. na
nějaké koncepční RM, nyní navrhuje vzít zápis pouze na vědomí. MST - souhlasí, bude to
rozumnější. Doplnil, že k 1 návrhu, který vzešel z jednání komise a týká se rekonstrukce
komunikace v ul. U Zázvorky, požádal Ing. Krásného, aby interpretoval expertízu, kterou si
nechalo zpracovat ŘSD ČR, zda zjištění vyžadují nějaký zásah do konstrukce komunikace a
jejího podloží, příp. stabilizaci skalního masivu pod tím, nebo zda to není nutné. Přesunem
projednání jednotlivých podnětů z jednání komise tak vznikne časový prostor ke zjištění těchto
informací. Pan Jarolímek - stejný požadavek jako Ing. Maur + doplnit dotaz k RP Rychta.
OMM - na ZM bylo schválení zadání v obecné rovině + byly uvedeny části, kterých by se
úpravy měly především týkat. Ing. Maur - s touto interpretací nesouhlasí + zdůvodnil. Nebere
to tak, že to bylo v RM a ZM projednáno. ST - poslední vyjádření OMM je to, co přednesli v
komisi, rozsah těch změn, kromě těch uvedených, může přinést práce vybraného projektanta.
Pan Jarolímek - k rozsahu změn - on s tím ztotožněn není. Ing. Maur - připojil se v této věci k
p. Jarolímkovi. ST a OMM znovu zopakovali změny, které byly na ZM projednány a schváleny:
aktualizovat s projektem terminálu, upravit textovou a grafickou část, řešit parkování ve
"zlatém trojúhelníku". Závěrem radní odhlasovali těsnou většinou přesun bodu do programu
jednání příští RM.
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 36-2083/20
RM bere na vědomí zápis č. 11 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 03. 03. 2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 36-2084/20
RM odkládá projednání jednotlivých podnětů vyplývajících ze Zápisu č. 11 z jednání Komise pro
výstavbu a rozvoj, které proběhlo dne 03.03.2020, do některého z dalších jednání RM, po skončení
krizového stavu vyhlášeného vládou ČR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2020 - příspěvky
Identifikace:
Město se každoročně účastní dotačního Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón (dále jen Program regenerace), který vyhlašuje
Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“) na obnovu kulturních památek. Na základě
předloženého Anketního dotazníku (listopad 2019) a po jednání Ústřední komise MK obdrželo
město dne 31.01.2020 Rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace pro rok 2020,
kde byla městu stanovena kvóta 400 tis. Kč. Podmínky Programu regenerace určují povinné
podíly na financování obnovy kulturní památky a to: podíl MK (max. 50 %), vlastník kulturní
památky (min. 40 %) a město (min. 10 %, od roku 2016 je schválen příspěvek města 15 %).
Dle zásad MK musí být podíly z rozpočtu města schváleny ZM. Pro rok 2020 mají zažádáno
soukromí vlastníci 3 kulturních památek, pro které jsou navrženy v souladu s podmínkami MK
ke schválení příspěvky z rozpočtu města a z Programu regenerace MK (přidělené kvóty) dle
přílohy tohoto bodu. Návrh na rozdělení finančních prostředků byl projednán a navržen dne
02.03.2020 KREG. V rozpočtu města pro rok 2020 je na příspěvky vyhrazena částka 200 tis.
Kč. Potřeba prostředků z MK pro rok 2020 z přidělené kvóty 400 tis. Kč činí 310 tis. Kč, o což
město požádá MK. Žádost o dotaci z Programu regenerace musí město společně se všemi
podklady od vlastníků kulturních památek, na kterých bude obnova v letošním roce probíhat
zaslat na MK ČR do dne 06.04.2020. Po obdržení Rozhodnutí Ministerstva kultury o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 bude s jednotlivými
žadateli uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 120-7576/17. V případě, že Rozhodnutí MK bude obsahovat
nová odůvodnění, která by měla být ve smlouvách zanesena, bude vzorová smlouva
předložena ZM nově ke schválení.
Odůvodnění:
Dle Zásad MK musí být v rámci Programu regenerace dodrženy předepsané minimální podíly
na obnově KP. Zároveň výše příspěvku z rozpočtu města jmenovitě na každou akci obnovy
KP musí být schválena ZM (na MK se dokládá kopie usnesení ZM). Schvalování příspěvků do
50 tis. Kč je v kompetenci RM. Vzhledem k podmínkám MK je nutné, aby si ZM vyhradilo
pravomoc RM rozhodovat o schvalování příspěvků do 50 tis. Kč v případě Programu
regenerace v roce 2020.
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Schválit rozdělení přidělené kvóty z MK na jednotlivé akce obnovy KP. Podíly projednány a
doporučeny KREG.
Schválit uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými vlastníky KP po obdržení Rozhodnutí o
poskytnutí účelové dotace z MK pro rok 2020 dle schválené vzorové smlouvy č. ZM 1207576/17 a pověřit ST k podpisu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotázal se na navýšení příspěvku z 10 % na 15 % a jaké kvóty byly v
minulém roce. MST - vysvětlil, že o tom bylo hlasováno na ZM - na základě doporučení
komise z minulého volebního období - udržovat domy v důstojném stavu a nezanedbávat je,
tzn. motivace vlastníků. Pan Jarolímek - 50 % MK ČR, 15 % město, zbývající část vlastník
(min. 40 %) nevychází to v součtu. Vedení města - uvedli, že o vysvětlení bude požádána
projektová manažerka a informace bude zaslána radním. Jeden radní byl na vlastní žádost
vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou podjatost.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 36-2085/20
RM doporučuje ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, si vyhradit pravomoc RM rozhodovat v případě Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí do 50 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytování dotace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 36-2086/20
RM doporučuje ZM schválit povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 na obnovu
kulturních památek soukromých vlastníků: 1) městský dům č. p. 1234, rejstř. č. 45209/6-2922 obnova poškozených omítek a související práce ve výši 32.837 Kč - žadatel [osobní údaj odstraněn],
pí [osobní údaj odstraněn], 2) městský dům č. p. 1048, rejstř. č. ÚSKP 102252 - obnova oken II.
etapa a související práce ve výši 44.892 Kč - žadatel p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj
odstraněn], 3) měšťanský dům č. p. 1235, rejstř. č. 17824/6-2923 - obnova komínu a související
práce ve výši 26.066 Kč - žadatel [osobní údaj odstraněn].
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 36-2087/20
RM doporučuje ZM schválit rozdělení přidělené kvóty státní finanční podpory Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 na
obnovu kulturních památek soukromých vlastníků dle přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 36-2088/20
RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 120-7576/17 s jednotlivými žadateli (vlastníky kulturních památek) po obdržení
Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu městu v Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřit ST podpisem těchto smluv.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém
Městě nad Metují
Identifikace:
OMM předkládá RM ke schválení zadávací dokumentaci na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují vč. SOD, do které byl
zapracován požadavek ze semináře ZM ze dne 12.12.2019 na to, aby o výběru vítězného
uchazeče rozhodovalo ZM. Dále na základě usnesení RM 33:" RM ukládá OMM předložit
upravenou zadávací dokumentaci na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu
býv. kasáren v Novém Městě nad Metují do Komise pro výstavbu a rozvoj a do RM ji předložit
po tomto projednání", byla tato zadávací dokumentace byla předložena v Komisi pro výstavbu
a rozvoj (dále jen "KVR") dne 03.03.2020. Zápis z tohoto jednání KVR je předložen v
samostatném bodě této RM. V zadávací dokumentaci na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a v související SOD
byly, na základě jednání této KVR, zaneseny podněty projednávané v bodě 3.c a 3.d
uvedeného zápisu.
Odůvodnění:
Vyhlášení této veřejné zakázky je navrhováno jako uzavřené. Je třeba schválit tento postup,
neboť tento není obsažen v Zásadách pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Nového Města nad Metují. Urbanisticko-architektonická studie areálu býv. kasáren v Novém
Městě nad Metují bude pro město důležitým materiálem, tato studie obsáhne zásadní území
ve městě, kterému je přikládána velká vážnost, a proto vedení města chce oslovit jen vybrané
architektonické kanceláře v určeném omezeném počtu. Seznam navržených kanceláří vzešel
z Komise pro výstavbu a rozvoj, v příloze je doložena i hlasovací tabulka o jednotlivých
architektonických kancelářích. V seznam je doplněna i jedna architektonická kancelář na
návrh MST a OMM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - doporučuje tento bod přeložit do RM, až poběží v normálním režimu. Pan
Jarolímek - souhlasí - navíc vidí jako problematické to, jak by měl být do ZD zapracován ten
záměr KHK. Ing. Němeček - vnímá problém s KHK, je otázkou, jestli tu část neřešit odděleně tj. část 1: kasárna a "buzerák" a část 2: autopark atd. MST - vysvětlil, že ale např. Komise pro
výstavbu a rozvoj trvá na řešení komplexním, tj. vcelku celé území. Je ale fakt, že žádný
termín nás netlačí, ale měnit zadání z celého území na rozdělené by nedoporučoval. Ing.
