Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 37 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 06.04.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

15:31

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

15:31

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

15:31

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

15:31

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

14:57

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

15:31

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

15:31

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

15:31

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

15:31

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

15:31

Částečná

11

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:00

13:25

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:12

14:30

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:29

14:55

Částečná

14

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

14:57

15:00

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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ZÁPIS Z PORADY
RM 37 ze dne 06.04.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.04.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 437/4, 2034/6, 2034/24 a st. p. č. 312
v k. ú. Nové Město nad Metují, Rychta

2/2

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 600 v k. ú. Spy

3.

Rozvoj

3/1

Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na projekt Vybudování odpočinkových míst
v městských lesích

3/2

Obnova bývalé školy v Krčíně, I. etapa - smlouva o poskytnutí dotace z KHK

3/3

Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují

3/4

Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují

3/5

Zateplení zadní fasády BD č. p. 353-355 v ul. Zborovská

3/6

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují 2020
- informace

3/7

VZ - Opěrná zeď v ul. Nádražní u č. p. 361 v Novém Městě nad Metují

3/8

VZ - Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují

3/9

Stanovisko k PD - Stavební úpravy a přístavba RD č. p. 524 v ul. Leštinská

3/10

Parkovací místa v proluce u BD č. p. 507 v ul. Klosova

4.

Správa nemovitostí

4/1

Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

4/2

Výpověď smlouvy o nájmu T. G. Masaryka, č. p. 46

4/3

VZ - Multifunkční dráha MŠ Rašínova

4/4

VZ - Přestavba objektu DPS - II. etapa

4/5

Odpuštění nájmu - nebytové prostory města (mimořádná opatření)

4/6

VZ - Výměna plynových spotřebičů 2020

4/7

VZ - Výměna oken na bytovém domě v ulici Nádražní č. p. 371 - zrušení zakázky
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5.

Školství, kultura a sport

5/1

Brány města dokořán - zrušení akce

5/2

Změna odpisového plánu - ZUŠ B. Smetany

5/3

Úplata za vzdělávání v MŠ

5/4

Informace MKN - VŘ na pořízení fotografií

5/5

Úplata za vzdělávání v ŠD

5/6

Záloha na dotaci sportovním klubům

5/7

Žádost MK o zrušení akcí na měsíc květen 2020

6.

Finance

6/1

Plán účetních odpisů na rok 2020

6/2

Platby za svoz komunálního odpadu

7.

Různé

7/1

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

7/2

Zpráva o činnosti Městského úřadu 2019

7/3

Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace

8.

Diskuse
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ZÁPIS Z PORADY
RM 37 ze dne 06.04.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

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 ST
13:05 - 13:15 OMM
13:15 - 14:30 OMM
14:30 - 14:50 OMM
14:50 - 15:10 OŠKS
15:10 - 15:15 OF
15:15 - 15:30
15:30 - 15:40

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 37-2143/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 37:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.04.2020

2.
2/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 437/4, 2034/6, 2034/24 a st. p. č.
312 v k. ú. Nové Město nad Metují, Rychta
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 600 v k. ú. Spy

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

Rozvoj
Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na projekt Vybudování odpočinkových
míst v městských lesích
Obnova bývalé školy v Krčíně, I. etapa - smlouva o poskytnutí dotace z KHK
Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují
Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují
Zateplení zadní fasády BD č. p. 353-355 v ul. Zborovská
Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují
2020 - informace
VZ - Opěrná zeď v ul. Nádražní u č. p. 361 v Novém Městě nad Metují
VZ - Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují
Stanovisko k PD - Stavební úpravy a přístavba RD č. p. 524 v ul. Leštinská
Parkovací místa v proluce u BD č. p. 507 v ul. Klosova
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4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7

Správa nemovitostí
Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Výpověď smlouvy o nájmu T. G. Masaryka, č. p. 46
VZ - Multifunkční dráha MŠ Rašínova
VZ - Přestavba objektu DPS - II. etapa
Odpuštění nájmu - nebytové prostory města (mimořádná opatření)
VZ - Výměna plynových spotřebičů 2020
VZ - Výměna oken na bytovém domě v ulici Nádražní č. p. 371 - zrušení zakázky

