Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 16 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 03.06.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

18:50

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:50

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

15:36

18:50

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

18:50

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:50

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:50

Plná

7
8
9

Prouza Martin, Ing.
Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
13:00

18:50
18:50
18:50

Plná
Plná
Plná

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tomáš Hvězda
Bc. Zdeněk Krákora
Irena Rybáčková
Jaroslav Rybáček
Iveta Habrová
Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Mgr. Adam Balcar
Ing. Simona Vojnarová
Pavel Horvat

Zapisovatelka

ředitel ZUŠ B. Smetany
ředitel MK
NOFI
NOFI
referentka OŠKS (OF)
vedoucí OMM
vedoucí OMP (OMM)
referent OVRR
vedoucí ORM (OMM)
vedoucí OSN (OMM)

Simona Hoffmannová

Stránka 1

13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
14:13
14:13
14:32
15:57
17:36

13:41
14:05
13:41
13:41
14:05
18:10
15:59
15:44
17:45
18:05

_____________________

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

ZÁPIS Z PORADY RM 16

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 03.06.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka

2/2

Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín - Vrchoviny I. část

2/3

Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín - Vrchoviny II. část

2/4

Prodej pozemku p. p. č. 381/3 v k. ú. NM

2/5

Prodej části pozemků p. p. č. 4/2 a 294/2 v k. ú. Vrchoviny

2/6

Výpůjčka části pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Vrchoviny

2/7

Pronájem stp. p. č. 307/2 v k. ú. NM - CIS

3.

Rozvoj

3/1

Návrh na pořízení změny územního plánu - pozemek p. p. č. 1456/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují

3/2

Rezignace konzervátora státní památkové péče a jmenování nového konzervátora státní
památkové péče

3/3

Zápis z 3. jednání Komise názvoslovné ze dne 14.05.2019

3/4

PD na chodník v ul. Klopotovská

3/5

Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská - zamítnutí dotace ze SFDI

3/6

Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci

3/7

Rekonstrukce lávky u AMMANN(u) - nájemní smlouva se SŽDC

3/8

Seismické měření účinků dopravy v MPR v NMnM - Závěrečná zpráva

3/9

Zápis z 3. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.05.2019

3/10

Nabídka na zpracování studie oslunění pro koupaliště

3/11

Nová investiční položka - doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní

3/12

Nová investiční položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká

3/13

Zpracované územní studie veřejných prostranství

3/14

RO - městský mobiliář

3/15

Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova
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3/16

Komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku ZŠ Komenského konektivita

3/17

Umístění pamětního kamene, stavba Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Krčín)

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 19 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v čp. 391

4/2

Zápis ze 154. zasedání Bytové komise

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města

4/5

Ukončení dohody o užívání části objektu čp. 427

4/6

Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 23.06.2009

4/7

Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2011

4/8

Žádost o prodloužení termínu - Oprava střechy LDT Pavlátova louka

4/9

"Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí" - vícepráce

4/10

Veřejná zakázka - Mytí fasády - čp. 6

4/11

Ukončení nájemní smlouvy čp. 371

4/12

Žádost nájemce - dodatek k nájemní smlouvě

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Informace o schválení dotace - ZUŠ B. Smetany

5/2

Žádost o souhlas s přijetím věcného daru

5/3

Oznámení o prodloužení provozu mateřské školy

5/4

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách

5/5

Žádost o povolení kulturní akce na Husové náměstí

5/6

Zápis ze 4. zasedání Žákovského parlamentu

6.

Finance

6/1

Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s

6/2

Odpis pohledávek

6/3

Závěrečný účet 2018

6/4

Účetní závěrka města za rok 2018

6/5

Nákup vyprošťovacího zařízení - žádost o výjimku

6/6

Návrh odměn za období od ledna 2019 do května 2019 členům Komise sociálně-rozmisťovací
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6/7

Vyřazení a převod majetku

6/8

Žádost o podporu Novoměstské filharmonie

6/9

Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. NAA-V-44/2019

6/10

Změna konceptu distribuce Novoměstského zpravodaje

7.

Různé

7/1

41. Setkání Nových Měst v Evropě

7/2

Zápis č. 3 Osadního výboru Spy ze dne 06.05.2019

7/3

Zápis č. 2 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.05.2019

7/4

OV Spy - snížení daně z nemovitostí

7/5

Zápis č. 2 z jednání Komise dopravní ze dne 22.05.2019

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
13:55 - 14:40
14:40 - 16:40
16:40 - 17:10
17:10 - 17:20
17:20 - 17:55
17:55 - 18:45
18:45 - 18:50

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 16-843/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 16:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 03.06.2019
Majetkoprávní úkony
Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka
Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín - Vrchoviny I. část
Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín-Vrchoviny II. část
Prodej pozemku p. p. č. 381/3 v k. ú. NM
Prodej části pozemků p. p. č. 4/2 a 294/2 v k. ú. Vrchoviny
Výpůjčka části pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Vrchoviny
Pronájem stp. p. č. 307/2 v k. ú. NM - CIS
Rozvoj
Návrh na pořízení změny územního plánu - pozemek p. p. č. 1456/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Rezignace konzervátora státní památkové péče a jmenování nového konzervátora státní
památkové péče
Zápis z 3. jednání Komise názvoslovné ze dne 14.05.2019
PD na chodník v ul. Klopotovská
Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská - zamítnutí dotace ze SFDI
Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci
Rekonstrukce lávky u AMMANN(u) - nájemní smlouva se SŽDC
Seismické měření účinků dopravy v MPR v NMnM - Závěrečná zpráva
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3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16

Zápis z 3. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.05.2019
Nabídka na zpracování studie oslunění pro koupaliště
Nová investiční položka - doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní
Nová investiční položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká
Zpracované územní studie veřejných prostranství
RO - městský mobiliář
Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova
Komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku ZŠ Komenského –
konektivita

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

Správa nemovitostí
Dodatek č. 19 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v čp. 391
Zápis ze 154. zasedání Bytové komise
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města
Ukončení dohody o užívání části objektu čp. 427
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 23.06.2009
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2011
Žádost o prodloužení termínu - Oprava střechy LDT Pavlátova louka
"Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí" - vícepráce
Veřejná zakázka - Mytí fasády - čp. 6
Ukončení nájemní smlouvy čp. 371
Žádost nájemce - dodatek k nájemní smlouvě

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

Školství, kultura a sport
Informace o schválení dotace - ZUŠ B. Smetany
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Oznámení o prodloužení provozu mateřské školy
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
Žádost o povolení kulturní akce na Husové náměstí
Zápis ze 4. zasedání Žákovského parlamentu

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

Finance
Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s
Odpis pohledávek
Závěrečný účet 2018
Účetní závěrka města za rok 2018
Nákup vyprošťovacího zařízení - žádost o výjimku
Návrh odměn za období od ledna 2019 do května 2019 členům Komise sociálněrozmisťovací
Vyřazení a převod majetku
Žádost o podporu Novoměstské filharmonie
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. NAA-V-44/2019
Změna konceptu distribuce Novoměstského zpravodaje

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

Různé
41. Setkání Nových Měst v Evropě
Zápis č. 3 Osadního výboru Spy ze dne 06.05.2019
Zápis č. 2 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.05.2019
OV Spy - snížení daně z nemovitostí
Zápis č. 2 z jednání Komise dopravní ze dne 22.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
Stránka 6

ZÁPIS Z PORADY RM 16

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 03.06.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 16 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek - příchod v 13:04 - těsně po odhlasování tohoto bodu.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 16-844/19
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 Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka
Identifikace:
Záměr města prodat pozemek p. p. č. 619/26 o výměře 47 m², druh pozemku ostatní plocha v
k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, za minimální kupní cenu 100 Kč/m² pozemku, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 12568/19 v době ode dne 23.04.2019 do dne 10.05.2019. Ke zveřejněnému záměru města byla
doručena jedna obálka, která bude otevřena na zasedání RM.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM jedinou doručenou obálku k záměru prodeje p. p.
č. 619/26 v k. ú. Nové Město nad Metují - nabídka p. [osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj
odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] s nabídkovou cenou 101 Kč/m2, velikost pozemku 47
m2. V návazné diskusi byla projednávána otázka možností vjezdu, zaplocení tohoto pozemku
a otázka nastavení výše jeho ceny.
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 16-845/19
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 619/26 o výměře 47 m², druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, který je zapsaný na LV
č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod, do podílového spoluvlastnictví pana [osobní údaj odstraněn], pana [osobní údaj odstraněn]
a pana [osobní údaj odstraněn], za nabídnutou a tedy sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 101
Kč/m² pozemku a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín - Vrchoviny I. část
Identifikace:
Záměr města směnit podíly 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], vedeného 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 1625 m2 oddělený geometrickým plánem č. 607-664/2018, z majetku města,
vedeného 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 13-680/19 v době ode dne
30.04.2019 do dne 17.05.2019. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné námitky a
připomínky.
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 chodce a cyklisty z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína a
naopak. Pozemky jsou směňovány dle podmínek požadovaných druhou směňující stranou.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