Maur - obává se toho, že současné zadání vychází z něčeho, co se možná kvůli současné
situaci změní a nebude to dál platit. Proto je pro přesun. Přeložit tento bod - hlasováno - 6 pro,
0 proti, 1 zdržel se. Radní odhlasovali odsunutí bodu do programu jednání RM, která bude
probíhat ve standardním režimu už na MěÚ.
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 36-2089/20
RM odkládá rozhodnutí týkající se zadávací dokumentace na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a ukládá OMM předložit tuto
záležitost do některého z dalších jednání RM, po skončení krizového stavu vyhlášeného vládou ČR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 VZ - Aktualizace strategického plánu města Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 25.02.2020 byla městem, které zastupuje firma Dabona s.r.o., vyhlášena veřejná zakázka
malého rozsahu na Aktualizaci strategického plánu města Nové Město nad Metují. Dne
10.03.2020 proběhlo otevírání obálek. Na město Nové Město nad Metují byly doručeny 3
nabídky. Dne 16.03.2020 proběhlo jednání hodnotící komise k této veřejné zakázce, na
kterém byly hodnoceny a posuzovány doručené nabídky. Hodnotící komise předkládá RM
zprávu o hodnocení a posouzení nabídek. Současně probíhá ještě posouzení vítězné
nabídky, tento uchazeč v rámci posuzování byl požádán o doplnění dokladu o využití
subdodavatelů, s termínem doplnění do dne 23.03.2020. Proto protokol o posouzení splnění
podmínek účasti bude doložen až najednání RM 36 dne 23.03.2020.
Odůvodnění:
V rozpočtu 2020 je na tuto akci schváleno 600 tis. Kč. Hodnocení nabídek proběhlo podle 2
kritérií. Jedním kritériem byla výše nabídkové ceny (40 %) a dalším kritériem byla kvalita
zpracování metodického postupu realizace veřejné zakázky (60 %), kvalita metodického
postupu realizace veřejné zakázky se hodnotila ještě podle dvou subkritérií, a to: 1. podle
formální stránky návrhu, 2. podle obsahové stránky návrhu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - má stejné pochybnosti jako v předchozím bodě, co když se v důsledku
koronavirové krize změní ekonomické a další podmínky tak, že nový strategický plán nebude
pro tyto podmínky aktuální? MST - vysvětlení závažné podmínky MMR pro žádosti o dotace v
dalším roce, město musí mít platný aktualizovaný strategický rozvojový plán. Ing. Němeček dotaz, zda to vyhrála firma, která zpracovávala Strategický plán pro město Dobruška. ORM ano. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 36-2090/20
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předloženém
hodnotící komisí, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace strategického plánu
města Nové Město nad Metují“ firmě BERMAN GROUP s.r.o., Semín, IČO: 25924206, za
nabídkovou cenu 532.400 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 36-2091/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na „Aktualizaci strategického plánu města Nové Město nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BERMAN GROUP s.r.o., Semín, IČO: 25924206, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Pořizování územních studií - postup
Identifikace:
OMM ve spolupráci s OVRR předkládá RM, na základě diskuse a nejasností k pořizování a
projednávání územních studií, postup při pořizování územních studií na území Nového Města
nad Metují.
Odůvodnění:
Postup pořízení a projednání územní studie - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur + p. Jarolímek - vznesli opět podnět na přesun tohoto bodu do programu jednání
RM, která bude fungovat již za standardních podmínek. Hlasováno - 3 pro, 0 proti, 4 zdržel se
- přesun bodu nebyl v rámci tohoto návrhu schválen. ST - s přesunem fakticky nemá problém,
ale žádá radní, aby v případě, že mají připomínky k uvedenému postupu, to začali
prostřednictvím e-mailů komunikovat - tj. diskuse mezi radními a OMM. TAJ - připomínky
budou zapracovány a předem vykomunikovány, poté zařazeny do návrhu daného postupu
tam, kde to lze připustit, protože nemůže jít o postupy, které by byly v rozporu se zákonnými
postupy OVRR při těchto procesech. Pan Jarolímek - např. je třeba doplnit do pořizování
problematiku soukromých zájmů - viz vyjádření Mgr. Balcara. Ing. Maur - zdůraznil, že žádá o
přesun bodu i z důvodu dotazů a ne jen připomínek. ST - státní správa se vyjádří, proč
některé připomínky nelze zapracovat. Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 3/6
RM schvaluje postup pro pořízení a projednání územních studií na území Nového Města nad Metují
ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 36-2092/20
RM odkládá projednání a schválení postupu pro pořízení a projednání územních studií na území
Nového Města nad Metují s tím, že ukládá OMM shromáždit připomínky a dotazy radních k tomuto
materiálu a předložit je včetně vyjádření dotčených odborných útvarů k dalšímu projednání v RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/7 Kino 70 - možnost dotace na zateplení
Identifikace:
Město má zpracovánu „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují“ s návrhem
etapizace provádění a dne 11.01.2020 nabylo právní moci vydané rozhodnutí schvalující
stavební záměr Rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují zahrnující rekonstrukci objektu
Kina 70, jeho zateplení, rozšíření užitných prostor, úpravu dispozic, rekonstrukci technického
zařízení objektu, retenční nádrže na dešťovou vodu včetně nové dešťové kanalizace a nové
napojení na splaškovou kanalizaci. PD obsahuje i úpravu veřejného prostoru vč. závlahového
systému kolem Kina 70. Na tyto stavební objekty prozatím stavební povolení vydáno nebylo.
Úprava veřejného prostoru v okolí Kina 70 bude předmětem Aktualizace regulačního plánu
Rychta. Začátkem března 2020 obdrželo město z Ministerstva kultury (dále „MK“) na vědomí
oznámení zn. MK 16757/2020 OPP o nezahájení řízení v procesu prohlášení souboru Kina 70
za kulturní památku, jehož podnět podala v říjnu 2019 na MK fyzická osoba. MK konstatuje, že
si k obdrženému podnětu vyžádalo vyjádření od Národního památkového ústavu, územního
pracoviště v Josefově, příslušné obce s rozšířenou působností, tedy Městského úřadu Nové
Město nad Metují a krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Po prostudování všech
vyjádření MK neshledalo důvody k zahájení řízení z moci úřední. Oznámení je přílohou tohoto
bodu. Vzhledem ke zpracované PD a vydanému stavebnímu povolení je vhodné navrhnout a
schválit další kroky k realizaci rekonstrukce Kina 70. RM byla již dříve informována o
zpracované PD, předpokládaných nákladech na rekonstrukci kina a dotačních možnostech.
V příloze tohoto bodu jsou uvedeny předpokládané náklady na rekonstrukci kina vč.
aktualizovaných dotačních možností z Operačního programu Životní prostředí (dále „OPŽP“)
na aktivity - zateplení obvodového pláště budovy, vzduchotechnika pro výměnu vzduchu a
chlazení (mimo kinosálu a promítací kabiny, kde již bylo realizováno) a navržená retenční
nádrž na dešťovou vodu. U obou výzev je možné fyzicky realizovat projekty do konce roku
2023. ORM doporučuje kompletní realizaci rekonstrukce kina (mimo veřejného prostoru v
okolí Kina70). Je možné připravit a podat žádost o dotaci v roce 2020, v roce 2021 vybrat
zhotovitele a zahájit realizaci a v roce 2022 rekonstrukci kina a přilehlých prostor dokončit.
Zpracování žádosti o dotaci včetně zajištění souvisejících povinných příloh by pro město
zajistila zdarma firma IRBOS s.r.o. se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
zpracovatel PD, na základě uzavřené Dohody o promítnutí dluhu ze dne 27.11.2019,
schválené usnesením č. ZM 9-258/19 ze dne 14.11.2019. Součástí uvedené dohody je dále
zajištění administrace projektů až k závěrečnému vyhodnocení a zajištění autorského dozoru
na probíhající stavbě.
Odůvodnění:
Město má zpracovánu projektovou dokumentaci na „PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město
nad Metují s návrhem etapizace provádění", na rekonstrukci objektu Kina 70 je vydáno
stavební povolení s nabytím právní moci. Nabídka dotačních možností z Operačního
programu Životní prostředí - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - s negativním stanoviskem MK ČR (kulturní památka) se otevírá široká možnost
dalšího postupu - je to věc, kterou nyní navrhuje vzít pouze na vědomí a řešení dalšího
postupu zařadit do programu jednání příští RM. Pan Jarolímek - dotaz k hydrogeologickému
posouzení (navážka na bývalém rybníku - praskající stavba kin, dotaz k souladu PD s RP
Rychta - bude proti tomu, schválit navrhované usnesení. OMM - odkazuje na zpracované
statické posouzení, které bylo předloženo do RM 29, bod 3/14. Problém je především v
terase. V současné době máme PD na kompletní rekonstrukci objektu s vydaným stavebním
povolením, PD se také zabývá rekonstrukcí poškozené terasy. Ing. Němeček - zhodnotil
situaci a vychází mu z toho, že v tuto chvíli je na stole rozhodnutí o rekonstrukci celého
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objektu, místo dílčích oprav. OMM - rekonstrukce elektroinstalace souvisí i s navrženou novou
dispozicí v návaznosti na další technické zajištění budovy. ST - jde o 1. krok směrem k dotaci,
kterou by bylo možné získat - nutí nás k tomu termíny podání žádosti - na drtivou část
rekonstrukce kina žádný dotační titul není, chceme proto využít alespoň této dílčí možnosti samozřejmě, že pokud nebude mít město finance, rekonstrukce nebude.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 36-2093/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí oznámení Ministerstva kultury ČR, zn. MK 16757/2020 OPP,
ze dne 05.03.2020 o nezahájení řízení k prohlášení souboru „Kino 70“ za kulturní památku ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 36-2094/20
RM doporučuje ZM schválit přípravu, zpracování a podání žádostí na projekty související
s rekonstrukcí Kina 70 v Novém Městě nad Metují do otevřených výzev Operačního programu
Životní prostředí, výzvy č. 144 (retenční nádrž) a výzvy č. 146 (zateplení, rekonstrukce topení,
měření a regulace a vzduchotechnika).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - „Rekonstrukce komunikace v ul. Na
Bořetíně, Nové Město nad Metují“
Identifikace:
OMM předkládá RM ke schválení dodatek č. 1 k SOD na zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují“, která byla dne
08.11.2019 podepsána mezi městem a Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D., Nové Město nad Metují,
IČO: 76176355.