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

Školství, kultura a sport
Brány města dokořán - zrušení akce
Změna odpisového plánu - ZUŠ B. Smetany
Úplata za vzdělávání v MŠ
Informace MKN - VŘ na pořízení fotografií
Úplata za vzdělávání v ŠD
Záloha na dotaci sportovním klubům
Žádost MK o zrušení akcí na měsíc květen 2020

6.
6/1
6/2

Finance
Plán účetních odpisů na rok 2020
Platby za svoz komunálního odpadu

7.
7/1
7/2
7/3

Různé
Dotaz zástupkyně firmy Probus Real s.r.o. a ve věci projednání on-line přenosů ze zasedání
ZM
Zpráva o činnosti Městského úřadu 2019
Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.04.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 37 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 37-2144/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 437/4, 2034/6, 2034/24 a
st. p. č. 312 v k. ú. Nové Město nad Metují, Rychta
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2016501/VB1 Nové Město nad
Metují, knn ulice Nerudova, [osobní údaj odstraněn] na městských pozemcích p. p. č. 437/4,
2034/6, 2034/24 a st. p. č. 312 v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě Rychta, dle GP č.
2170-127/2018 v délce 211,04 m. Cena za zřízení věcného břemene bude dle Zásad 200 Kč
+ DPH v zákonné výši za m pozemku zatíženého věcným břemenem.
Odůvodnění:
Ve věci byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu schválená usnesením č. RM 385-16545/17 dne 08.12.2017, kde bylo
ujednáno, že věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH
v zákonné výši.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 37-2145/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2016501/VB1 Nové Město
nad Metují, knn ulice Nerudova, [osobní údaj odstraněn] na městských pozemcích p. p. č. 437/4,
2034/6, 2034/24 a st. p. č. 312 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, v lokalitě Rychta, zapsanými na
LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO:
24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, a to na dobu neurčitou, dle
GP č. 2170-127/2018 v délce 211,04 m, za celkovou cenu 42.208 Kč + DPH v zákonné výši, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 600 v k. ú. Spy
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IVPodmokly, žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12 2015652/VB/1 Spy knn p.č.241/1 pro RD [osobní údaj odstraněn], na pozemku města p. p. č.
600, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Spy, zapsaném
na LV č. 10001 pro k. ú. a Spy a obec Nové Město nad Metují, a to dle GP č. 248-211/2019 v
délce 24,86 m. Cena za zřízení věcného břemene bude dle Zásad 200 Kč + DPH v zákonné
výši za m pozemku zatíženého věcným břemenem.