Mgr. Hylský - si upřesnil, po které straně jedeme s trasou cyklostezky ve směru do Vrchovin.
TAJ - jedeme po levé straně. Ing. Maur - poděkoval za upřesnění pro lepší orientaci. ST a
OMP konkretizovali na prezentaci, o jakou směnu pozemku se jedná.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 16-846/19
RM doporučuje ZM schválit směnu podílů o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503
m2 a ¼ 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], vedených 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
1625 m2 oddělený geometrickým plánem č. 607-664/2018, z majetku města, vedeného na LV č. 10
001 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Směna pozemků pro stavbu cyklochodníku Krčín - Vrchoviny II. část
Identifikace:
Záměr města směnit podíl o velikosti 3/4 pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2, v k. ú.
Vrchoviny, odděleného geometrickým plánem č. 571-608/2016, z pozemků p. p. č. 301/3, druh
pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, z majetku pí [osobní údaj
odstraněn], vedený na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za
pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, z majetku města, vedený na LV č. 10 001 pro k. ú.
Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, a doplatek ve výši 141 795 Kč, byl zveřejněn dle
usnesení č. RM 13-681/19 v době ode dne 30.04.2019 do dne 17.05.2019. Ke zveřejněnému
záměru nebyly podány žádné námitky a připomínky.
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 chodce a cyklisty z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína a
naopak. Pozemky jsou směňovány dle podmínek požadovaných druhou směňující stranou.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Opět bylo prezentováno, o jaké pozemky se jedná - Mgr. Hylský uvedl, že má problém s
pozemkem za č. p. 391, který město směňuje za pozemky ro budoucí cyklostezku. Další
diskutující: TAJ, ST, Ing. Němeček. ST mj. informoval o jednáních s vlastníky bytů z č. p. 391.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 16-847/19
RM doporučuje ZM schválit směnu podílu o velikosti ¾ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře 2503
m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného geometrickým plánem č. 571-608/2016 z pozemků p. p. č. 301/3,
druh pozemku ovocný sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, z majetku pí [osobní údaj
odstraněn], vedených na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za pozemek
p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, z majetku města, vedený na LV č. 10 001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a s doplatkem ve výši 141 795 Kč. Oba listy vlastnictví jsou
vedené u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Prodej pozemku p. p. č. 381/3 v k. ú. NM
Identifikace:
Žadatel, p. [osobní údaj odstraněn], žádá o koupi pozemku p. p. č. 381/3 o výměře 225 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
k výstavbě domu dle územního plánu města pro obchod, služby, bydlení. Výstavba na
pozemku podléhá regulaci podle Opatření obecné povahy č. 1/2010 ze dne 16.09.2010:
Regulační plán území mezi ulicemi Nádražní, B. Němcové a T. G. Masaryka, dále jen
„Regulační plán“.
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Odůvodnění:
Město má zájem o dostavění staveb na nezastavěných pozemcích v lokalitě na Rychtě dle
Regulačního plánu. Pozemek by měl být nabízen minimálně za kupní cenu v místě a čase
obvyklou, kterou je třeba zjistit.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
K tomuto bodu proběhla velice obsáhlá diskuse všech přítomných, ve které radní rozebírali
problémy RP trojúhelníku Rychta, na které ve svém stanovisku upozornil Mgr. Balcar z OVRR.
Nakonec se radní shodli, že je třeba urychleně provést analýzu současného stavu RP především zaměřenou na to, zda v současnosti vzniká rozpor mezi grafickou a textovou částí,
a pokud ano, tak jaká opatření je třeba přijmout a v jakém časovém horizontu. Žádné
usnesení nebylo přijato, ST zadá interně úkol OMM ke svolání schůzky všech
zainteresovaných, aby bylo možné celou záležitost znovu projednat na RM č. 17.
K čl. 2/4
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemku p. p. č. 381/3 o výměře 225 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v místě a
čase obvyklou a poté předložit návrh zveřejnění záměru města prodat pozemek k zastavění.
Bez usnesení