Odůvodnění:
Dodatek zohledňuje navýšení ceny za zpracování uvedené PD. Jedná se o navýšení o 30.000
Kč bez DPH, neboť na základě požadavku společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
vznikly rozsáhlejší požadavky na zpracování PD u stavebního objektu kanalizace, než se
původně předpokládalo. Zpracovatel a taktéž OMM vycházeli z faktu, že se jedná jen o
obnovu povrchu živice komunikace v ul. Na Bořetíně a nepředpokládali, že požadavky VaK
Náchod budou tak náročné. Dle jejich požadavku se musely naprojektovat retenční objekty na
potrubí dešťové kanalizace, což nejen prodraží samotnou realizaci, ale taktéž si to vyžádalo
navýšení ceny za projekční práce. V rozpočtu města 2020 je schválena položka "Komunikace
v ul. Na Bořetíně - PD + realizace" s částkou 5 350 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - bude se nějak podílet fy VaK Náchod? ORM - ne, prozatím není předán
konečný rozpočet k této akci - předpoklad cca 5 mil. Kč + možné navýšení související s
podmínkami VaK(u) je cca 1 mil. Kč, částka bude upřesněna po dopracování PD. Poté
odsouhlaseno.
Stránka 22

ZÁPIS Z PORADY
RM 36 ze dne 23.03.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 36-2095/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují“, mezi městem Nové Město
nad Metují a Ing. Filipem Eichlerem, Ph.D., Nové Město nad Metují, IČO: 76176355, kterým se
navyšuje cena za dílo o 36.300 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem
tohoto Dodatku č. 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského
Identifikace:
Město obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o uvedení komunikace v ul. Čelakovského
do řádného technického stavu. Žádost je podpořena podpisy obyvatel ulice, podpisový arch je
přílohou žádosti - viz příloha tohoto bodu. Na rekonstrukci komunikace a chodníků je třeba
zadat zpracování PD pro stavební povolení a provedení stavby. Odhad nákladů na její
zpracování činí 350 tis. Kč vč. DPH. Předpokládané náklady na rekonstrukci komunikace při
stávající šířce jízdního pruhu a ploše chodníků činí 5 000 tis. Kč.
Odůvodnění:
Odůvodnění - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - v kontextu současného stavu a možných ekonomických vlivů koronavirové krize
navrhuje změnu formulace usnesení - tj. vzít na vědomí žádost a zařadit do Zásobníku
investičních akcí. OMM - tam to je ale již mnoho let zapracováno. Pan Jarolímek - upozorňuje,
že chceme řešit komunikace např. v ul. Družební a Rovná, tak nevidí další prostor řešit nebo
něco slibovat u této žádosti. Radní dále diskutovali o současné situaci a o ekonomickém
výhledu celé země v souvislosti s pandemií, finanční dopady to bude mít i na místní
samosprávu. O vyhovění žádosti a zařazení požadované ulice mezi další investice je možné
diskutovat v době, kdy bude sestavován nový rozpočet na následující rok. Konečný protinávrh
spočíval v tom, že k navrženému usnesení byla doplněna věta: "Rozpočet města na rok 2021
bude záviset na ekonomické situaci ČR." Hlasováno - 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se - protinávrh
byl schválen.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 36-2096/20
RM ukládá OMM vložit položku na zpracování PD pro stavební povolení na rekonstrukci
komunikace, chodníků a přeložení VO v ul. Čelakovského do návrhu rozpočtu města na rok 2021 a
informaci o tomto usnesení předat do programu jednání ZM 12. Rozpočet města na rok 2021 bude
záviset na ekonomické situaci ČR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/10 Smlouva kupní, smlouva o zřízení služebnosti - dešťová kanalizace v ul. Na
Hradčanech
Identifikace:
RM 387 usnesením č. RM 387-16653/18 ze dne 15.01.2018 schválila odkup dešťové
kanalizace v ul. Na Hradčanech za 30 % pořizovacích nákladů od investora stavby KHK.
Skutečné náklady na stavbu vč. PD a dozorů činily 2.684136,36 Kč vč. DPH, z toho 30 % činí
805.240,91 Kč. ORM předkládá ke schválení kupní smlouvu, smlouvu o zřízení služebnosti na dešťovou kanalizaci v ul. Na Hradčanech.
Odůvodnění:
Odůvodnění - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - VaK tu kanalizaci potom odkoupí a bude v majetku města? ST - ne, město
kanalizaci odkoupí za 30 % od KHK. OF - jedná se o dešťovou kanalizaci. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 36-2097/20
RM schvaluje kupní smlouvu, smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Nové Město nad Metují a
KHK, IČO: 70889546, na dešťovou kanalizaci v ul. Na Hradčanech, její odkoupení za částku 805.240,91 Kč (30 % pořizovacích nákladů) ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 VZ malého rozsahu - „Koordinátor BOZP“
Identifikace:
Dne 16.03.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění výkonu činnosti
koordinátora BOZP na realizaci akcí „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ a „Stavební úpravy komunikací v ul. Na Zadomí“
v Novém Městě nad Metují“ Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
Byly osloveny celkem 4 firmy, které se touto činností zabývají. Ve stanoveném termínu pro
podání nabídek v zadávací dokumentaci byla doručena pouze 1 obálka s nabídkou uchazeče.
Z tohoto důvodu nemohlo dojít k hodnocení nabídek. Nabídku podala firma Ingeniring
Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, IČO: 27472493, s nabídkovou cenou 83.974,00
Kč vč. DPH. Pro tuto akci jsou v rozpočtu města na rok 2020 navrženy příslušné položky, a to
§ 2212 „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská - realizace“, § 2212
„Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní, realizace“ a § 2212 „Stavební úpravy ul. Na Zadomí západní, realizace“. Pro provedení uvedené činnosti budou uzavřeny 2 samostatné příkazní
smlouvy, každá na částku ve výši 41.987,00 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 36-2098/20
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění
výkonu činnosti koordinátora BOZP na realizaci akcí „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ a „Stavební úpravy komunikací v ul. Na Zadomí“ v Novém
Městě nad Metují“ firmě Ingeniring Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, IČO: 27472493, za
nabídkovou cenu 83.974,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 36-2099/20
RM schvaluje příkazní smlouvu na akci „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci
Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Ingeniring Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov,
IČO: 27472493, za nabídkovou cenu 41.987,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 36-2100/20
RM schvaluje příkazní smlouvu na akci „Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci
Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na
Zadomí - západní část v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Ingeniring Krkonoše a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, IČO: 27472493, za nabídkovou cenu
41.987,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Zápis č. 1/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 02.03.2020
Identifikace:
Komise regenerační se dne 02.03.2020 sešla na svém 1. jednání v novém volebním období.
Nyní je RM předkládán na vědomí zápis z jednání.
Odůvodnění:
V zápise je obsaženo celkem 8 usnesení, která budou řešena v samostatných bodech RM.
Další jednání je plánováno na měsíc červen 2020.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 36-2101/20
RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 02.03.2020, ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/13 Usnesení Komise regenerační č. 1/2020 ze dne 02.03.2020 - Program regenerace
Identifikace:
Komise regenerační projednávala na svém jednání v bodě 1 akce zařazené do Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen
Program regenerace), který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“) na obnovu
kulturních památek. Členové komise byli seznámeni s počtem akcí, které byly zařazeny do
Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a
městských památkových zón (MPZ) ČR na rok 2020. Následně byly představeny žádosti o
dotaci v Programu MPR a MPZ MK ČR. K uvedené problematice bylo přijato usnesení KREG
č. 1/2020, které bylo projednáno v bodě 3/3 RM 36, kde jsou přijata příslušná usnesení RM.
Dále Komise regenerační projednávala absenci obnovy objektů v rámci tohoto programu,
které jsou ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. K tomu bylo přijato usnesení KREG č.
2/2020 v tomto znění: Komise regenerační doporučuje RM každoročně zařazovat obnovy
městských objektů a staveb (památkově chráněných) do rozpočtu města.