Stránka 6

ZÁPIS Z PORADY
RM 37 ze dne 06.04.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Odůvodnění:
Ve věci byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o
právu provést stavbu schválená usnesením č. RM 20-1128/19 dne 12.08.2019, kde bylo
ujednáno, že věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH
v zákonné výši. Místo se nachází v ul. Vojnarova, Spy.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 37-2146/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12 -2015652/VB/1 Spy knn
p.č.241/1 pro RD [osobní údaj odstraněn], na pozemku města p. p. č. 600, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Spy, zapsaném na LV č. 10001 pro k. ú. a Spy a
obec Nové Město nad Metují, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem:
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, na dobu neurčitou, dle GP č. 248-211/2019 v
délce 24,86 m, za celkovou cenu 4.972 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na projekt Vybudování
odpočinkových míst v městských lesích
Identifikace:
Dne 13.03.2020 vyhlásila Místní akční skupina POHODA venkova, z.s., 4. výzvu k
předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.
Výzva je zaměřená (kromě podpory podnikatelských aktivit v oblasti zemědělství a lesnictví) i
na posílení společenského potenciálu lesů. Správce městských lesů navrhuje předložit do
uvedené výzvy projekt na vybudování odpočinkových míst v městských lesích. Podmínkou
výzvy je realizace projektu na PUPFL (pozemcích určených k plnění funkcí lesa). Bylo
vytipováno 16 míst v městských lesích (na PUPFL), kde by byla instalována odpočinková
stanoviště - srubové lavice vč. stolu - foto viz příloha tohoto bodu. Cenová nabídka za výrobu
1 ks lavice vč. stolu je ve výši 15.000 Kč vč. DPH. Celkové výdaje projektu by byly 240.000 Kč
vč. DPH. Výše dotace je 100 % ze způsobilých výdajů. Příjem žádostí probíhá do dne
13.04.2020 přes Portál farmáře.
Odůvodnění:
Vybudování odpočinkových míst v městských lesích je dlouhodobým záměrem města, v rámci
PRV je možno získat 100 % dotaci. Vzhledem k tomu, že MAS Pohoda venkova nemá
dostatek žadatelů na využití alokovaných finančních prostředků, obrátili se zástupci MAS
přímo na město s výzvou na podání žádosti o dotaci do PRV.
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 37-2147/20
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do 4. výzvy MAS Pohoda venkova v rámci Programu rozvoje
venkova na období 2014 - 2020 na projekt Vybudování odpočinkových míst v městských lesích.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Obnova bývalé školy v Krčíně, I. etapa - smlouva o poskytnutí dotace z KHK
Identifikace:
ZM 8 schválilo podání žádosti o dotaci na projekt "Obnova bývalé školy v Krčíně, I. etapa" do
vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje Obnova památkového fondu a
zároveň do Havarijního programu Ministerstva kultury. Projekt ve své I. etapě v roce 2020
zahrnuje statické zajištění objektu, opravu střechy a krovu na hospodářské části a na školní
přístavbě. Žádosti do obou dotačních titulů byly podány. Královéhradeckým krajem je pro
projekt "Obnova bývalé školy v Krčíně, I. etapa" schválena dotace ve výši 345.000 Kč,
přičemž maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu nesmí
přesáhnout 26,60 %. Město obdrželo návrh smlouvy o poskytnutí dotace na tento projekt,
který je předkládán nyní RM ke schválení ve znění přílohy tohoto bodu. Žádost do Havarijního
programu Ministerstva kultury se předkládá prostřednictvím NPÚ Josefov, který doporučil
Ministerstvu kultury na tuto akci přidělení státní podpory ve výši 200.000 Kč. Pro definitivní
přiznání dotace je nezbytné na Ministerstvo kultury zaslat do dne 31.05.2020 kopii uzavřené
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Na dodavatele akce "Obnova krovu a statické
zabezpečení objektu č. p. 22 „Stará škola“ běží v současné době výběrové řízení.
Odůvodnění:
Město obdrželo návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK na akci "Obnova bývalé
školy v Krčíně, I. etapa".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz, o jaké práce se konkrétně jedná? MST - jedná se o opravu střechy a
krovu nad hospodářskou částí a nad školní přístavbou a o statické zajištění domu - je to
rozsah, který byl naplánovaný. Příští rok by se měla realizovat výměna střechy na historické