2/5 Prodej části pozemků p. p. č. 4/2 a 294/2 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
Manželé, [osobní údaj odstraněn], požádali o koupi části pozemku o velikosti cca 110 m2 z
pozemku města p. p. č. 4/2, o výměře 851 m2, druh pozemku zahrada, a části pozemku o
velikosti cca 6 m2 pozemku města p. p. č. 294/2 o výměře 70 m2, druh pozemku trvalý travní
porost v k. ú. Vrchoviny. Požadované pozemky se nachází mezi komunikací k přečerpávací
kanalizační stanicí a oplocením pozemku žadatelů.
Odůvodnění:
Část pozemku je pro město nevyužitelná. Uživatel komunikace souhlasí za podmínek
uvedených ve vyjádření v příloze. Před zveřejněním záměru města prodat pozemek je třeba
zjistit cenu v místě a čase obvyklou.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi se radní shodli a odsouhlasili upravené usnesení ve znění: "RM neukládá
OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemků v p. p. č. p. p. č. 4/2 a p. p. č. 294/2, vše v k.
ú. Vrchoviny v místě a čase obvyklou."
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 16-848/19
RM neukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu pozemků v p. p. č. p. p. č. 4/2 a p. p. č. 294/2,
vše v k. ú. Vrchoviny v místě a čase obvyklou, protože město neuvažuje o prodeji těchto pozemků.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Výpůjčka části pozemku p. č. 4/2 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
Manželé [osobní údaj odstraněn] požádali o výpůjčku části p. p. č. 4/2, druh pozemku
zahrada, k. ú. Vrchoviny, z majetku města, vedeného na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem rozšíření zahrady,
chovu zvířat, uskladnění dřeva a umístění mobilního oplocení.
Odůvodnění:
Pozemek je v současné době zatravněn a slouží jako veřejné prostranství. V pozemku je
veden vysokotlaký plynovod, užívání je tak omezeno ochranným pásmem ve vzdálenosti 4 m
od vedení. Na pozemku je plánována cyklotrasa. Výpůjčkou se rozumí užívání zdarma.
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 16-849/19
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 4/2 o
výměře 250 m2 v k. ú. Vrchoviny za účelem rozšíření zahrady, chovu zvířat, uskladnění dřeva a
umístění mobilního oplocení a doporučuje žadatelům, v případě jejich zájmu, požádat o užívání
plochy o nižší výměře tak, aby byla dodržena ochranná pásma od vedení VTL plynovodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Pronájem stp. p. č. 307/2 v k. ú. NM - CIS
Identifikace:
Pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví města, vedený na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením ZM 4 – 108/19 ze
dne 18.04.2019 byl ode dne 03.05.2019 do dne 21.05.2019 zveřejněn záměr města
pronajmout pozemek za účelem umístění dočasné stavby provozovny cestovní agentury CIS,
včetně její přístavby s obchody čp. 69 v ulici TGM, s požadavkem na uvedení doby nájmu a
výše nájemného ze strany zájemce. Ke zveřejněnému záměru bylo dne 10.05.2019 doručeno
vyjádření žadatelky a dne 13.05.2009 ještě doplnění k tomuto podanému vyjádření. Jiná
vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Ve svém vyjádření žadatelka navrhuje nájemné ve výši 130 Kč za 1 m2 a rok a požaduje dobu
nájmu na jeden rok ode dne 18.12.2019 do dne 17.12.2020. Ve svém doplnění uvádí, že
požaduje nájem na dobu 1 roku ode dne 18.12.2019 do 17.12.2020, pokud RM nerozhodne o
delší lhůtě pronájmu. Stávající smlouva o nájmu byla uzavřena do dne 17.12.2019 za účelem
přípravy předmětu nájmu k jeho vrácení pronajímateli ve stavu: vyklizený, beze staveb,
zarovnaný (vše na náklady nájemce), za nájemné ve výši 125 Kč za 1 m2 a rok. V souladu se
smlouvou podala v dubnu 2019 žadatelka žádost o odstranění stavby do dne 31.12.2019,
v případě uzavření nové smlouvy bude vyzvána stavebním úřadem ke zpětvzetí této žádosti a
smluvně bude sjednán nový termín podání žádosti. Znění smlouvy předkládá OMP ke
schválení, termín uzavření navržen od 1. 7. 2019, stávající smlouva bude uzavřením nové
smlouvy zrušena, neboť sjednaný účel užívání je v rozporu se stávajícím způsobem užívání.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy p. Jarolímka, které se týkaly obsahu a smyslu smlouvy, odpověděla vedoucí OMP.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 16-850/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Nové Město nad Metují, s paní Libuší Matoušovou, IČO:
11160837, provozovna: T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují, za účelem umístění
dočasné stavby provozovny agentury „Cestovní informační služby“ dle stavebního povolení ze dne
04.09.1996, č. j.: 1811/96, SP-90/96, včetně její přístavby s obchody dle stavebního povolení ze dne
21.05.1998, č. j.: 783/98, SP-45/98, čp. 69 v ulici T. G. Masaryka, na dobu určitou ode dne
01.07.2019 do dne 31.12.2020, za nájemné v nabídnuté výši 130 Kč/1 m2/rok, za podmínky
vyklizení pozemku, odstranění staveb a jeho zarovnání, kdy vyklizení a likvidaci provede nájemce na
své náklady, a dále za podmínky, že nájemce do dne 30.04.2020 ohlásí stavebnímu úřadu záměr
odstranit stavby v termínu do dne 31.12.2020. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o nájmu
pozemku dle přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Návrh na pořízení změny územního plánu - pozemek p. p. č. 1456/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují
Identifikace:
Dne 16.04.2019 OVRR obdržel písemný návrh na pořízení změny územního plánu v k. ú.
Nové Město nad Metují - využití pozemku p. p. č. 1456/2. Tento návrh spočívá ve změně ze
stávající plochy zemědělské (NZ) na plochu rekreace - zahrádkářské osady (RZ). Navrhovatel
považuje tento návrh za drobnou úpravu a žádá o její zařazení do probíhající Změny č. 1
územního plánu a dále je připraven uhradit náklady spojené se změnou územního plánu.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 44 stavebního zákona o pořízení změny územního plánu
rozhoduje ZM mj. na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná
práva k pozemku nebo stavbě na území města. Žadatel je pak jediným vlastníkem
předmětného pozemku. Vzhledem k charakteru podání jej nelze vnímat jako připomínku k
projednávané Změně č. 1 územního plánu, ale jako návrh na pořízení nové změny územního
plánu. Vzhledem k tomu, že tento návrh splňuje veškeré formální náležitosti, předkládá jej
pořizovatel se svým stanoviskem ZM k rozhodnutí.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza požádal, aby bylo příště lépe zakresleno v mapě - trvalo mu dlouho, než na to
přišel. Poté odsouhlaseno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednacím sále.
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 16-851/19
RM nedoporučuje ZM rozhodnout o pořízení navrhované změny územního plánu spočívající ve
změně funkčního využití pozemku p. p. č. 1456/2 v k. ú. Nové Město nad Metují z plochy
zemědělské na plochu rekreace - zahrádkářské osady.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Rezignace konzervátora státní památkové péče a jmenování nového konzervátora
státní památkové péče
Identifikace:
Dne 29.04.2019 podala Ing. arch. Jitka Zavřelová rezignaci na funkci konzervátora státní
památkové péče. OVRR podal dne 30.04.2019 Národnímu památkovému ústavu, územní
odborné pracoviště v Josefově (dále jen "NPÚ") žádost o schválení návrhu na jmenování
nového konzervátora státní památkové péče. Dne 14.05.2019 obdržel OVRR od NPÚ
souhlasné vyjádření. Dne 20.05.2019 jmenoval dle § 31 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tajemník MěÚ Nové Město nad Metují,
nového konzervátora státní památkové péče pí Jarmilu Valterovou.
Odůvodnění:
Paní Jarmila Valterová je dlouhodobou pracovnicí MěÚ (pozn.: nyní v důchodu) s bohatými
zkušenostmi v oblasti památkové péče.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 16-852/19
RM bere na vědomí rezignaci paní Ing. arch. Jitky Zavřelové ze dne 29.04.2019 na funkci
konzervátora státní památkové péče, ve znění přílohy tohoto bodu. RM děkuje paní Ing. arch. Jitce
Zavřelové za její dosavadní práci ve funkci konzervátora státní památkové péče a přeje jí mnoho
úspěchů v osobním i profesním životě.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 16-853/19
RM bere na vědomí jmenování pí Jarmily Valterové novým konzervátorem státní památkové péče
ode dne 20.05.2019 dle § 31 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/3 Zápis z 3. jednání Komise názvoslovné ze dne 14.05.2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis z 3. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo dne
14.05.2019 od 17:00 hodin v kanceláři OMP MěÚ Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí
zřizovaných RM. Vyjádření odborných útvarů v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
ST vyzval Ing. Prouzu, jako předsedu Názvoslovné komise, ke komentáři k jednotlivým
návrhům. Ten komentář přednesl k prezentaci v PowerPointu. O návrzích bylo postupně
hlasováno:
1/ 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se - přijato
2/ 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se - přijato
3/ 1 pro, 1 proti, 5 zdržel se - nepřijato
4/ 3 pro, 0 proti, 4 zdržel se - nepřijato
5/ 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se - přijato
6/ 1 pro, 0 proti, 6 zdržel se - nepřijato
7/ 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se - přijato.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 16-854/19
RM projednala a bere na vědomí zápis z 3. jednání Komise názvoslovné ze dne 14.05.2019, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 16-855/19
RM doporučuje ZM schválit název pro „páteřní“ ulici v lokalitě u vodojemu (nová výstavba - ETAPA
I) názvem „HILDENSKÁ“, vedlejší souběžnou ulici názvem „DUŠNICKÁ“ a krajní ulici názvem
„GERNICKÁ“. Stávající ulici LUČNÍ pak „protáhnout“ do průsečíku s "páteřní" ulicí, vše ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3
RM doporučuje ZM schválit název pro ulici vedoucí od křížení ulic Československé armády a U
Lesa - směrem ven z města k Přibyslavi až na konec vrchovinského katastru - názvem „NA
BAČKU“, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 5, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
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K čl. 3/3
RM doporučuje ZM schválit název pro odbočku ul. Havlíčkova, která vede podél paliv a sběrny
(vedle železniční trati) do ul. Elektrárenská, názvem „U TRATI“, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 16-856/19
RM doporučuje ZM schválit název pro odbočku ulice Vl. Moravce, vedoucí z křižovatky od čp. 1
(bývalá hospoda) k vodojemu, názvem „TUMLÍŘOVA", viz příloha k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3
RM doporučuje ZM schválit název pro ulici a její odbočku vedoucí z ul. Halínská do ul. Vl. Moravce
názvem „U JEZÍRKA“, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 6, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 16-857/19
RM ukládá předsedovi Komise názvoslovné, aby ve spolupráci s tajemnicí komise předložil OV Spy
návrhy ohledně pojmenování odboček ulice Vl. Moravce a osobně se jednání OV Spy účastnil.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 PD na chodník v ul. Klopotovská
Identifikace:
V rozpočtu města pro rok 2019 je schválena položka "Chodník do Klopotova - DUR/DPS" ve
výši 250 tis. Kč. V současné chvíli nelze splnit všechny technické podmínky, požadavky
dotčených subjektů a vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby v letošním roce vznikla DUR/DPS
na chodník do Klopotova.
Odůvodnění:
ORM, před samotným zadáním zpracování DUR/DPS, projednalo se zástupcem Správy silnic
KHK záměr města vybudovat v ul. Klopotovská chodník. Zástupce Správy silnic KHK předal
městu stanovisko, ve kterém město mimo jiné informuje, že stavbou chodníku nesmí být
zúžena vozovka a v místech, kde je vozovka užší než 5,5 m ji musí město na své náklady
rozšířit na daných minimálních 5,5 m. V zatáčkách a u domu č. p. 1020 doporučuje zástupce
Správy silnic KHK rozšířit vozovku ještě více. Při osobním jednání se zástupcem DI PČR
Náchod bylo městu sděleno, že plánovaný chodník bude moci být zúžen na šíři 1 m pouze
v maximální délce 50 m. S ohledem na výše uvedené by město muselo, za současné situace,
projektovat v určitých místech i rozšíření komunikace a chodník, který se v současné chvíli v
daných dimenzích do daného prostoru nevejde a zasahoval by do majetku soukromých
vlastníků. Uvedené bylo projednáno s vedením města a bylo konstatováno, že nejrozumnější
cesta bude zpracovávat PD na chodník společně s PD na rekonstrukci komunikace. V blízké
době však KHK prostřednictvím ÚS KHK nemá v plánu tuto PD zpracovávat, proto by bylo
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vhodné napsat na Královéhradecký kraj žádost o zahájení projekčních prací co nejdříve. V
případě součinnosti při projektování jak rekonstrukce silnice, tak případné výstavby chodníku,
bude stejně nutné rozšíření do soukromých pozemků, proto je vhodné zahájit projednávání s
vlastníky přilehlých nemovitostí o případném odkoupení potřebných částí pozemků, abychom