Odůvodnění:
V rámci Programu regenerace byla do rozpočtu města na rok 2020 navržena položka Obnova
Městského opevnění západní část - 1. etapa. Tato akce nakonec nebyla do rozpočtu města na
rok 2020 zařazena.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 36-2102/20
RM ukládá OMM zařazovat každoročně do návrhu rozpočtu na následující rok obnovu památkově
chráněných objektů, které jsou ve vlastnictví města a nacházejí se na území městské památkové
rezervace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Usnesení Komise regenerační č. 3/2020 ze dne 02.03.2020 - stav některých
soukromých objektů v MPR
Identifikace:
Komise regenerační projednávala na svém jednání v bodě 2 stav některých objektů v Městské
památkové rezervaci, které jsou v nevyhovujícím stavu. Jedná se jak o památkově chráněné
objekty, tak i o objekty, které tuto ochranu nemají. Komise projednávala možnosti působení na
majitele objektů tak, aby byla provedena alespoň nejnutnější údržba. Následně proběhla
diskuse o životě na náměstí, o využívání objektů na náměstí, problematice jejich vybydlení a o
tom, že náměstí tzv. nežije. Ohledně údržby domů to je zároveň i otázka vztahu majitele
k dotčené nemovitosti a dále i vlastnictví nebo spoluvlastnictví dotčené nemovitosti. Nachází
se zde i několik nevyužívaných nebo částečně nevyužívaných objektů. Z předložených
podkladů komise usoudila, že v současné době není možné oslovit majitele všech
představených objektů a že je nutné přednostně řešit objekty č. p. 1203, 1212, 1217, 1241 a
1002. K tomuto bodu bylo komisí přijato usnesení KREG č. 3/2020 ve znění: Komise
regenerační doporučuje RM pověřit OVRR MěÚ Nové Město nad Metují zabýváním se
technickým stavem objektů č. p. 1203, 1212, 1217, 1241, 1002.
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Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se v městské památkové rezervaci nacházejí objekty, které jsou
neudržované, je nutné zahájit s majiteli těchto objektů jednání a jejich postupné obnově.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 36-2103/20
RM ukládá OVRR zabývat se technickým stavem objektů č. p. 1203, 1212, 1217, 1241, 1002, které
se nacházejí v Městské památkové rezervaci a jsou v současné době v nevyhovujícím stavu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OMM, Termín: 28.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Usnesení Komise regenerační č. 4/2020 ze dne 02.03.2020 - přemístění plakátovací
plochy a vývěsky v ul. Českých bratří.
Identifikace:
Na základě podnětu občana komise projednávala stávající stav plakátovací plochy a vývěsky
v ul. Českých bratří. Tato zařízení jsou umístěna v chodníku. Plakátovací plochu spravuje
městský klub a vývěsku spolek Podskaláků. Uvedené objekty jsou v nevyhovujícím stavu a
zastiňují pohled na kulturní památku č. p. 1048. Komise doporučuje přesunutí těchto ploch do
nedalekého parčíku. K tomuto bodu bylo komisí přijato usnesení KREG č. 4/2020 ve znění:
Komise regenerační doporučuje RM řešit přesun plakátovací plochy a vývěsky v ul. Českých
bratří.
Odůvodnění:
Uvedená část chodníku a zařízení zde umístěných je v nevyhovujícím stavu a je nutné ho
řešit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Informace Ing. Prouzy k úvahám o přemístění stávajících plakátovacích ploch do "parčíku" v
ul. Českých bratří - informoval o historii, jak ke stávajícímu umístění plochy došlo - po další
diskusi nakonec radní souhlasili s ponecháním návrhu umístění plakátovací plochy na ARCH,
které bude finálně schvalovat RM.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 36-2104/20
RM ukládá OMM ve spolupráci s městským architektem předložit návrh řešení na přemístění
plakátovací plochy a vývěsky v ul. Českých bratří. Případnou realizaci pak navrhnout do rozpočtu na
rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/16 Usnesení Komise regenerační č. 5/2020 ze dne 02.03.2020 - hrad Výrov
Identifikace:
Komise regenerační projednávala návrh městského architekta na upozornění na existenci
hradu Výrov pro návštěvníky. Hrad Výrov je po vyčištění vidět a je vhodné na něj upozornit.
Jde o zvýraznění významné kulturní památky města. Městským architektem byl předložen
návrh na umístění vlajkového stožáru. Pro konstrukci bude nutné zvolit vhodné materiály a
zvolit konstrukci stožáru, která bude demontovatelná.
K tomuto bodu bylo komisí přijato usnesení KREG č. 5/2020 ve znění: Komise regenerační
doporučuje RM zadat řešení umístění vlajkového stožáru pro hrad Výrov dle návrhu
městského architekta.
Odůvodnění: Současně s návrhem bude předloženo i potřebné rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vlajkový stožár mu tam přijde úplně zbytečný (nesouhlasí s návrhem). Pan
Jarolímek - navržené usnesení - RM rozhoduje o tom, zda bude letos a ne o tom, zda bude či
nebude realizován? Druhá věc - kolik Kč to bude stát? ST - podle toho, kdo a co navrhne, od
toho se odvine cena a tím i případný termín realizace. Pan Jarolímek - protinávrh - zkrátit
stávající návrh usnesení: "...zda bude vlajkový stožár realizován." Hlasováno - 6 pro, 1 proti, 0
zdržel se.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 36-2105/20
RM ukládá OMM ve spolupráci s městským architektem předložit návrh technického řešení pro
umístění vlajkového stožáru včetně propočtu nákladů na realizaci a projednání s památkovou péčí.
Poté RM rozhodne, zda bude vlajkový stožár realizován.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/17 Usnesení Komise regenerační č. 6/2020 a 7/2020 ze dne 02.03.2020 - úprava tújí u
sv. Jana Nepomuckého
Identifikace:
Komise regenerační projednávala na základě podnětu členky komise současný nevyhovující
stav zeleně u kulturní památky sochy sv. Jana Nepomuckého v ulici U Zázvorky. Jedná se
konkrétně o 2 túje. Při posledním nepříznivém počasí došlo k jejich poškození. Nyní je nutné
tento stav řešit, protože by mohlo dojít i k poškození sochy. Je však zároveň nutné následně
řešit tento prostor. Komise byla na posledním jednání v červnu 2019 seznámena s návrhem
studie veřejného prostranství pro toto území. Dále byla komise seznámena se záměrem ŘSD
ČR a města Nové Město nad Metují ohledně zpracování PD pro řešení celého prostotu ulice U
Zázvorky.
K tomuto bodu byla komisí přijata 2 usnesení:
Usnesení KREG č. 6/2020 ve znění: Komise regenerační doporučuje RM iniciovat aktualizaci
Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují ve smyslu studie
navazujících projektových prací ulice U Zázvorky.
Usnesení KREG č. 7/2020 ve znění: Komise regenerační doporučuje RM zadat TS města
úpravu stávajících tújí na veřejném prostranství u kulturní památky socha sv. Jana
Nepomuckého.
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Odůvodnění:
Vyjádření k usnesení KREG č. 6/2020:
Změna regulačního plánu pro toto místo není nutná viz stanovisko OVRR, které bylo zasláno
po jednání Komise regenerační:
"Grafická část RP obsahuje dva zásadní výkresy a) hlavní výkres – prostorová regulace, b)
hlavní výkres – funkční regulace.
ad a) Předmětný pozemek je vybarven zelenou barvou, která ovšem dle legendy odpovídá
objektům 1-1,5 podlažním. Toto je tedy evidentní chybou, logicky ovšem bylo záměrem autora
respektovat stávající stav a tedy některou z ploch zeleně. ZÁSADNÍ - v tomto výkresu jde o
prostorovou regulaci (tj. zejména o regulaci budov a dalších objektů).
ad b) Předmětný pozemek je součástí plochy ZV5 – zeleň na veřejných prostranstvích.
Textová část RP pak definuje funkční obsah jednotlivých ploch a tedy i ploch ZV (resp. ZV5)
takto:
Hlavní využití: parky a parkově upravená zeleň tvořící souvislé plochy jako součást veřejných
prostranství
Přípustné využití: veřejné sady, pěší komunikace, zpevněné plochy, dětská hřiště do 400m2,
vodní plochy, fontány, kašny, altány, městský mobiliář, výtvarná díla; trasy veřejné technické
infrastruktury; související technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití: stánky, cyklistické stezky a cyklistické trasy
Nepřípustné využití: veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití
Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že případná úprava zálivu dle zpracované územní
studie arch. Brožka spočívající ve vytvoření zpevněné plochy s výsadbou dřevin je plně
v souladu s regulačním plánem.
Pro úplnost jsem prověřil podmínky stanovené územní plánem a i zde je daný pozemek veden
jako veřejná zeleň a jako přípustné využití jsou shodně uvedeny zpevněné plochy – úprava
zálivu dle územní studie je v souladu s územním plánem."