budově školy. Pan Jarolímek - jaký je na to celkový rozpočet? MST - cca 4,5 mil. Kč. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 37-2148/20
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20KPGU2-0037 na projekt s názvem "Obnova bývalé školy v Krčíně, I. etapa" mezi městem Nové
Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/3 Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Tento bod v RM navazuje na předešlá jednání v RM a v komisích. Naposledy o této záležitosti
jednala RM 35 dne 09.03.2020, která se tehdy se znovu seznámila s materiálem, který zaslal
Ing. Vladimír Brož za společnost TOWN DEVELOPMENT s.r.o., týkající se řešení 1. etapy
lokality Dubinky - František, zpřesnění profilů + koncept veřejného prostoru jako podklad pro
vypracování DÚR zpracované Ing. arch. Vojtěchem Lichým, IČO: 03349497. RM 35 přijala
tato usnesení:
RM byla seznámena s materiálem, který zaslal Ing. Vladimír Brož za společnost TOWN
DEVELOPMENT s.r.o. dne 24.02.2020, týkající se upraveného řešení veřejného prostoru 1.
etapy v lokalitě Dubinky - František na základě usnesení z RM 33, zpracovaném Ing. arch.
Vojtěchem Lichým, IČO: 03349497.
RM trvá na svém usnesení z RM 33, a to na kompletním vybudování infrastruktury v ul. Luční
a ul. Hildenská jih, a to bez etapizace.
RM trvá na usnesení RM 33 v tomto upraveném znění: RM doporučuje přepracovat
předložené úpravy ÚS předložené Ing. Vladimírem Brožem za společnost TOWN
DEVELOPMENT s.r.o. ve smyslu takto navrhovaných minimálních šířek komunikací:
Profil č. 1 - ul. Hildenská (jižní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s jednostranným
chodníkem v celé ulici (studie Ing. arch. Lichého v souladu);
Profil č. 2 - ul. Luční - šířka celková 11 m, vozovka 6 m s jednostranným chodníkem v celé
ulici tak, aby vznikl prostor pro parkovací místa a zeleň (dle Komise dopravní);
Profil č. 3 - ul. Hildenská (severní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s prostorem pro
vybudování zastávky a s jednostranným chodníkem (dle Komise dopravní);
Profil č. 4 - ul. Dušnická a ul. Gernická - zachovat profil podle návrhu doc. Ing. arch. Ivana
Kaplana (studie Ing. arch. Lichého v souladu).
Ing. Vladimír Brož zaslal znovu upravený koncept dne 20.03.2020. Obsah žádosti s popisem
úprav je v příloze tohoto bodu vč. vyjádření OMM a ARCH. V dopise je uvedeno, že je možné
při výjezdu RM se sejít na místě a posoudit připomínky žadatele. Vzhledem k vyhlášenému
nouzovému stavu není v této chvíli termín výjezdu RM jasný.
Odůvodnění: Viz přílohy tohoto bodu a dřívější jednání RM - tj. především pak usnesení přijatá RM 35
dne 09.03.2020.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice obsáhlá diskuse radních. Pan Jarolímek a Ing. Maur mj. odůvodnili, proč
nesouhlasí s navrženým usnesením. Zbylých 5 radních trvalo na stanoviscích, která již dříve v
této záležitosti RM většinově schválila, čemuž odpovídalo i navržené usnesení. Po další
diskusi p. Jarolímek předložil protinávrh usnesení ve smyslu odsouhlasit poslední verzi studie
předložené Ing. Brožem - hlasováno - 2 pro, 5 proti, 0 zdržel se - nebylo schváleno. Dále
hlasováno o původním usnesení - 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se - bylo schváleno.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 37-2149/20
RM konstatuje, že se k žádostem Ing. Vladimíra Brože ze společnosti TOWN DEVELOPMENT
s.r.o., týkající se upraveného řešení veřejného prostoru 1. etapy v lokalitě Dubinky - František, již
několikrát vyjádřila ve svých předešlých jednáních a trvá na svých usneseních. V případě, že nová
varianta od Ing. Vladimíra Brože s tímto usnesením není ve shodě, ponechává RM své další
vyjádření do procesu územního řízení vedeného OVRR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/4 Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Město má zpracovánu „PD - Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují“. Je
zažádáno o stavební povolení, ale stále probíhá doplňování dokladů. V současné chvíli nám
chybí souhlas soukromého vlastníka jednoho z dotčených pozemků, který nám odmítl dát
souhlas a mezitím pozemek prodal. Nyní čekáme, až to bude v KN převedeno na nového
vlastníka a ten pak bude požádán o souhlas.
Odůvodnění:
Rozpočet zpracovaný projektantem vyšel na 5.163.113,02 Kč vč. DPH. V rozpočtu města