byli připraveni, pokud by se vize společného projektování rekonstrukce silnice s vybudováním
chodníku naplnila. Kdyby nedošlo ke společnému projektování s KHK, tak po získání prostoru
na soukromých pozemcích bude možné zahájit projektové práce na PD i samostatně.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM přečetla radním vyjádření SS KHK - realizaci rekonstrukce komunikace v
nejbližší době (cca 5 let) neplánují. Je to problém, protože najít řešení bez úzké součinnosti se
SS KHK není možné. V návazné diskusi vystoupili Ing. Prouza, Ing. Maur, MBA, vedoucí
ORM, vedoucí OMM a ST. Diskuse se týkala trasy chodníku, norem, které bude třeba dodržet
atd. Diskutováno bylo i o možném místě pro parkování aut návštěvníků obůrky - viz např.
odkoupení nemovitosti po [osobní údaj odstraněn] - provedení demolice objektu a využití
pozemku pro vybudování parkoviště. Radní se shodli, že bez součinnosti s KHK bude s
realizací čehokoliv problém.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 16-858/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí odložení plnění rozpočtové položky "Chodník do Klopotova DUR/DPS" z důvodu jednání s vlastníky pozemků pro možnost umístění chodníku na soukromých
pozemcích, z důvodu úzkého prostoru v této ulici a nemožnosti splnění normových požadavků,
požadavků Správy silnic Královéhradeckého kraje a Dopravního inspektorátu Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 16-859/19
RM ukládá OMM zpracovat a odeslat žádost na Královéhradecký kraj o zahájení řešení
rekonstrukce silnice III/285, u které chce město Nové Město nad Metují v součinnosti s KHK
vybudovat chodník v ul. Klopotovská.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Stavební úpravy chodníků ul. Na Strážnici a Nahořanská - zamítnutí dotace ze SFDI
Identifikace:
Město v listopadu 2018 předložilo na Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI)
v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019
žádost o dotaci na akci Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém
Městě nad Metují. Celkové předpokládané náklady akce dle PD uvedené v žádosti 6.408 tis.
Kč, z toho předpokládané způsobilé výdaje 4.437 tis. Kč a z toho dotace 3.771 tis. Kč (max.
85 % způsobilých výdajů). Dne 30. 04. 2019 zasedal výbor SFDI a rozhodoval o podpoře
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projektů. Dne 27. 05. 2019 obdrželo město informaci o rozhodnutí Výboru SFDI o nevyhovění
žádosti města. Vyjádření Výboru SFDI společně s formulářem hodnocení žádosti a kontrolou
PD je přílohou tohoto bodu. Akce je zahrnuta do rozpočtu města na letošní rok v částce 3.200
tis. Kč (stavba, výdaje za AD, TDI) s předpokládanou výší dotace 3.700 tis. Kč. Na stavební
práce a rekonstrukci VO jsou vysoutěženi zhotovitelé, celkové náklady dle SOD 6.267.588,29
Kč. Stavba byla plánována v koordinaci s rekonstrukcí silnice II/285 procházející těmito
ulicemi, kterou bude realizovat Královéhradecký kraj a v koordinaci se stavbou realizace
nového kabelového vedení NN v ulici Nahořanská, kterou bude realizovat firma ČEZ
Distribuce a.s.
Odůvodnění:
Akce Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují je
zařazeno v rozpočtu města na rok 2019 částkou ve výši 3.200 tis. Kč (spolufinancování
stavby, náklady na výkon činnosti TDI, AD, koordinátor BOZP, geometrický plán, majetkové
vypořádání atd.). Součástí projektu je i rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Nahořanská,
která navazuje na již dokončenou rekonstrukci kabelového vedení VO v roce 2018.
V tuto chvíli je nutné rozhodnout o termínu realizace stavby chodníků a veřejného osvětlení a
zároveň o financování těchto staveb. Stavba chodníků navazuje na stavbu silnice, kterou
realizuje ÚS Královéhradeckého kraje p. o. Součástí stavby silnice je i realizace nových
obrubníků. Nové obrubníky budou položeny výše, než je stávající stav. Vybudováním nových
obrubníků dojde v celé délce v ulici Nahořanská a části ulice Na Strážnici k zásahu do
chodníků v šířce cca 20 cm. Dle vyjádření zástupce investora stavby silnice nejsou náklady na
napojení obrubníku na stávající chodník zahrnuty do rozpočtu stavby. Předpokládají, že
napojení na stávající chodník zajistí vlastník chodníkového tělesa - město.
Vzhledem k blížící se realizaci stavby silnice je nutné rozhodnout, zda bude v letošním roce
chodník realizován celý bez poskytnutí dotačních prostředků nebo zda budou dořešeny
nedostatky v projektu a město podá novou žádost o poskytnutí dotace ze SFDI na rok 2020 a
chodníky budou realizovány v příštím roce, přičemž není jisté, zda pro velký zájem bude
podaná žádost úspěšná. V případě posunutí realizace chodníků do roku 2020 musí být v
letošním roce řešen provizorní stav chodníků, je však nutné současně s realizací kabelového
vedení NN vyřešit i rekonstrukci veřejného osvětlení (dodavatel je již vysoutěžen). Napojení
nových obrubníků na stávající chodník musí být vyřešeno v letošním roce, např. dosypáním
recyklinem. Dotčený prostor bude muset být dopravně označen jako stavba. V případě, že
budou chodníky řešeny provizorně, tak upozorňujeme, že nebude funkční odvodnění
stávajících chodníků. Náklady na uvedené úpravy a zajištění bezpečnosti chodců ponese
město.
V případě realizace stavby chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v roce 2019 jenom
z finančních zdrojů města, bude nutné schválit rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi vystoupili Ing. Němeček, Ing. Maur, MBA, ST, vedoucí ORM, p. Jarolímek,
Ing. Kunte a MST. Diskutující řešili otázky: závady PD a důvody, proč nebyla žádost úspěšná,
realizace s dotací či bez, podání žádosti o dotaci pro příští rok, návaznost technologií,
financování v případě rozhodnutí realizovat akci z vlastních zdrojů města, doba
předpokládané realizace a návaznost na rekonstrukci silnice od Papežů na Nahořany, která
bude probíhat ve 2. pololetí 2019. Rovněž byly projednány důvody, proč je třeba realizovat
rekonstrukci VO zde již letos. Hlasováno bylo o navržených usneseních vyjma usnesení,
kterým se doporučovalo ZM realizovat chodník bez dotace, jen ze zdrojů města.
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 16-860/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci, že žádost o dotaci na akci Stavební úpravy chodníků
v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují nebyla podpořena ze strany SFDI v roce
2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 16-861/19
RM doporučuje ZM souhlasit s úpravou projektové dokumentace v souladu s Informací o
rozhodnutí Výboru SFDI ze dne 24.05.2019 a schválit opětovné podání žádosti o poskytnutí
příspěvku - poskytnutí finančních prostředků na akci „Stavební úpravy chodníků v ulicích Na
Strážnici a Nahořanská“ pro rok 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 16-862/19
RM doporučuje ZM souhlasit s realizací veřejného osvětlení v letošním roce současně se stavbou
nového kabelového vedení NN.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci
Identifikace:
Ministerstvo vnitra (dále jen MV) generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky vyhlásilo dne 23. 04. 2019 pro rok 2020 v rámci dotačního programu Účelová
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V2_2020 –
Pořízení nového dopravního automobilu. Žadatelem je obec, zřizující JSDH, která není
vybavena dopravním automobilem (dále jen DA) vyrobeným v roce 2004 a později. JSDH nyní
disponuje DA 8 Opel Movano z roku 2003 a DA 8 Mercedes Sprinter z roku 2002 (z Hildenu).
Dotace je poskytována na DA vyrobený na podvozku kat. 1 pro městský provoz nebo kat. 2
pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3.500 kg, v provedení základním a
s kabinou osádky se sedadly nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem
nákladním nebo pro hašení. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, max. 450 tis. Kč.
Žádosti se předkládají do 14. 06. 2019, oznámení o vyhodnocení do 30. 09. 2019. Součástí
výzvy jsou kritéria pro hodnocení žádosti, která jsou pozitivní pro menší obce, obce které
nemají DA nebo mají DA starší 21 let, žádají bez přerušení již poněkolikáté atd. V případě
schválení dotace z tohoto programu je možné využít dotační program Královéhradeckého
kraje (vypisován obvykle na jaře) a požádat tak o další spolufinancování projektu. Dotace z
KHK činí max. 2/3 poskytnuté dotace ze státního rozpočtu (program MV). Předpokládané
náklady na pořízení DA dle Plánu obnovy techniky a věcného vybavení na roky 2019 – 2024
činí 1,5 – 1,8 mil. Kč.
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Odůvodnění:
Pořízení nového dopravního automobilu je zahrnuto v Plánu obnovy techniky a věcného
vybavení JSDH na roky 2019 - 2024, projednaného RM usnesením č. 403-17328/18.
Vzhledem k termínu podání žádosti 14. 06. 2019, tj. před zasedáním ZM 6, doporučuje OMM
schválení podání žádosti o dotaci v RM, s tím, že ZM bude tato informace podána na vědomí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali nad typem vozidla pro JSDH. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 16-863/19
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2020 JSDH_V2_2020 Pořízení nového dopravního
automobilu na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního automobilu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 16-864/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2020 JSDH_V2_2020 Pořízení
nového dopravního automobilu na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního
automobilu.
, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 16-865/19
RM doporučuje ZM v případě schválení dotace na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového
dopravního automobilu zahrnout položku pro tuto investiční akci rozpočtu města na rok 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Rekonstrukce lávky u AMMANN(u) - nájemní smlouva se SŽDC
Identifikace:
Realizace rekonstrukce lávky u Ammann(u) bude probíhat na pozemku p. p. č. 995/27 v k. ú.
Vrchoviny ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234
(dále jen "SŽDC"). Pro vstup na tento pozemek je třeba se SŽDC uzavřít nájemní smlouvu na
dobu neurčitou. SŽDC požaduje uzavření smlouvy o věcném břemeni na lávku. Smlouva bude
ukončena po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí. Zároveň je ve smlouvě
požadavek na proplacení nájmu za pozemek pod lávkou 3 roky zpětně. Celková částka nájmu
bude fakturována po ukončení smlouvy ve výši cca 14,1 tis. Kč. ORM předkládá ke schválení
nájemní smlouvu mezi městem a SŽDC.
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Odůvodnění:
Jedná s o pronájem 180 m2 p. p. č. 995/27 v k. ú. Vrchoviny pod lávkou u Ammann(u).
Nájemné činí 22 Kč za 1m2 na rok bez DPH. Z důvodů, že pod lávkou nebylo zřízeno věcné
břemeno, požaduje SŽDC úhradu nájmu za užívání pozemku pod lávkou 3 roky zpětně.
V době kolaudace stavby v roce 1992, věcné břemeno ze strany Českých drah nebylo
požadováno. Ukončení smlouvy bude po zapsání věcného břemene do katastru nemovitostí,
předpokládaná doba trvání úkonů pro zapsání věcného břemene činí 4 měsíce. Po
prostudování smlouvy ORM, PRAV, OMP nedoporučují její schválení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ORM - SŽDC nám vyměřili nájem na několik let nazpět, není to akceptovatelné.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 16-866/19
RM neschvaluje nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace IČO: 70994234, za pronájem 180 m2 pozemku 995/27 v k. ú.
Vrchoviny pod lávkou u Ammann(u) za celkový nájem 14,1 tis. Kč na předpokládanou dobu 40
měsíců, ve znění přílohy k tomuto bodu, a to z důvodů některých neakceptovatelných podmínek
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Seismické měření účinků dopravy v MPR v NMnM - Závěrečná zpráva
Identifikace:
OMM předkládá RM závěrečnou zprávu o seismickém měření v Městské památkové rezervaci
v Novém Městě nad Metují za období leden - duben 2019. Seismický monitoring byl
realizován na dvou stanovištích při vjezdech na Husovo náměstí (z jižní a severní strany).
Výsledná cena za kompletní provedení ve výši 48.400 Kč vč. DPH. Z předložených výsledků
měření je zřejmé, že během měřeného dvouměsíčního intervalu nedošlo na uvedených
měřicích stanovištích k překročení normou ČSN 730040 doporučených amplitud rychlosti
seismických kmitů. Hodnoty amplitud kmitání v měřené ve sklepeních uvedených domů na
Husově náměstí jsou až 100x pod úrovní možného vlivu na jejich stabilitu. Toto zjištění je
možné prohlásit za platné pro uvedený režim průjezdu aut a autobusů a nákladních aut s
dovolenou tonáží 3,5 t. Na základě tohoto hodnocení je možné konstatovat, že seismické
účinky dopravy na objekty v MPR jsou minimální a nemohly ohrozit jejich stabilitu.
Odůvodnění:
K projednání, kam mají být výsledky Závěrečné zprávy rozeslány.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali nad výsledky měření - budou porovnány 2 posudky, které k dané věci
existují. V této chvíli jsou tyto informace radní schopni vzít na vědomí, další postup bude
stanoven až po spojení či porovnání oněch posudků. Radní se shodli na zachování provozu