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 36-2106/20
RM bere na vědomí informaci z OVRR, která byla sdělena po jednání Komise regenerační, a dle
které není nutné pro uvedené místo řešit změnu Regulačního plánu MPR.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 36-2107/20
RM ukládá TS ve spolupráci s OMM řešit úpravu stávajících tújí na veřejném prostranství u kulturní
památky socha sv. Jana Nepomuckého.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/18 Usnesení Komise regenerační č. 8/2020 ze dne 02.03.2020 - stavba na pozemku po
č. p. 101
Identifikace:
Komise projednávala složitý vývoj ohledně domu č. p. 101 v ul. U Špýcharu (dříve ul. Českých
legií). Stavba byla povolena jako Obnova zahradnického domku č. p. 101. Jednalo se o
obnovu kulturní památky, která je součástí národní kulturní památky zámek Nové Město nad
Metují a zároveň je i součástí Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují. Tzn., že
se jedná o stavbu pod dvojí ochranou. Došlo k postupné destrukci domu vlivem stavební
činnosti majitele objektu. Touto činností stavba zanikla a zároveň došlo ze strany Ministerstva
kultury ČR ke zrušení památkové ochrany objektu č. p. 101. Investor má záměr zde vybudovat
novostavbu. Pozemek je i nadále součástí národní kulturní památky a MPR. Takto je i veden
v katastru nemovitostí. Komise zastává názor, že není vhodné na tomto místě vybudovat
novostavbu za použití moderních materiálů. K tomuto bodu bylo komisí přijato usnesení
KREG č. 8/2020 ve znění: Komise regenerační doporučuje RM aktualizaci Regulačního plánu
Městské památkové rezervace s ohledem na zaniklou stavbu č. p. 101. Komise regenerační
doporučuje městu zastávat názor dotčený pozemek nezastavovat novou stavbou.
Odůvodnění:
Aktualizace Regulačního plánu Městské památkové rezervace je potřebná i z hlediska jiných
akcí, a to studie veřejných prostranství. Nashromáždily se i některé další akce, které tuto
aktualizaci regulačního plánu vyžadují. S ohledem na problematický stav č. p. 101, 1081 a
1002 byla dne 13.03.2020 odeslána žádost o předběžné stanovisko MK ČR. Doporučujeme
vyčkat se zadáním aktualizace Regulačního plánu MPR ohledně dotčených objektů s č. p.
101, 1081 a 1002 případně dalších objektů, které jsou v havarijním stavu, do doby vydání
předběžného stanoviska MK ČR.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání byl přizván vedoucí OVRR - proběhla obsáhlá diskuse radních a zástupců
odborných útvarů MěÚ k současnému stavu na pozemku po č. p. 101 - není zde platné
stavební povolení - mělo jít o rekonstrukci, ale vše bylo fakticky zbouráno, to co bylo
vybudováno nově, je černá stavba a bude to ze strany OVRR takto řešeno. Zazněly podrobné
informace od OVRR k předpokládanému dalšímu postupu. Novou stavbu zde nelze povolit
bez změny RP MPR, o což by musel vlastník pozemku požádat a muselo by to být schváleno.
Stanoviska a postoje města jako účastníka případných řízení jsou dána v navržených
usneseních.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2108/20
RM bere na vědomí usnesení KREG č. 8/2020 ze dne 02.03.2020 ohledně doporučení zadání
aktualizace Regulačního plánu MPR mimo jiné s ohledem na stav objektů č. p. 101, 1002 1081
s tím, že další postup bude stanoven po doručení předběžného stanoviska MK ČR. RM pověřuje
OMM ve všech jednáních ohledně st. p. č. 38 zastávat stanovisko, že nebude pozemek po zaniklém
objektu č. p. 101 zastavěn žádnou novou stavbou.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2109/20
RM pověřuje OMM ve všech jednáních ohledně st. p. č. 38 zastávat stanovisko, že nebude
pozemek po zaniklém objektu č. p. 101 zastavěn žádnou novou stavbou.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2110/20
RM ukládá OMM podat podnět na OVRR ve věci odstranění černé stavby na st. p. č. 38 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/19 Informace k zahájení akce Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Dodavatel stavby "Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě
nad Metují" předložil OMM stanovisko Policie ČR Dopravní inspektorát Náchod ohledně
přechodné úpravy provozu po dobu realizace akce. Ze stanoviska vyplývá, že zábor vozovky
silnice II/285 v ulici Na Strážnici a Nahořanská při provádění rekonstrukce chodníků bude
možný pouze jen po nezbytně nutnou dobu pro návoz stavebního materiálu a že veškerá
pracovní činnost bude prováděna z chodníků. Nesmí dojít k žádné pracovní činnosti ani
skládce materiálu na silnici II/285, protože po této silnici II/285 bude vedena objízdná trasa pro
uzavírku silnice II/308 (Bohuslavice - Černčice).
Dle vyjádření dodavatele stavby a dodavatele stavby překládky vrchního vedení nn, které je v
majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., není možné tuto stavbu realizovat bez částečného
záboru silnice II/285 pro stavební mechanizaci. Z důvodu dalšího projednávání ohledně
možnosti záboru silničního pozemku a s ohledem na současnou situaci dodavatel stavby
chodníku navrhuje posun termínu zahájení stavby o 1 měsíc. Dle smlouvy o dílo je termín pro
provedení prací stanoven takto: duben - září 2020.
Odůvodnění: Předložena informace o stavu investiční akce pro RM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal ST - vysvětlil důvody k posunu termínu o cca 1 měsíc. Ing. Prouza - podal
radním informaci z dnešního dne - zahájení uzavírky Černčice - Bohuslavice bude ode dne
20.04.2020 cca do měsíce října. Ing. Maur - vyslovil obavy, že jiné objízdné trasy nebudou
povoleny a tím bude problém s realizací úprav chodníků. ST - objízdnými trasami se budeme
zabývat. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování k tomuto bodu.
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 36-2111/20
RM bere na vědomí předložené informace k posunu zahájení akce Stavební úpravy chodníků v ul.
Na Strážnici a Nahořanská.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/20 Zprůchodnění polní cesty "Bražanda"
Identifikace:
OV Vrchoviny na svém zasedání vznesl požadavek na zprůchodnění polní cesty "Bražanda".
Současný stav: úsek v délce cca 80 m, začínající proti autoservisu je velmi hustě zarostlý
křovinami a náletovými stromy a původní úvozová cesta byla dle tvrzení místních pamětníků
zasypána odpadem a zbytky po demolici vyhořelého domu. Obnovení cesty je možné, ale za
cenu poměrně vysokých nákladů. Vzhledem k souvislému porostu, jehož plocha je větší než
40 m2 je nutné mít k pokácení stanovisko KŽP, souhlas RM jako vlastníka a rozhodnutí OŽP.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec vegetačního klidu a sezóna hnízdění ptactva, bude možné
práce zahájit až na podzim letošního roku.
Odůvodnění:
TS navrhují pomocí nakladače JCB prorazit cestu křovinami, navozit na kupu a seštěpkovat.
Naložit a odvézt na skládku odhadem 20 t stavebního odpadu. Předpokládané náklady včetně
dopravy a skládky 30.000 Kč + štěpkovač 5.000 Kč. Ručně dočistit břehy úvozové cesty, příp.
dokácet některé náletové stromy, odvoz nebo štěpkování na místě. Oprava povrchu
obnovované cesty a doplnění štěrkem. Bude-li příští zima stejná jako letos a TS nebudou v
plném rozsahu zajišťovat zimní údržbu chodníků a komunikací, jsme schopni tyto práce
provádět. Po zprůchodnění této spodní části cesty bude nutné ještě počítat s nějakými
pracemi na pokračování cesty nahoru k lesu.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - z podkladů nepochopil, o jakou cestu jde. ST - vysvětlil, kudy cesta vede. Ing.
Maur - po tomto upřesnění nesouhlasí s realizací - na území města je několik takových
bývalých cest, nejsou frekventované ani užívané a kapacity a finance TS bude efektivně
využívat jinde. ST - navrhl odsunutí bodu do programu jednání RM, v rámci které bude možné
místo navštívit. Ing. Maur - s návrhem ST souhlasil. Hlasováno o přesunu bodu do řádné RM s
výjezdem - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 36-2112/20
RM odkládá projednání a schválení návrhu TS na zprůchodnění polní cesty "Bražanda" a ukládá
OMM zařadit tento bod do programu jednání té RM, v rámci které bude možné místo navštívit.
Odpovídá: OMM, Provede: TS, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Bytový dům č. p. 108 - havárie, únik vody
Identifikace:
OSN předkládá RM k posouzení a odsouhlasení řešení úniku vody v objektu bytového domu
č. p. 108, ul. Nádražní. Jedná se o opakovanou závadu. V letošním roce byl po odečtu
bytových vodoměrů a porovnání s fakturací opět zjištěn rozdíl mezi náměrem patního
vodoměru a součtem bytových vodoměrů. Průměrný rozdíl v náměrech se pohybuje okolo 29
m3. V bytovém domě č. p. 108 se jedná o rozdíl 128 m3. V minulosti byly zjištěny závady v
některých bytových jednotkách. Jednalo se o špatnou funkci pojišťovacího ventilu el. boileru.