řízeného semafory. K dané problematice se uskuteční schůzka vedení města s odbornými
útvary a bude navržen další případný postup.
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K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 16-867/19
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o seismickém měření v Městské památkové rezervaci v
Novém Městě nad Metují za období leden – duben 2019, zpracovanou firmou ARENAL s.r.o.,
Písečná 448/1, 182 00 Praha 8.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Zápis z 3. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.05.2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 3 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne
13.05.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. I v 1. patře MěÚ Nové Město nad Metují ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz ke studiím veřejných prostranství, o kterých se mluví v zápise, např.
prostranství Bořetín - Klosova. Má problém to brát na vědomí, když ty studie neviděl. ST - nyní
bereme na vědomí zápis z jednání komise, tzn. informaci, že tam tyto záležitosti byly
projednány. RM s nimi bude seznámena a bude se k nim vyjadřovat, jakmile to bude
dokončeno.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 16-868/19
RM bere na vědomí zápis z 3. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 13.05.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Nabídka na zpracování studie oslunění pro koupaliště
Identifikace:
RM č. 11 uložila OMM poptat zpracování Studie oslunění budoucího letního areálu koupaliště
u řeky Metuje. Nabídky jsou v příloze.
Odůvodnění:
Podrobný komentář k jednotlivým nabídkám bude sdělen přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM shrnul pro radní obsah 3 nabídek na zpracování uvedené studie a informoval je
o dalším postupu.
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K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 16-869/19
RM byla seznámena s jednotlivými nabídkami na zpracování Studie oslunění budoucího letního
areálu koupaliště u řeky Metuje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Nová investiční položka - doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní
Identifikace:
RM 11 uložila OMM ve spolupráci s TS zpracovat návrh na novou investici - doplnění VO v ul.
Školní tak, aby o ní mohlo rozhodnout ZM na svém červnovém zasedání. Do RM je
předložena ke schválení tato nová investiční položka, u které byly odhadnuty náklady ve výši
70 tis. Kč.
Odůvodnění:
Uvedené usnesení RM 11 bylo přijato na základě žádosti Střední průmyslové školy, Odborné
školy a Základní školy Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 16-870/19
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 16-871/19
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce Doplnění veřejného osvětlení v ul.
Školní ve výši 70 tis. Kč (§ 3631). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3322 – program regenerace
– příspěvky na obnovu památek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Nová investiční položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká
Identifikace:
V příštím roce chystá společnost Vodovody a kanalizace Náchod a.s. rekonstrukci vodovodu a
kanalizace v ul. Rezecká. V souvislosti s touto stavbou by bylo zapotřebí opravit i celý
asfaltový povrch komunikace. Proto je nyní předložena do RM a následně do ZM ke schválení
nová investiční položka - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká.
Odůvodnění:
PD dokumentace bude zadána pouze na obnovu živičného krytu s případnými lokálními
sanacemi (viz realizace komunikace v ul. Rašínova, Johnova). Celkové náklady na realizaci
by pak šly částečným podílem za městem a částečným podílem za společností Vodovody a
kanalizace Náchod a.s. Celková délka komunikace, která by se zadávala k řešení, je cca 600
m.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vznesl dotaz, zda je vůbec reálné, že se v příštích 2-3 letech ul. Rezecká
zrekonstruuje? Rozpočtově zřejmě budou jiné priority. MST - navazuje to na investici VaK(u),
která se bude realizovat v roce 2020, financování tak bude řešeno podílem mezi městem a
společností VaK.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 16-872/19
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku - PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v
ul. Rezecká.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 16-873/19
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - realizaci akce „PD - rekonstrukce živičného
krytu silnice v ul. Rezecká“ ve výši 160 tis. Kč (§ 2212). Navýšení bude pokryto přesunem z položky
§ 2143 - naučná stezka - Obůrka Klopotov.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Zpracované územní studie veřejných prostranství
Identifikace:
ORM ve spolupráci s OVRR předkládá RM a následně ZM na vědomí informace o
zpracovaných studiích veřejných prostranství. Jednotlivé studie jsou zpracovávány v rámci
probíhajícího projektu Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město nad
Metují, CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053, který je spolufinancován z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). Dosud byly zpracovány, stavebním úřadem
schváleny a v Evidenci územně plánovací činnosti Královéhradeckého kraje zaevidovány tyto
studie:
Územní studie Žižkovo náměstí; Rašínova-28. října-B. Němcové; 28. října; Vrchoviny;
Jestřebí; Provodov-Šonov (zpracovatelem uvedených studií je společnost New Visit)
Územní studie park Krčín, park Oáza (zpracovatelem společnost re:architekti s.r.o.);
Územní studie Slavoňov (zpracovatelem společnost Aurum s.r.o.);
Do konce roku se předpokládá ještě dokončení následujících studií (nám. 17. listopadu;
Bořetín-Klosova; nám Republiky; Spy; Mezilesí; Bohuslavice; Přibyslav).
Celkem se jedná o vytvoření a zaevidování 39 dílčích studií na rozloze cca 0,677 km2. Cílem
projektu je vytvořit odborné dokumenty, kterými se ověří možnosti a podmínky změn v území
a které budou sloužit pro rozhodování v území. V případě okolních obcí ORP budou vlastní
zdroje ve výši 10% z celkové ceny územní studie hradit jednotlivé obce.
Zpracované studie jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci územní
plánování/územní studie.
Odůvodnění:
Seznámit RM a následně ZM se zpracovanými studiemi veřejných prostranství.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Ing. Němečka - je možné někde tyto studie vidět? Vedoucí ORM odpověděla, že
podklady (dokončené územní studie veřejných prostranství) jsou na webových stránkách
města. Z důvodu velkého objemu dat nebyly součástí příloh k projednávanému bodu. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 16-874/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace o zpracovaných územních studiích veřejných
prostranství řešených v rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 RO - městský mobiliář
Identifikace:
V letošním rozpočtu města byla na položce "městský mobiliář" schválena částka pouze ve výši
50 tis. Kč. Vzhledem k dokončení a zkolaudování rekonstrukce Bartoňovy vyhlídky byl
objednán městem mobiliář na tuto vyhlídku, která bude sloužit veřejnosti (výběr a objednání
mobiliáře bylo schváleno vedením města, k plánu otevřít vyhlídku ke konci června bylo nutné
objednávku již provést). Celková částka za pořízení tohoto mobiliáře přesáhla částku, která
byla schválena v rozpočtu města o cca 14 tis. Kč, proto je třeba schválit a provést rozpočtové
opatření. Z TS byl vznesen požadavek na dokoupení dalších 4 laviček a 2 odpadkových košů
pro možnost umístění po městě (odhad nákladů 30 tis. Kč), dále se ještě musí pořídit tabule s
provozním řádem a případně historií Bartoňovy vyhlídky (odhad nákladů 12 tis. Kč). Proto je
navrženo ke schválení rozpočtové opatření – přesun na položku „městský mobiliář“ ve výši 56
tis. Kč.
Odůvodnění:
Pro možnost vybavení Bartoňovy vyhlídky vybraným mobiliářem a pro další doplňování laviček
a košů po městě je třeba schválit navržené RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 16-875/19
RM schvaluje RO - navýšení položky „Městský mobiliář“ ve výši 56 tis. Kč (§ 3639). Navýšení bude
pokryto přesunem z položky § 3635 - územní studie krajiny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova
Identifikace:
Na základě výjezdu a úkolu RM 14, PVO uložila OMM posoudit a zpracovat návrh případného
řešení - instalace zábradlí u části nového chodníku, který vede od vlakového nádraží k
viaduktu a na kterém je poměrně velký svah. Tento návrh předložit do RM 16. V rámci PVO
bylo dále uloženo OMM řešit problém se schůdkem na nově budovaném chodníku u
železničního mostu u Restaurace U Trunečků.
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Odůvodnění:
Investor stavby spolu s jeho projektantem byli městem požádáni o doložení, zda není jejich
povinnost, daná normami, osadit zábradlí u chodníku před viaduktem, který je v dosti velkém
sklonu. Dle jejich vyjádření na KD dne 28.05.2019 není povinnost toto zábradlí u daného
chodníku osazovat. V projektu s ním nebylo počítáno. Dodavatel stavby předložil městu
nabídkovou cenu na doplnění tohoto zábradlí, které by bylo ocelové, pozinkované v délce cca
20 m a bylo by osazeno do přilehlého zeleného pásu, aby nedošlo k zúžení šířky chodníku.
Dále dodavatel nacenil i požadovanou úpravu chodníku - odstranění schůdku na nově
budovaném chodníku u železničního mostu u Restaurace U Trunečků. Dle investora
provedená realizace byla v souladu s PD a s požadavky na vedení imobilních (slepecká linie),
proto náklady na úpravu by neslo město. Další naceněnou položkou od dodavatele stavby
bylo položení nového asfaltu na komunikaci od křižovatky u "Klubu" až za přechod v ul.
Nádražní, kde tato část je již městská. Náklady na vyjmenované položky činí celkem
149.300,06 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o umístění a hlavně o délce zábradlí, panovala obava, aby např. dítě nesjelo
ze svažitého chodníku do silnice, tzn., zda to instalované zábradlí zajistí. OMM - je to
realizováno dle příslušných norem, mělo by to zajistit.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 16-876/19
RM schvaluje akci "Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova" a uděluje výjimku ze
Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 16-877/19
RM souhlasí se zadáním akce "Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova" firmě,
která rekonstruuje komunikaci, a to firmě STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, za nabídkovou cenu 149.300,06 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 16-878/19
RM schvaluje RO - realizaci akce "Doplnění zábradlí a další stavební úpravy v ul. Havlíčkova" (§
2219) ve výši 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce z položky § 2143 - naučná
stezka - Obůrka Klopotov ve výši 138,87 tis. Kč přesunem z položky § 3635 - územní studie krajiny
ve výši 11,13 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/16 Komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku ZŠ Komenského konektivita
Identifikace:
Dne 16.05.2019 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Rekonstrukce půdních prostor na
odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují –
konektivita. Vzhledem ke specifickému předmětu plnění (IT zakázka) navrhuje ORM stanovit
speciální komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Simona Vojnarová
(náhradník Ing. Libor Pozděna), Alena Čečetková (náhradník Mgr. Markéta Škodová), Renata
Konvalinová (náhradník Ing. Dagmar Kavanová), Mgr. Zdeněk Továrek (náhradník Ing. Pavel
Benirške), Ing. Libor Michal (náhradník Mgr. Irena Kupková).
Odůvodnění:
Vzhledem ke specifickému předmětu plnění (IT zakázka) je třeba stanovit speciální komisi pro
otevírání a hodnocení nabídek.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 16-879/19
RM schvaluje speciální komisi pro otevírání a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Rekonstrukce
půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad
Metují – konektivita" ve složení: Ing. Simona Vojnarová (náhradník Ing. Libor Pozděna), Alena
Čečetková (náhradník Mgr. Markéta Škodová), Renata Konvalinová (náhradník Ing. Dagmar
Kavanová), Mgr. Zdeněk Továrek (náhradník Ing. Pavel Benirške), Ing. Libor Michal (náhradník Mgr.
Irena Kupková).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/17 Umístění pamětního kamene, stavba Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Krčín)
Identifikace:
Bod byl předložen až přímo na jednání RM. Zástupce CIRI (Centrum investic, rozvoje a
inovací) jako pověřená organizace KHK HK realizací stavby Rekonstrukce vozovky III/30821
(Spy - Nové Město nad Metují, Krčín) požádala město Nové Město nad Metují o návrh a
odsouhlasení umístění pamětního kamene spojeného s touto významnou investiční akcí KHK
na pozemku města v blízkosti silnice. Navržený pozemek je u krajské silnice se sjezdem do ul.
Železova louka na pozemku p. p. č. 1147 v k. ú. Krčín ve vlastnictví města. Podrobnosti viz
příloha tohoto bodu na tzv. "žlutém papíře".
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM

V diskusi byla projednána záležitost doby udržitelnosti projektu - 10 let od ukončení dotačního
titulu na celou zónu Kvasiny. Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 16-880/19
RM souhlasí s umístěním pamětního kamene na pozemku p. p. č. 1147 v k. ú. Krčín ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují v souvislosti s dokončenou investicí KHK stavby Rekonstrukce
vozovky III/30821 (Spy - Nové Město nad Metují, Krčín).
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Dodatek č. 19 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v čp. 391
Identifikace:
Jedná se o dodatek č. 19 k nájemní smlouvě na nebytové prostory ze dne 22.04.1996, v
objektu čp. 391, ul. T. G. Masaryka, uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a p. Vladimírem Václavíkem, Nová 434, Nové Město nad Metují, IČO: 18858848.
Dodatek se týká změny předmětu nájmu, která spočívá ve snížení výměry o 21,4 m2
(kancelář č. 2.6 viz příloha). Snížení výměry je odůvodněno omezením činnosti podnikatele v
nebytovém prostoru.
Odůvodnění:
Snížení výměry je odůvodněno omezením činnosti podnikatele v nebytovém prostoru. OSN
zároveň doporučuje ihned zveřejnit záměr pronájmu tohoto prostoru.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Po vysvětlujícím komentáři vedoucího OSN bylo odsouhlaseno.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 16-881/19
RM schvaluje dodatek č. 19 k nájemní smlouvě na nebytové prostory ze dne 22.04.1996, v objektu
čp. 391, ul. T. G. Masaryka, uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p.
Vladimírem Václavíkem, Nová 434, Nové Město nad Metují, IČO: 18858848, ve znění přílohy k
tomuto bodu, který sjednává snížení výměry předmětu nájmu o 21,4 m2 (kancelář č. 2.6).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 16-882/19
RM ukládá zveřejnit záměr pronájmu volného prostoru pro podnikání v objektu čp. 391, ul. T. G.
Masaryka o celkové výměře 21,4 m2, a to za standardních podmínek (tj. cena za m2/rok dle
schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou), dle návrhu
uvedeného v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/2 Zápis ze 154. zasedání Bytové komise
Identifikace:
Zápis ze 154. zasedání Bytové komise a bytového dne konané dne 15.05.2019.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - upozornil na operátor v návrhu usnesení - místo slova "schvaluje" by měla
RM vzít zápis na vědomí - kompetence je přenesena na BK, toho je si vědom a on, jako radní,
se s tím již jen ztotožňuje, tím vzetím na vědomí. TAJ - bude prověřeno s PRAV v rámci
debaty o delegovatelných kompetencích. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 16-883/19
RM schvaluje obsah Zápisu ze 154. zasedání Bytové komise a bytového dne konané dne
15.05.2019, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 16-884/19
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/4 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do dne 30.04.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 16-885/19
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2018 do
dne 30.04.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Ukončení dohody o užívání části objektu čp. 427
Identifikace:
Ukončení dohody o užívání části objektu čp. 427, ul. Československé armády, uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. [osobní údaj odstraněn]. Část objektu
byla užívána k provozování Airsoftového sportu. Dohoda je ukončena z důvodu nevhodného
užívání prostor.
Odůvodnění:
Ukončení dohody z důvodu nevhodného užívání části objektu. Město má dle podepsané
dohody právo jednostranně dohodu zrušit.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice obsáhlá diskuse, ve které vystoupili: Ing. Maur, MBA, p. Jarolímek, p. Horvat,
ST, MST, Ing. Němeček a Mgr. Hylský. Radní zvažovali další postup u všech dosavadních
uživatelů - očekávají, že z objektu odejdou všichni. Bylo vysvětleno, že v této chvíli nemá
město dostatečnou nabídku náhradních prostor. Zároveň byl vysvětlován pojem "změna
užívání" a úloha stavebního úřadu v těchto procesech. Nakonec se radní shodli v tom, že tato
záležitost bude posunuta k rozhodnutí do RM č. 17, tj. dne 17.06.2019, tím je dán prostor k
dopracování návrhu koncepčního řešení, které se týká ukončení užívání této budovy.
K čl. 4/5
RM ukládá OSN ukončit dohodu o užívání části objektu čp. 427, ul. Československé armády, ze
dne 05.04.2019, uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. [osobní údaj
odstraněn], a to ke dni 17.06.2019.
Bez usnesení
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4/6 Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 23.06.2009
Identifikace:
Jedná se o dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 346, ul.
Havlíčkova, Nové Město nad Metují, který se týká změny právní formy nájemce. Z fyzické
podnikající osoby p. Jana Suchánka, Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují, IČO:
87491249, se nájemce mění na právnickou osobu BUSHMASTER s.r.o., Na Kopci 26, Nové
Město nad Metují, IČO: 05970407.
Odůvodnění:
Změna smlouvy o nájmu byla zveřejněna na úřední desce bez negativních připomínek nebo
jiných nabídek.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 16-886/19
RM schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě, ze dne 23.06.2009, na nebytové prostory v objektu
čp. 346, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876 a p. Janem Suchánkem, Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují, IČO:
87491249, ve znění přílohy k tomuto bodu, který sjednává změnu právní formy nájemce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/7 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 30.06.2011
Identifikace:
Jedná se o dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 353, ul.
Nádražní, Nové Město nad Metují, který se týká změny právní formy nájemce. Z fyzické
podnikající osoby p. Jana Suchánka, Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují, IČO:
87491249 se nájemce mění na právnickou osobu BUSHMASTER s.r.o., Na Kopci 26, Nové
Město nad Metují, IČO: 05970407.
Odůvodnění:
Změna smlouvy o nájmu byla zveřejněna na úřední desce bez negativních připomínek, nebo
jiných nabídek.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 16-887/19
RM schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, ze dne 30.06.2011, na nebytové prostory v objektu
čp. 353, ul. Nádražní, Nové Město nad Metují uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a p. Janem Suchánkem, Nad Stadionem 1316, Nové Město nad Metují, IČO: 87491249,
ve znění přílohy k tomuto bodu, který sjednává změnu právní formy nájemce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/8 Žádost o prodloužení termínu - Oprava střechy LDT Pavlátova louka
Identifikace:
Firma PJ - stav.DK s.r.o., IČO: 05976294, která realizuje výměnu střešní krytiny na objektu
sociálního zařízení v areálu LDT Pavlátova louka, žádá o prodloužení termínu dokončení.
Původní termín dokončení dne 31.05.2019 žádá dodavatel změnit na dne 07.06.2019 (tj. o 7
dní). Jako důvod uvádí dodavatel problém s dodávkou střešní krytiny od výrobce. Práce dosud
provedené odpovídají termínu dokončení stavby do dne 31.05.2019 viz fotodokumentace. S
provozovatelem areálu bylo prodloužení smlouvy konzultováno a z jeho strany je navržený
termín akceptován.
Odůvodnění:
Jako důvod uvádí dodavatel problém s dodávkou střešní krytiny od výrobce. S
provozovatelem areálu bylo prodloužení smlouvy konzultováno a z jeho strany je navržený
termín akceptován. S dodavatelem nebyl v rámci stavby dosud žádný problém a prodloužení
termínu nijak nezasáhne do provozu areálu. Dodavatel zaslal potvrzení o zpoždění dodávky
objednaného materiálu. Z výše uvedených důvodů doporučuje OSN vyhovět žádosti o
prodloužení termínu.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - byly v průběhu realizace nějaké problémy? ST - ne. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 16-888/19
RM schvaluje žádost firmy PJ - stav.DK s.r.o., Velehrádek 19, 544 01 Doubravice, IČO: 05976294,
o prodloužení termínu dokončení výměny střešní krytiny na objektu sociálního zařízení v areálu LDT
Pavlátova louka do dne 07.06.2019 (tj. o 7 dní).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 16-889/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 47/2019 ze dne 17.04.2019, sepsané mezi městem
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a f. PJ - stav.DK s.r.o., Velehrádek 19, 544 01 Doubravice,
IČO: 05976294, ve znění přílohy k tomuto bodu. Dodatek č. 1 sjednává prodloužení termínu
dokončení výměny střešní krytiny na objektu sociálního zařízení v areálu LDT Pavlátova louka do
dne 07.06.2019 (tj. o 7 dní).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/9 "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí" - vícepráce
Identifikace:
Akce "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí" je realizována a probíhají zde bourací a
přípravné práce. Během realizace těchto prací upozornil zhotovitel na několik prací, které
nebyly součástí PD ani rozpočtu na stavbu. Jedná se o: Opravy a vyplnění spár ve stropních
panelech po škrábání malby; nevhodný podklad betonové podlahy pod litou podlahu z
epoxidové stěrky (nesoudržný a popraskaný podkladní beton, který musí být v celé ploše
přípravny dílen vyměněn a to včetně kročejové izolace); výměna stávajících el. vypínačů a
zásuvek (rozhodnutí OSN a ORM); provedení vodoinstalace k dvěma kusům nových
umyvadel. Zhotovitel tyto práce ocenil na 80.645 Kč bez DPH (97.580 Kč vč. DPH). V
rozpočtu města je na tuto akci vyčleněno 1.700 tis. Kč, vysoutěžená částka na realizaci je
1.324 tis. Kč. V případě schválení realizace víceprací bude navýšení pokryto z rozdílu
plánované a vysoutěžené ceny za dílo. Většina z výše uvedených víceprací nemohl
zpracovatel PD předpokládat (vydrolení spár při škrábání malby, špatná kvalita podkladního
betonu podlahy). Dle názoru OSN a ORM jsou tyto vícepráce opodstatněné a jejich realizace
přispěje ke kvalitnímu výsledku akce. Dodatek ke smlouvě o dílo bude předložen do RM ke
konci realizace této akce.
Odůvodnění:
Většina z výše uvedených víceprací nemohl zpracovatel PD předpokládat (vydrolení spár při
škrábání malby, špatná kvalita podkladního betonu podlahy).
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/9 USNESENÍ č. RM 16-890/19
RM schvaluje realizaci víceprací na akci "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí" v rozsahu:
opravy a vyplnění spár ve stropních panelech po škrábání malby; nevhodný podklad betonové
podlahy pod litou podlahu z epoxidové stěrky (nesoudržný a popraskaný podkladní beton, který
musí být v celé ploše přípravny dílen vyměněn a to včetně kročejové izolace); výměna stávajících el.
vypínačů a zásuvek; provedení vodoinstalace k dvěma kusům nových umyvadel, v celkové výši
80.645 Kč bez DPH (97.580 Kč vč. DPH).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/10 Veřejná zakázka - Mytí fasády - čp. 6
Identifikace:
Dne 27.05.2019 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na akci "Mytí fasády - čp.6". Byli poptáni 4 dodavatelé a bylo doručeno 7 nabídek.
Hodnotící komise předkládá RM protokol z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou položku schváleného Plánu oprav pro rok 2019. Na realizaci je
plánováno 130.000 Kč. Rozdíl mezi vysoutěženou cenou a plánovanými financemi bude kryt z
rozpočtu OSN.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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K čl. 4/10 USNESENÍ č. RM 16-891/19
RM souhlasí na základě protokolu z posouzení a hodnocení nabídek, předloženého komisí pro
hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Mytí fasády - čp. 6" dodavateli p.
Tomáš Rousek, Šonov u Nového Města nad Metují 205, Provodov - Šonov, IČO: 60896698, za
nabídkovou cenu 142.746 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/10 USNESENÍ č. RM 16-892/19
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 119/2019 na akci "Mytí fasády - čp.6" mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876, a p. Tomášem Rouskem, Šonov u Nového Města nad Metují 205,
Provodov - Šonov, IČO: 60896698, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/11 Ukončení nájemní smlouvy čp. 371
Identifikace:
Jedná se o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory skladu v objektu čp. 371, ul.
Nádražní sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Petrem
Jiráskem, U Lípy 926, Nové Město nad Metují, IČO: 11053071. Smlouva je ukončena
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou a nájem skončí ke dni 31.08.2019.
Odůvodnění:
Výpověď smlouvy je podána v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/11 USNESENÍ č. RM 16-893/19
RM bere na vědomí podanou výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory skladu v objektu čp.
371, ul. Nádražní, sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Petrem
Jiráskem, U Lípy 926, Nové Město nad Metují, IČO: 11053071.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/12 Žádost nájemce - dodatek k nájemní smlouvě
Identifikace:
Jedná se o žádost nájemce městského bytu č. 1, pí [osobní údaj odstraněn] o vydání dodatku
k nájemní smlouvě o nájmu bytu na měsíc květen 2019. Nájemci nebyla v minulosti
prodloužena smlouva a předání bytu mělo proběhnout dne 30.04.2019. V dané datum nebyl
byt zcela vyklizen a to ze zdravotních důvodů nájemce (nájemcem doložena lékařská zpráva).
Na předání bytu byl sjednán nový termín dne 31.05.2019. Dle občanského zákoníku je
nájemce povinen platit nájemné až do doby předání bytové jednotky. Nájem za květen byl
zaplacen. Nájemce žádá o vydání dodatku k nájemní smlouvě na měsíc květen z důvodu
doložení podkladů pro Úřad práce, aby mohl být čerpán příspěvek na bydlení. Bez řádného
dodatku není čerpání příspěvku možné.
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Odůvodnění:
Nájemce žádá o vydání dodatku k nájemní smlouvě na měsíc květen z důvodu doložení
podkladů pro Úřad práce, aby mohl být čerpán příspěvek na bydlení. Bez řádného dodatku
není čerpání příspěvku možné.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/12 USNESENÍ č. RM 16-894/19
RM souhlasí s vydáním dodatku o prodloužení smlouvy na měsíc květen 2019, k nájemní smlouvě
na bytovou jednotku č. 1 v čp. 352, ul. Nádražní, Nové Město nad Metují pro pí [osobní údaj
odstraněn].
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