Docházelo k samovolnému protékání takového množství vody, které bytový vodoměr v rámci
své citlivosti nezaznamená, ale patní a fakturační vodoměr ano. Na základě toho byly v
bytových jednotkách preventivně vyměněny všechny pojišťovací ventily za nové. Tlaková
zkouška ukázala na poruchu, tu se bohužel nevede nalézt. Únik vody v bytovém domě je
naprosto nestandardní závada, která se nikde v domě neprojevuje (žádné vlhké fleky na
podlaze, žádné viditelné úniky v šachtách a stoupačkách, ve všech bytových jednotkách byly
kontrolovány vodoměry). OSN se obrátilo na Vodovody a kanalizace a.s. s prosbou o pomoc
při řešení tohoto problému. Dne 18.06.2019 proběhla prohlídka a diagnostika problému. Firma
VaK Náchod bohužel nedisponuje takovou technikou, která by tento únik odhalila (jedná se o
cca 0,005 l/sec.). Dále byla navázána spolupráce s firmou Cvejn s.r.o. V roce 2019 byla
provedena sonda na dvoře objektu. Sondou bylo zjišťováno, zda nedochází k úniku z domnělé
přípojky vody do bývalé prádelny. V roce 2019 byly osazeny ve všech bytech nové vodoměry přesnější + s rádiových odpočtem. Po odečtech vodoměrů v roce 2019 (spotřeba za rok
2019), bylo zjištěno, že po výměně měřidel došlo k poklesu rozdílu o cca 100 m3. Jedná se o
únik vody v množství 98,2 m3, což znamená náklady 7.945 Kč vč. DPH. OSN navrhuje tuto
částku zahrnout do nákladů vlastníka.
Odůvodnění:
Únik vody v bytovém domě je naprosto nestandardní závada, která se nikde v domě
neprojevuje (žádné vlhké fleky na podlaze, žádné viditelné úniky v šachtách a stoupačkách).
Dle názoru OSN není možné náklady spojené se spotřebou vody kompletně přenést na
nájemníky domu. Dle výsledků předchozích měření lze předpokládat, že za rok 2020 bude
rozdíl mezi náměrem patního domovního vodoměru a součtem bytových vodoměrů v normě.
Za OSN je závada považována za odstraněnou.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - svůj dotaz napíše vedoucímu OSN do e-mailu - jde mu o to, zda není problém
na "patním" vodoměru. OSN - patní vodoměr prověřoval VaK a měl by být OK. Vodoměry v
bytech se měnily v listopadu, zda to bylo těmi vodoměry, se ale ukáže až podle spotřeby v
roce 2020. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 36-2113/20
RM bere na vědomí situaci v objektu bytového domu č. p. 108, ul. Nádražní, týkající se
nespecifikované technické závady na rozvodech vody.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 36-2114/20
RM souhlasí s navrženým řešením nákladů za únik vody v bytovém domě č. p. 108, ul. Nádražní,
ve znění přílohy k tomu bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace: Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 29.02.2020.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 36-2115/20
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 29.02.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
29.02.2020
Identifikace: Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 29.02.2020.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 36-2116/20
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 29.02.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Zápis ze 163. zasedání Bytové komise ze dne 11.03.2020
Identifikace: Zápis ze 163. zasedání Bytové komise konané dne 11.03.2020.
Odůvodnění: Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté je zápis
předložen do RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 36-2117/20
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 163. zasedání Bytové komise konané dne 11.03.2020, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/5 Žádost o odpuštění nájmu nebytových prostor
Identifikace:
Žádost nájemce nebytových prostor (AUTEX-BABY) v č. p. 6, náměstí Republiky, p. Leoše
Chmelaře, V Aleji 621, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 16801491, o odpuštění nájmu
nebytových prostor po dobu 3 měsíců, a to z důvodu nemožnosti podnikání v maloobchodním
prodeji, související s mimořádným preventivním opatřením s cílem zamezit šíření nákazy
koronaviru v ČR, vyhlášené vládou dne 14.03.2020, viz příloha k tomuto bodu.
Jelikož lze předpokládat případné další žádosti, je třeba celou oblast řešit systémově.
Odůvodnění:
Nájemce svou žádost odůvodnil preventivním opatřením s cílem zamezit šíření nákazy
koronaviru v ČR, vyhlášené vládou dne 14.03.2020. Výše nájemného za 3 měsíce činí 20.910
Kč. Po dohodě vedení budou osloveni i ostatní obdobní nájemci s tím, že jejich případné
žádosti budou posouzeny na jednání RM 37 - viz usnesení.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přednesl 2 návrhy znění usnesení (1 původní a 1 doplněný k tomuto bodu). V
diskusi se radní shodli, že budou osloveni všichni drobní podnikatelé, kteří užívají nebytové
prostory města, aby v odůvodněných případech mohli požádat o slevu či odklad nájmu.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 36-2118/20
RM projednala žádost nájemce nebytových prostor (AUTEX-BABY) v č. p. 6, náměstí Republiky, p.
Leoše Chmelaře, V Aleji 621, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 16801491, o odpuštění nájmu
nebytových prostor po dobu 3 měsíců, a to z důvodu nemožnosti podnikání v maloobchodním
prodeji, související s mimořádným preventivním opatřením s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru
v ČR, vyhlášené vládou dne 14.03.2020 s tím, že o jeho žádosti bude rozhodnuto na příštím
zasedání RM 37, společně s žádostmi ostatních nájemců nebytových prostor.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 36-2119/20
RM ukládá OMM (OSN) oslovit dle tabulky v příloze k tomuto bodu stávající nájemce nebytových
prostor v majetku města, a to v souvislosti s jejich případnými odůvodněnými žádostmi o odpuštění
nájmu nebytových prostor, a to z důvodu nemožnosti jejich podnikání, které souvisí s mimořádným
preventivním opatřením s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR, vyhlášené vládou dne
14.03.2020. Jejich žádosti pak předložit k rozhodnutí do RM 37.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/6 Posouzení stávajícího stavu Kina 70
Identifikace:
Dle usnesení č. RM 29-1612/19 RM ukládá OMM provést na základě revizních zpráv audit
stávajících technických rozvodů v Kině 70, a to vč. návrhu řešení odstranění existujících
problémů. Závěr auditu předložit do jednání Komise pro výstavbu a rozvoj. OSN požádalo o
posouzení stávajícího stavu Kina 70 firmu Irbos s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, IČO: 25933094, a vypracování zprávy o stavu el. instalace Kina 70 firmu EL-RIO s.r.o.,
Nerudova199, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 48170836. Oba dokumenty byly výše
uvedenými subjekty zpracovány zdarma. Dále OSN oslovilo odbornou firmu DEKPROJEKT
s.r.o., Podbranská 2198, 560 02 Česká Třebová, IČO: 27642411, k vypracování cenové
nabídky na odborný průzkum objektu Kina 70, viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
OSN předkládá posouzení stávajícího stavu Kina 70, zprávu o stavu el. instalace Kina 70 a
cenovou nabídku na zpracování odborného průzkumu objektu Kina 70 RM na základě
usnesení č. RM 29-1612/19 a v souvislosti s bodem 3/7 - Kino 70 - možnost dotace na
zateplení. Obdržená posouzení budou předložena do nejbližší KVR dle dřívějšího usnesení
RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - stáhl svůj dotaz - souhlasí s navrženým usnesením. Pan Jarolímek - dotazy k
technickému stavu a obdobné připomínky jako u bodu 3/7. OMM - usnesením se bere na
vědomí, že požadované posouzení stávajícího stavu Kina 70 je zpracované od IRBOS(u) a je
dostačující. OSN - dával to tam z toho důvodu, že z KVR vyšel požadavek, aby byl takový
posudek zajištěn. Proto jsme nechali zpracovat tyto posudky. Pokud by ale měl být objednán
ještě nějaký speciální audit, tak se bude muset objednat a zaplatit, v tomto smyslu by pak RM
musela uložit úkol příslušným usnesením. OMM - připomíná, že postupovali podle posledního
usnesení RM v této věci, tzn., "zpracujte podklady, zjistěte aktuální stav a potom předložte do
RM". Nakonec radními vzato na vědomí.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 36-2120/20
RM bere na vědomí posouzení stávajícího stavu Kina 70, zpracované firmou Irbos s.r.o., Čestice
115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094, zprávu o stavu el. instalace Kina 70, zpracovanou
firmou EL-RIO s.r.o., Nerudova 199, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 48170836, a cenovou
nabídku firmy DEKPROJEKT s.r.o., Podbranská 2198, 560 02 Česká Třebová, IČO: 27642411.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/7 Doplnění Pravidel pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání
Identifikace:
Na základě požadavku radního p. Jarolímka a rozhodnutí RM o přesunu bodu do programu
RM 36, předkládá OSN doplněná "Pravidla pro technické zhodnocení bytů a prostor pro
podnikání v majetku města Nové Město nad Metují, realizované z podnětu nájemce a hrazené
nájemcem".
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Odůvodnění:
Tento bod je předkládán na základě požadavku radního p. Jarolímka, o doplnění "Pravidel pro
technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání v majetku města Nové Město nad Metují,
realizované z podnětu nájemce a hrazené nájemcem". Doplnění konzultováno a dopracováno
PRAV. OSN souhlasí s doplněním, viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Na připomínku p. Jarolímka reagoval vedoucí OSN s tím, že formulace úprav Pravidel vzešla
od PRAV - podstata návrhu od p. Jarolímka je stejná, jde fakticky jen o stylistickou úpravu, se
kterou nemá OSN problém. Hlasováno o variantě "souhlasí" a "ve znění upravené přílohy" - 6
pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 36-2121/20
RM souhlasí s doplněním "Pravidel pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání v
majetku města Nové Město nad Metují, realizované z podnětu nájemce a hrazené nájemcem", ve
znění upravené přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Školní
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" předkládá RM opravenou zprávu o hospodaření za rok 2019 - viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - vloženy zase staré údaje (minimálně v letech). Mgr. Kupka - reagoval s tím, že
tam byly 2x uvedeny chybně roky - je to opraveno i v příloze. Usnesení - ve znění upravené
přílohy (opravy se týkaly datumů). Poté odsouhlaseno.