5/1 Informace o schválení dotace - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Nové Město nad Metují, Husovo nám.
1209, okres Náchod, informuje o získání podpory z Operačního programu Výzkum, věda a
vzdělávání Šablony II ve výši 1.350.160 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 16-895/19
RM bere na vědomí informaci ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Nové Město
nad Metují, o získání podpory ve výši 1.350.160 Kč na realizaci projektu v rámci programu MŠMT Výzkum, věda a vzdělávání Šablony II. RM děkuje p. řediteli za úspěšné získávání dalších externích
finančních zdrojů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Identifikace:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, žádá o schválení přijetí
věcného daru – tiskárny Canon i-sensys MF 3220 v hodnotě 1 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových
organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 16-896/19
RM souhlasí s přijetím věcného daru – tiskárny Canon i-sensys MF 3220 v hodnotě 1 Kč pro
Mateřskou školu, Nové Město nad Metují, Na Františku 845.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Oznámení o prodloužení provozu mateřské školy
Identifikace:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, oznamuje prodloužení
provozu mateřské školy ode dne 01.09.2019. V současné době je mateřská škola v provozu
od 06:30 do 16:15 hodin, ode dne 01.09.2019 bude mateřská škola v provozu od 06:15 do
16:15 hodin.
Odůvodnění:
Vyhovění žádosti rodičů, kteří mají nástup pracovní doby v ranních hodinách. Vyjádření
OŠKS: Souhlasí s prodloužením provozu školy.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 16-897/19
RM bere na vědomí prodloužení provozu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600,
ze současné provozní doby od 6:30 do 16:15 hodin na novou provozní dobu od 6:15 do 16:15 hodin,
která bude platná ode dne 01.09.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/4 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
Identifikace:
Ředitelka Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, žádá o povolení výjimky z
počtu dětí pro školní rok 2018/2019 v 5 třídách: 1. tř. - 25 dětí, 2. tř. - 25 dětí, 3. tř. - 25 dětí, 5.
tř. – 28 dětí, 6. tř. – 28 dětí.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje v § 2 odst. 2 počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol (24 dětí). Z těchto
počtů v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může
zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4 dětí). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení
počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský vysvětlil radním, proč on není nakloněn těmto výjimkám, dal by přednost otevření
1 třídy navíc. Návazně proběhla telefonická konzultace s ředitelkou, která o výjimku žádá. Ta
vysvětlila důvody, na základě kterých o výjimku žádá - jde o normativ počtu pedagogů a s tím
souvisejících "státních" peněz na mzdy. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 16-898/19
RM schvaluje pro školní rok 2018/2019 výjimky z počtu dětí pro třídy 1., 2., 3., 5. a 6. dle
předloženého návrhu - viz příloha k tomuto bodu. Výjimky jsou povoleny za předpokladu, že
navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Žádost o povolení kulturní akce na Husové náměstí
Identifikace:
Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá RM o povolení umístění filmové maringotky
Pavla Čadíka na Husově náměstí v prostoru „před vlaštovkami“ u ZUŠ B. Smetany na
vyvýšené ploše a filmového plátna směrem k zámku dne 12.06.2019 od 10:00 hodin. Na
filmovém plátně bude od 21:30 probíhat projekce filmů. V souvislosti s promítáním ve
večerních hodinách (21:30-23:00) je Městský klub v Novém Městě nad Metují srozuměn s tím,
že zajistí nepřekročení hlukových limitů po 22. hodině. V rámci akce proběhne během dne
před večerní projekcí přehlídka k výročí významných filmových tvůrců. Předpokládaný počet
účastníků je 200.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Souhlasí, pouze upozorňuje na hlukové limity po 22. hodině.
Vyjádření OMM: Příjezd maringotky podmiňuji ze strany od Sepského mostu. S akcí
souhlasím.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14
OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Vyjádření OŠKS: Souhlasí, jedná se o akci podpořenou dotací RM z rozpočtu města.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 16-899/19
RM schvaluje umístění filmové maringotky Pavla Čadíka na Husově náměstí v prostoru „před
Vlaštovkami“ u ZUŠ B. Smetany dne 12.06.2019 od 10:00 do 23:00 hodin s následnou projekcí filmu
za podmínky, že příjezd a odjezd maringotky na Husovo náměstí se uskuteční ze strany Sepského
mostu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Zápis ze 4. zasedání Žákovského parlamentu
Identifikace:
Dne 29.04.2019 se sešel ke svému čtvrtému jednání ve školním roce 2018/2019 Žákovský
parlament města Nové Město nad Metují (dále jen ŽP). Jednání se uskutečnilo v ZŠ a MŠ
Krčín v Novém Městě nad Metují v budově základní školy, hostem byl vedoucí Technických
služeb pan Miroslav Trojan, který členy ŽP seznámil s činností Technických služeb a
současně vysvětlil problematiku třídění odpadu ve městě.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 16-900/19
RM byla seznámena se zápisem ze 4. jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad
Metují ze dne 29.04.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s
Identifikace:
Společnost Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 žádá o finanční podporu ve výši 15 tis.
Kč. Finanční prostředky by byly použity na zajištění dalšího provozu dětské krizové linky – viz
příloha.
Odůvodnění:
Žádost této společnosti byla v letošním roce již jednou projednávána v rámci posouzení všech
žádostí o dotace a dary v RM 11 dne 25.03.2019. Usnesením č. RM 11-551/19 bylo
rozhodnuto o poskytnutí finančního daru ve výši 1 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že částka na
dotace a dary města je v letošním roce vyčerpána, případné poskytnutí dotace by muselo být
řešeno rozpočtovým opatřením.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 16-901/19
RM neschvaluje poskytnutí dotace společnosti Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 ve výši 15
tis. Kč vzhledem k tomu, že o žádosti této společnosti již v letošním roce RM rozhodovala a finanční
prostředky na dotace a dary jsou již vyčerpány.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Odpis pohledávek
Identifikace:
OF předkládá k projednání pohledávky za dlužníky za nezaplacené nájemné a odstranění vad
při předání bytu, část neuhrazené faktury, část nesplacené půjčky na zajištění bydlení a
neuhrazené náklady do protialkoholní záchytné stanice v celkové výši 10.623,31, které již není
možné vymáhat a žádá o odepsání pohledávek z účetnictví.
Odůvodnění:
Kompetence k prominutí a odpisu pohledávek je řešena podle § 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 16-902/19
RM schvaluje odepsání pohledávek za nezaplacené nájemné a odstranění vad při předání bytu,
část neuhrazené faktury, část nesplacené půjčky na zajištění bydlení a neuhrazené náklady do
protialkoholní záchytné stanice v celkové výši 10.623,31 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Závěrečný účet 2018
Identifikace:
OF předkládá k projednání závěrečný účet města za rok 2018 - viz přílohy tohoto bodu. Byl
proveden povinný audit a je třeba závěrečný účet města schválit. Závěrečný účet bude
projednán FV ZM.
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se údaje o
ročním hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i
zpráva o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města skončilo
přebytkem ve výši 12.798,77 tis. Kč. Přebytek bude použit jako zdroj financování rozpočtu v
roce 2019. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme
územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Přitom
vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku
škodu. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2018 konstatuje: Při
přezkoumání hospodaření územního celku Město Nové Město nad Metují za rok 2018 jsme
nezjistili žádné chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 16-903/19
RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2018, a
to bez výhrad.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Účetní závěrka města za rok 2018
Identifikace:
OF předkládá k projednání účetní závěrku města za rok 2018. Výsledek hospodaření dle
Výkazu zisku a ztráty ve výši 15 231 532,04 Kč bude převeden na Výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci
zastupitelstva města. 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 je samotná účetní závěrka (účetní výkazy jsou
přílohou projednání Závěrečného účtu za rok 2018) a inventarizační zpráva. V rámci
přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu města,
dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje: Při přezkoumání
hospodaření územního celku Město Nové Město nad Metují za rok 2018 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek vznesl dotaz ve věci faktických dopadů na spolky, u kterých bylo konstatováno
pochybení atd. ST reagoval s tím, že u některých došlo ke krácení finanční podpory. Pan
Jarolímek uvedl, že by v budoucnu měly tyto informace mít dopady při rozhodování o dotacích
a jejich výši. ST přislíbil prověřit tyto postupy a předat radním informaci.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 16-904/19
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření, města Nové Město nad
Metují za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31.12.2018.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 39

ZÁPIS Z PORADY RM 16

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

6/5 Nákup vyprošťovacího zařízení - žádost o výjimku
Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2019 je zahrnuta položka Vybavení JSDH (vyprošťovací zařízení,
termokamera) ve výši 1 250 tis. Kč. Velitel JSDH žádá RM o možnost nákupu sady
vyprošťovacího zařízení HOLMATRO bez výběrového řízení. Celková cena vč. DPH je ve výši
715.164,45 Kč. Vzhledem k výši nabízené ceny zakázky bez výběrového řízení je potřeba
schválit výjimku ze zadávání zakázek malého rozsahu. Velitel JSDH dále předkládá ke
schválení návrh kupní smlouvy.
Odůvodnění:
V žádosti o udělení výjimky je uvedeno několik důvodů proč se nákup vyprošťovacího zařízení
HOLMATRO jeví jako nejvýhodnější (kompatibilnost s vyprošťovacími zařízeními, které
používá HZS, vyšší pracovní tlak, jednoduché ovládání …) - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní zabývali zvoleným postupem při nákupu zařízení.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 16-905/19
RM schvaluje výjimku ze zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku sady
vyprošťovacího zařízení HOLMATRO za celkovou nabídkovou cenu 715.164,45 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 16-906/19
RM schvaluje kupní smlouvu na dodávku 1 sady vyprošťovacího zařízení za celkovou nabídkovou
cenu 715.164,45 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou JaGa spol. s r.o., se
sídlem Gdaňská 656, 181 00 Praha 8, IČO 16188071 a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Návrh odměn za období od ledna 2019 do května 2019 členům Komise sociálněrozmisťovací
Identifikace:
Návrh odměn za období od ledna 2019 do května 2019 pro členy Komise sociálněrozmisťovací vzhledem k ukončení činnosti této komise.
Odůvodnění:
Rozhodnutím RM 15 ze dne 20.05.2019 byla zrušena činnost Komise sociálně-rozmisťovací, z
tohoto důvodu OSV navrhuje udělení odměn členům této komise za období leden 2019 až
květen 2019.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
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K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 16-907/19
RM schvaluje odměny členům Komise sociálně-rozmisťovací za období leden 2019 až květen 2019
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OSV, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/7 Vyřazení a převod majetku
Identifikace:
Schválení návrhu převodu, likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o převod a vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 16-908/19
RM schvaluje převod a způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci města, Technických služeb a
MŠ Rašínova ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/8 Žádost o podporu Novoměstské filharmonie
Identifikace:
Novoměstská filharmonie předkládá RM a ZM žádost o podporu městem v další činnosti.
Zástupci NOFI přizváni na jednání RM ve 13:05 hodin.
Odůvodnění:
Novoměstská filharmonie (NOFI) přechází pod nového zřizovatele, a to pod Městský klub
v Novém Městě nad Metují. Stávajícím zřizovatelem je ZUŠ Bedřicha Smetany. Jedním
z bodů, které je třeba dořešit je finanční podpora NOFI z rozpočtu města Nové Město nad
Metují. Jako podpora žádosti je předložen otevřený dopis určený RM i ZM a další materiály viz příloha tohoto bodu. Bližší informace o jednání se zástupci NOFI podá ST.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM pozval ST ředitele MK Bc. Zdeňka Krákoru, ředitele ZUŠ B. Smetany p.
Tomáše Hvězdu a za NOFI manžele Irenu a Jaroslava Rybáčkovi - příchod hostů na jednání
RM ve 13:05 hodin. Celá obsáhlá diskuse se týkala důvodů přechodu NOFI od ZUŠ pod MK a
s tím souvisejících postupů. V diskusi postupně vystoupili: ST, Rybáčkovi, p. Hvězda, Mgr.
Hylský, Ing. Maur, MBA, Bc. Krákora, pí Habrová a p. Jarolímek. Byly vysvětleny důvody ze
strany ZUŠ, podrobně pak byly diskutovány otázky financí a budoucího fungování NOFI pod
MK. Závěrečná část diskuse radních se týkala výše finanční podpory pro NOFI, a to i v
kontextu s celkovou koncepcí finanční podpory města i v ostatních oblastech zájmových
činností (sport, spolky, kultura, sociální oblast atd.). Hlasováním radní doporučili ZM schválit
finanční podporu pro NOFI do konce letošního roku.
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K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 16-909/19
RM doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku Městskému klubu v Novém Městě nad Metují z
důvodu rozšíření činnosti MK o zřizovatelskou funkci Novoměstské filharmonie o částku 25 tis. Kč
měsíčně od září 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 16-910/19
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3392 - městský klub o částku 100 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/9 Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č. NAA-V44/2019
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 11-555/19 ze dne 25.03.2019 schválila Dohodu o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V44/2019 uzavřenou s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha
7, předmět dohody/druh práce: 1 pracovní místo dělník/dělnice pro údržbu města, péče o
veřejnou zeleň na dobu ode dne 01.04.2019 do dne 30.06.2019.
Odůvodnění:
Úřad práce předkládá Dodatek č. 1 k této dohodě týkající se o prodloužení poskytování
příspěvku do dne 30.09.2019. Mzdové náklady budou činit 15.000 Kč za měsíc.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 16-911/19
RM schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-44/2019 uzavřené s Úřadem práce České
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, předmět dodatku: poskytování finančního
příspěvku na 1 pracovní místo - druh práce: dělník/dělnice pro údržbu města, péče o veřejnou zeleň
bude prodlouženo ode dne 01.04.2019 do dne 30.09.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/10 Změna konceptu distribuce Novoměstského zpravodaje
Identifikace:
Na základě přijatého usnesení č. RM 15-835/19 ze dne 20.05.2019 ve znění: "RM ukládá
OSÚ ponechat do dalšího výběrového řízení na Novoměstský zpravodaj stávající systém
distribuce (tj. varianta č. 1 - ponechání současného stavu - 1200 ks - náklady - 215.204 Kč)
s tím, že grafika a tisk bude soutěžena samostatně, počet stran se navýší na 28 a případné
zvýšení barevnosti stran bude řešeno po předložení kalkulace v programu příští RM." je RM
předkládání cenová kalkulace na barevný tisk NZ - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Byla poptána Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o., která v současné době NZ tiskne, předkládá
cenovou kalkulaci (viz příloha tohoto bodu) současnou a novou při navýšení stran a barevném
tisku NZ. Cena je počítána bez grafiky, ta v současné době činí 5.350 Kč za sestavení
jednoho čísla.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních o předpokládaném nárůstu finančních nákladů v navržených variantách - tj.
tisk, grafika a verze celobarevná nebo jen barevná obálka. Definitivní cenu stanoví až
výsledek soutěže. Hlasováno - celobarevné - 4 pro, 2 proti, 1 zdržel se - bylo schváleno.
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 16-912/19
RM rozhodla o tom, že při vypsání nového výběrového řízení na tisk Novoměstského zpravodaje na
podzim 2019, bude zakázka vypsána na celobarevný tisk každého čísla.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 23.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 41. Setkání Nových Měst v Evropě
Identifikace:
Ve dnech 28.06. - 30.06.2019 se ve městě Bad Neustadt an der Saale koná 41. Setkání
Nových Měst v Evropě. Za naše město byly na účast předběžně navrženy tyto osoby: Mgr.
Václav Böhm, p. Jiří Hladík, pí Monika Mrázková a p. Petr Valášek.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční setkání zástupců Nových Měst, při kterém je prezentováno naše město
pro podporu cestovního ruchu.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta

Stránka 43

ZÁPIS Z PORADY RM 16

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 16-913/19
RM schvaluje zahraniční výjezd 4 zástupců města Nové Město nad Metují ve složení: Mgr. Václava
Böhma, p. Jiřího Hladíka, pí Moniky Mrázkové a p. Petra Valáška do města Bad Neustadt an der
Saale na 41. Setkání Nových Měst, které se koná ve dnech 28.06. - 30.06.2019.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 16-914/19
RM schvaluje úhradu cestovních výloh včetně pojištění a úhradu peněžitého daru hostitelskému
městu Bad Neustadt an der Saale v rámci zahraničního výjezdu 4 zástupců města Nové Město nad
Metují na 41. Setkání Nových Měst ve dnech 28.06. - 30.06.2019 v Bad Neustadt an der Saale.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Zápis č. 3 Osadního výboru Spy ze dne 06.05.2019
Identifikace:
Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne 06.05.2019 v
knihovně ve Spech viz příloha tohoto bodu. V příloze je mj. Zápis č. 288 z PVO, ve kterém
jsou shrnuty úkoly, které byly na základě podnětů ze zápisu OV Spy a OV Vrchoviny (viz bod
7/3) zadány.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 16-915/19
RM projednala Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 06.05.2019 v knihovně ve
Spech ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 16-916/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 3 Osadního výboru Spy ze dne 06.05.2019, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/3 Zápis č. 2 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.05.2019
Identifikace:
Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
14.05.2019 v knihovně Vrchoviny viz příloha tohoto bodu. Informace o zadaných úkolech
odborným útvarům MěÚ - viz příloha u bodu 7/2 - Zápis č. 288 z jednání PVO.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 16-917/19
RM projednala Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 14.05.2019 v
knihovně Vrchoviny ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 16-918/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 2 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 14.05.2019, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV
Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 OV Spy - snížení daně z nemovitostí
Identifikace:
V bodě 7.2 je RM předložen Zápis č. 3 z jednání OV Spy. Jeden z podnětů, který nelze řešit
pouze přes úkol zadaný na PVO, je dotaz na to, zda by nebylo možné upravit výši daní z
nemovitostí ve Spech. V odůvodnění OV uvádí, že ač jsou součástí Nového Města, jsou
ochuzeni o občanskou vybavenost. Za službami, obchody apod. musí občané dojíždět do
města. Jedná se o opakovanou žádost, která byla v minulosti opakovaně zamítnuta v ZM naposledy v ZM 119 dne 20.04.2017 - viz příloha k tomuto bodu. Je tedy třeba zaujmout
stanovisko RM, případně ho postoupit do ZM, na tento podnět.
Odůvodnění:
V případě souhlasu se snížením daně z nemovitostí ve Spech by bylo třeba změnit OZV č. 1
/2011, kterou jsou upraveny koeficienty daně z nemovitostí na celém území města a jeho
částí. Rozhodnutí o změně OZV přísluší ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 16-919/19
RM neschvaluje podnět OV Spy ke snížení koeficientu daně z nemovitostí pro místní část Spy s
odvoláním na usnesení ZM č. ZM 119 - 7558/17, kterým byl vysloven nesouhlas se změnou OZV č.
1 /2011, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, a to ve smyslu snížení koeficientu v
části obce Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/5 Zápis č. 2 z jednání Komise dopravní ze dne 22.05.2019
Identifikace:
Dne 22.05.2019 se sešla ke svému 2. jednání Komise dopravní. RM je předkládán zápis z
tohoto jednání.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu komisí zřizovaných Radou města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 16-920/19
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise dopravní ze dne 22.05.2019 ve znění příloh k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Vysvětlení: Hoffmannová Simona - referent OSÚ
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 16 vyhotoven dne:

6. června 2019

Zápis z RM 16 vypraven dne:

6. června 2019
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