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 36-2122/20
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2019 Základní školy Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2019
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - viz
příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů a s usnesením č. RM 109-3713/07. OŠKS doporučuje schválit.
Vyjádření OF: Souhlasím. O navrženém poměru rozdělení do fondů lze na RM diskutovat.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - přednesl 2 návrhy na úpravy tabulky: 1. návrh - MKN - 24 tis. Kč s ohledem na
to, že bylo čerpáno 38 tis. Kč - z tohoto důvodu navrhuje navýšení - rezervní fond o 10 tis. Kč
víc, ten druhý fond o 10 tis. Kč méně. TAJ - z 50 na 40, a z druhého změnit z 24 na 34. Mgr.
Hylský - 2. návrh - ZŠ a MŠ Krčín - kde do fondu odměn nejde ani koruna - s ohledem na to,
že jsme ji hodnotili jako nejlepší ZŠ - dát ji do fondu odměn alespoň 10 tis. Kč z rezervního
fondu. Ing. Němeček - tohle si navrhují ředitelé? OŠKS - ano, ale RM v tom může dělat
změny. Žádný další nebyl, ST nechal hlasovat o 1. usnesení s úpravou "ve znění upravené
přílohy k tomuto bodu" - hlasováno - 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se. Ke 2. usnesení radní hlasovali
7 pro.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 36-2123/20
RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 a jeho
rozdělení do fondů ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 36-2124/20
RM ukládá ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Nové Město nad Metují využít
finanční prostředky na platy z rozpočtu od zřizovatele až po vyčerpání fondu odměn.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/3 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Identifikace:
RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných
městem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem je dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci RM. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny
vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní
závěrka (výkazy) a inventarizační zpráva. Informace o postupu schvalování jsou uvedeny v
příloze k tomuto bodu. Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky a inventarizační
zprávy k nahlédnutí na OF, zároveň budou k dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - viz jeho návrhy v předchozím bodu 5/2 - opět doplnit do usnesení "ve znění
upravené přílohy k tomuto bodu". Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 36-2125/20
RM schvaluje účetní závěrky včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Městská knihovna Nové Město nad Metují; Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město
nad Metují; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují; Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588;
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845; Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600; Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a
Mateřská škola Krčín; Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za
účetní období 2019 sestavené ke dni 31.12.2019 dle přiložených protokolů - ve znění upravené
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Zápis č. 11 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 04.03.2020
Identifikace:
Dne 04.03.2020 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR
projednala Výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2019 a doporučuje ředitelce školy
zprávu přepracovat. Ředitelka školy informovala ŠR o zrušení soutěže ve sběru papíru, o
postupu školy v souvislosti se šířením koronaviru a o probíhající renovaci přírodnin ve škole.
Členka ŠR upozornila na nekalou činnost společnosti Fond Sidus, z.ú. ŠR doporučila ředitelce
školy prověřit možnost nákupu šatních skříněk a informaci předložit na příštím jednání ŠR.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 36-2126/20
RM byla seznámena se zápisem č. 11 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod ze dne 04.03.2020 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Žádost ZUŠ B. Smetany - ředitelské volno
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o schválení vyhlášení 2 dnů ředitelského volna pro žáky na
dny 18. a 19.05.2020 z důvodu pořádání talentových a přijímacích zkoušek do ZUŠ B.
Smetany.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 36-2127/20
RM schvaluje vyhlášení ředitelského volna v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují ve dnech 18. a 19.05.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Žádost ZUŠ B. Smetany - "ZUŠ Open"
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o souhlas s pořádáním akce ZUŠ Open na vyvýšené ploše
před "vlaštovkami" na Husově náměstí v sobotu 16.05.2020 od 9:00 do 15:00 hodin. V tento
den bude představena většina souborů a orchestrů školy v rámci celostátního projektu
ZUŠ Open. Zároveň ředitel ZUŠ B. Smetany žádá o bezplatné zapůjčení a postavení krytého
pódia a koberce.
Odůvodnění: Vyjádření OS: V tento den nejsou naplánované svatby, souhlasíme.
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci, souhlasíme.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - upozornil na to, že spousta akcí se zřejmě konat nebude. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 36-2128/20
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce "ZUŠ Open",
která se bude konat v sobotu 16.05.2020 od 9:00 do 15:00 hodin na Husově náměstí v prostoru
plochy před „vlaštovkami“. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí
na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se
souhlasem předány žadateli, který plně odpovídá za jejich dodržení.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 36-2129/20
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia a koberce pro Základní
uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují na akci „ZUŠ Open“, která se bude
konat v sobotu 16.05.2020 od 9:00 do 15:00 hodin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 36-2130/20
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia a položení a úklid koberce na akci
„ZUŠ Open“, která se uskuteční v sobotu 16.05.2020 na Husově náměstí v prostoru "před
vlaštovkami".
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění
reklamy - Smetanovské dny 2020
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za
účelem umístění reklamy na akci 37. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2020" při
vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 5/6.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 36-2131/20
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na akci 37. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2020" při vystoupení
smíšeného pěveckého sboru Kácov, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/8 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění
reklamy - Festival české filmové komedie
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za
účelem umístění reklamy na 42. ročník Festivalu české filmové komedie 2020.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 36 - 5/6.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 36-2132/20
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na 42. ročník Festivalu české filmové komedie 2020, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Žádost MK - Lampiónový průvod s ohňostrojem
Identifikace:
Ředitel Městského klubu v Novém Městě nad Metují žádá RM o povolení akce Lampionový
průvod s ohňostrojem, konané dne 07.05.2020. Průvod se bude řadit na náměstí Republiky,
kde ve 20:30 hodin proběhne pietní akt. Poté se průvod vydá do areálu sokolovny, ve 21:15
hodin se uskuteční ohňostroj. Ukončení akce ve 24:00 hodin. Akce se uskuteční v součinnosti
s MP a SDH Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: MP počítá se zajištěním průvodu a dalších bezpečnostních opatření s akcí
Lampiónový průvod s ohňostrojem. Služba bude adekvátně posílena.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 36 - 5/6.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 36-2133/20
RM souhlasí s uskutečněním akce Lampionový průvod s ohňostrojem dne 07.05.2020, s pietním
aktem na náměstí Republiky ve 20:30 hodin, s průvodem do areálu sokolovny a s ohňostrojem ve
21:15 hodin s tím, že celá akce skončí ve 24:00 hodin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 42

ZÁPIS Z PORADY
RM 36 ze dne 23.03.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

5/10 Dotace sportovním klubům
Identifikace:
Vzhledem k opatřením, která vychází z vyhlášení nouzového stavu, vydaného vládou ČR, bylo
zrušeno jednání KSPORT, na kterém měla komise projednávat žádosti sportovních klubů o
dotaci z rozpočtu města. Protože považujeme za nutné, aby návrh na rozdělení dotací na rok
2020 KSPORT projednala Komise sportovní, a protože sportovní kluby potřebují finanční
prostředky na řádný chod spolku, doporučujeme Radě města vyplacení zálohy všem
sportovním klubům ve výši cca 60 % loňské dotace. KSPORT po skončení mimořádných
opatření a projedná výši dotace sportovním klubům na rok 2020. Doplatek dotace bude řešen
dodatkem ke smlouvě.
Odůvodnění:
Navržený postup byl konzultován s předsedou KSPORT a s návrhem souhlasí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 36-2134/20
RM ukládá OŠKS připravit do RM 37 dne 06.04.2020 návrh na vyplacení zálohy na dotaci z
rozpočtu města sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Žádost MSSS Oáza - zajištění stravování
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza žádá RM o souhlas s uzavřením smlouvy se společností Scolarest zařízení školního stravování s.r.o. na zajištění stravování pro MSSS Oáza na dobu ode dne
01.05. do dne 31.12.2020. Nejpozději v průběhu měsíce června 2020 bude zahájena příprava
veřejné zakázky na dodávku stravy na dvouleté období od roku 2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV: Souhlasíme s uzavřením smlouvy.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 36-2135/20
RM souhlasí s tím, aby Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují uzavřelo
smlouvu se společností Scolarest - zařízení školního stravování s.r.o. na zajištění stravování pro
MSSS Oáza na dobu ode dne 01.05. do dne 31.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/12 Přerušení provozu mateřských škol
Identifikace:
OŠKS předkládá RM k projednání přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem
Nové Město nad Metují. Dne 23.03.2020 bylo přítomno v MŠ Rašínova 8 dětí, v MŠ Krčín 4
děti, v ostatních MŠ děti nebyly. Podle sdělení ředitelek a zástupkyň ředitelky by uzavření škol
nezpůsobilo rodičům žádné problémy, škola bude rodičům vystavovat potvrzení o uzavření.
Navrhujeme provoz přerušit ode dne 25.03.2020.
Odůvodnění:
Provoz školy lze ze závažných důvodů přerušit v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Po shrnutí aktuálních informací od vedoucího OŠKS radní diskutovali o tom, zda dát souhlas k
uzavření všech MŠ ve městě nebo jen některých. Nakonec v souladu s doporučením
ředitelek MŠ, KÚ KHK a Ministerstva školství hlasovali radní o souhlasu s uzavřením všech
MŠ. Hlasováno - 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se - bylo schváleno.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 36-2136/20
RM souhlasí s uzavřením mateřských škol zřizovaných městem Nové Město nad Metují ode dne
25.03.2020 do odvolání.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 36-2137/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, TS a DDM Stonožka,
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Odpis nevymahatelné pohledávky - nájem
Identifikace:
OF navrhuje odpis nevymahatelné pohledávky za neuhrazené nájemné a služby spojené
s užíváním bytu v č. p. 22 v ul. Bratří Čapků za období r. 2007 a za měsíce leden až březen r.
2008 a neuhrazené faktury z r. 2008 za odstranění závad při předávání bytu, vše v celkové
výši 8 060,70 Kč - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění: Dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 36-2138/20
RM schvaluje odpis nevymahatelné pohledávky za neuhrazené nájemné, služby spojené
s užíváním bytu a výdaje za odstranění závad při předávání bytu v č. p. 22 v ul. Bratří Čapků z r.
2007 a 2008 ve výši 8 060,70 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Rozpočtové opatření - § 5213 - krizová opatření
Identifikace:
Z důvodů opatření proti koronaviru COVID - 19 dochází ke zvýšeným výdajům v rámci § 5213
- krizová opatření. OF navrhuje navýšení rozpočtu.
Odůvodnění:
Navržené RO dočasně využívá volné vlastní zdroje financování § 4344 - sociální rehabilitace Centrum prevence Mandl. Na financování sociální služby zajišťované Centrem prevence
Mandl byly získány finanční prostředky od KHK. Jejich zapojení do rozpočtu města je v
kompetenci ZM a příslušné RO bude tedy předloženo ke schválení na jednání ZM 12.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 36-2139/20
RM schvaluje RO - navýšení § 5213 - krizová opatření o částku 500 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 4344 - sociální rehabilitace - centrum prevence Mandl.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Dotaz zástupkyně firmy Probus Real s.r.o. a ve věci projednání on-line přenosů ze
zasedání ZM
Identifikace:
Paní Andrea Hospodářová, provozovatel Galerie Metuje, fy PROBUS REAL s.r.o., Příběnická
939/20, 130 00 Praha 3, vznesla jménem občanů e-mailový dotaz týkající se on-line přenosů
ze zasedání ZM. Tuto možnost poskytuje občanům již více let např. město Česká Skalice.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Přílohou tohoto bodu předkládá PRAV materiál z Úřadu pro ochranu osobních údajů, ze
kterého vyplývá, že on-line přenos, kdy záznam z jednání není dále uchováván, není
zpracováním osobních údajů.
Vyjádření OI: viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - informoval o projednávané záležitosti žadatelky, musí o tom rozhodnout ZM, souvisí to
se změnou JŘ ZM. Dnes bylo doplněno k tomuto bodu ještě 2. usnesení, a to doporučit
ZM uložit úkol ST zabezpečit možnost on-line přenosů z jednání ZM, a to v termínu po
dokončení stavebních a technických úprav zasedací místnosti č. 2 na MěÚ, které pak umožní
tyto přenosy realizovat. Dále TAJ hovořil k nutným úpravám přednáškového sálu MKN a
souvisejícím finančním nákladům a problémům, které by on-line přenosům ze zasedání ZM
předcházely a ke kterým by tam mohlo docházet - viz informace OI v příloze tohoto bodu. Ing.
Němeček - požádal o vyjádření PRAV k právnímu rozboru - ten, který tam je, je zastaralý a
právní předpisy v dnešní době platí úplně jiné (tím netvrdí, že ten právní rámec, co se může a
co ne, bude významně jiný) - argumentace v materiálu k tomuto bodu je ale stará, je tam
citován starý Občanský zákoník, předpisy GDPR tam nejsou a jsou tam uvedeny další
neexistující právní předpisy. TAJ přislíbil připomínky projednat a zaslat aktuální informaci,
nicméně je přesvědčen, že ta pravidla obsahově jiná nebudou. Radní se pak rozhodli, že bod
bude přesunut do další RM s tím, že k tomu obdrží další aktuální právní informace. Hlasováno
- 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 36-2140/20
RM odkládá projednání žádosti paní Andrey Hospodářové, provozovatele Galerie Metuje, fy
PROBUS REAL s.r.o., Příběnická 939/20, 130 00 Praha 3, která vznesla jménem občanů e-mailový
dotaz týkající se on-line přenosů ze zasedání ZM s tím, že o navržených usneseních a doporučení
pro ZM bude RM hlasovat až po doplnění aktuálních právních informací týkajících se podmínek
uskutečňování on-line přenosů ze zasedání ZM. RM ukládá TAJ předložit tento bod do RM 37.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Řád veřejných pohřebišť
Identifikace:
Nový Řád veřejných pohřebišť města Nové Město nad Metují, kterým bude nahrazen Řád
veřejných pohřebišť účinný ode dne 01.11.2016.
Odůvodnění:
Zákonem č. 193/2017 Sb. byl s účinností ode dne 01.06.2017 novelizován zákon č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví. Podle bodu 9. přechodných ustanovení zákona č. 193/2017 Sb. je
provozovatel pohřebiště povinen uvést řád pohřebiště do souladu novelizovaným zněním
zákona o pohřebnictví nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb.,
tedy do dne 01.06.2020. Po schválení Řádu veřejných pohřebišť v RM bude tento řád
předložen ke schválení KÚ KHK. Navrhované znění řádu bylo s KÚ KHK předběžně
konzultováno.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 36-2141/20
RM schvaluje Řád veřejných pohřebišť města Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto
bodu, kterým se ruší Řád veřejných pohřebišť účinný ode dne 01.11.2016.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace
Identifikace:
Aktuální informace ST a MST k řešení problematiky koronaviru COVID-19 v Novém Městě
nad Metují. Přehled hlavních aktivit viz příloha tohoto bodu. Ostatní informace byly podány
ústně přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Informace vedení města pro radní o postupu města a MěÚ při řešení problematiky koronaviru
COVID-19 v Novém Městě nad Metují ode dne 12.03.2020.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - přednesl radním podrobné informace o činnosti Bezpečnostní rady města (dále jen
"BRM") a krizového štábu ve dnech 12.03. - 23.03.2020.
Ing. Maur - vznesl připomínku, že opatření, která MěÚ zavedl, měla přijít již o den dříve.
ST - odešleme radním podrobnější informaci o činnosti BRM, týká se 2 zasedání. Existují
zápisy z koordinačních porad krizového štábu - těch je nyní celkem 8, v nich je řešena
operativa, která by radním až tak moc souhrnných využitelných informací nepředala.
MST - na krizové lince MěÚ se střídáme ve 4 lidech - ST, MST, TAJ a Ing. Kavanová. Na lince
odpovídáme na dotazy a operativně řešíme podněty a připomínky - nejčastěji se to týká
městského rozhlasu (ukazuje se, že větší investice do modernizace městského rozhlasu je
nezbytná).
ST - v rámci činnosti krizového štábu probíhá koordinace dobrovolnických činností, dodávek a
rozdělování ochranných prostředků, spolupráce s pí Žahourkovou a prodejnou Vitálka, která
funguje jak pro příjem materiálu na šití roušek, tak pro výdej ušitých roušek - roušky jsou
odsud vydávány jak do zdravotnictví, tak i pro občany. Velice si ceníme těchto součinností a
práce dobrovolníků. Skvěle v této oblasti fungují skauti, kteří zajišťují potřebné nákupy pro
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seniory. Rovněž jsme v trvalém každodenním kontaktu s organizacemi města a další kontakty
máme s otevřenými prodejnami ve městě, kam rovněž podle možností a potřeby poskytujeme
nezbytné ochranné prostředky.
TAJ - je zabezpečena činnost MěÚ v rozsahu dle omezení nařízených vládou ČR. Dále by
dnes měli zaměstnanci KÚ KHK přivézt a distribuovat respirátory a roušky lékařům ve městě.
MST - dotaz na Mgr. Hylského na aktuální situaci v dobrovolnické činnosti skautů. Mgr. Hylský
- podal informace o počtech dobrovolníků, kteří v rámci skautské činnosti fungují, a informoval
rovněž o tom, že ochranných pomůcek mají pro svou potřebu dostatek, v případě potřeb vše
operativně řeší s městem.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 36-2142/20
RM bere na vědomí aktuální informace ST a MST k řešení problematiky koronaviru COVID-19 v
Novém Městě nad Metují přednesené přímo na jednání RM a dále ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V závěru jednání RM ST informoval, že příští jednání RM 37 bude zajištěno opět
konferenčním způsobem, jen dojde ještě k technickému vylepšení přenosu.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 36 vyhotoven dne:

26. března 2020

Zápis z RM 36 vypraven dne:

26. března 2020

Zápis z RM 36 zveřejněn dne:

26. března 2020
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