máme schválenu částku 2 mil. Kč. Očekávaný dotační titul nebyl pro rok 2020 MMR vypsán.
Vzhledem k tomu, že došlo k dvojnásobnému navýšení cen (obecný fakt ve stavebnictví), tak
OMM uvažovalo o možnosti cenu lávky snížit. Proto byla poptána, jako možná varianta,
dodávka modulární lávky. Cenová nabídka je přílohou tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že by
se stejně musely realizovat některé stavební objekty z již zpracované PD, a to SO - 001 Bourací práce a příprava území, SO - 134 - chodník, součástí by zůstaly i vedlejší rozpočtové
náklady (VRN), dále pak hodinové zúčtovací sazby (HZS) a z hlavní stavební výroby by
vypadla položka „vodorovné konstrukce“, tak by celkové snížení bylo cca o 640 tis. Kč vč.
DPH. Náklady na rekonstrukci lávky s použitím a nákupem modulární lávky by tak odhadem
činily 4,5 mil. Kč vč. DPH. O vyjádření k použití modulární lávky byla požádána i státní
památková péče, která nám k tomu vydala souhlasné závazné stanovisko. V případě, že bude
zvolena varianta s použitím modulární lávky, tak bude muset být upravena PD. Cena za
úpravu PD bude sdělena na jednání RM 37. Po vydání stavebního povolení na stávající PD,
bude muset být zažádáno o změnu stavby před dokončením z důvodu použití modulární
lávky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Většina radních se kriticky vyjádřila jak k předpokládané vysoké ceně za vybudování lávky, tak
i k celému vývoji tohoto projektu, který někteří radní považují za nezvládnutý ze strany OMM.
Dále zazněla i kritika k tomu, jak by most měl nakonec vypadat. Návazně na to zazněl
požadavek radních na zpracování celé historie přípravy této investice s tím, že zpracované
podklady budou radním rozeslány e-mailem k diskusi, ale finálně o tom bude diskutováno a
rozhodováno až na jednání RM za normálních podmínek - tzn. na tom zasedání RM, kde již
budou radní přítomni fyzicky na radnici. Po další diskusi pak radní hlasovali o přesunu
rozhodování o konečné podobě lávky až na jednání RM, která již nebude vedena přes
videokonferenci a dále ve 2. usnesení uložili OMM zpracovat historii přípravy této investice a
rozeslat ji radním e-mailem k další diskusi. Obě usnesení byla schválena 7 hlasy radních.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 37-2150/20
RM rozhodla o tom, že souhlas s definitivním řešením realizace investiční akce "Lávka pro pěší pod
zámkem, Nové Město nad Metují" bude projednán až na jednání té RM, která nebude probíhat v
režimu omezení daných mimořádnými opatřeními vlády ČR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 37-2151/20
RM ukládá OMM zpracovat přehled o historii přípravy investiční akce "Lávka pro pěší pod zámkem,
Nové Město nad Metují" a rozeslat tyto podklady mailem radním k další diskusi.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Zateplení zadní fasády BD č. p. 353-355 v ul. Zborovská
Identifikace:
V rozpočtu na rok 2020 je zařazená položka org. 2010 „Zateplení zadní fasády BD čp. 353355 v ul. Zborovská – PD“. ORM předpokládalo, že zpracování PD se zadá tak, aby bylo
možné žádat o dotaci z OPŽP. Dne 03.03.2020 proběhla schůzka s energetickým auditorem
panem [osobní údaj odstraněn], který zástupce OMM informoval o mizivé šanci získat dotaci
na zateplení fasády, neboť v minulosti již proběhla výměna oken a nynější zateplení
fasády nejspíše nezmění energetickou třídu domu natolik, aby město dosáhlo na dotační
podmínky.
Odůvodnění:
OMM doporučuje pokračovat v zadávání zpracování PD i bez žádosti o dotaci. Také
doporučujeme řešit zpracování PD na zateplení fasády pro všechny BD ve vlastnictví města
v ul. Nádražní a Zborovská, nikoliv pouze zadní (dvorní) fasádu BD č. p. 353-355 ul.
Zborovská. Tedy BD č. p. 352-353 ul. Nádražní a BD č. p. 354-355 a 465 ul. Zborovská,
z důvodu řadové návaznosti těchto bytových domů. V rozpočtu města je schválena položka
"Zateplení zadní fasády BD čp. 353-355 v ul. Zborovská - PD" s částkou 200 tis. Kč, kterou v
tuto chvíli doporučujeme ponechat ve stávající výši.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz p. Jarolímka na termíny, kdy výměny oken proběhly, odpověděl vedoucí OMM výměny proběhly v minulých letech v etapách. ST - výměnu oken a zateplení u BD děláme
většinou na etapy a nyní se postupně realizují fasády. TAJ - požadovaný údaj, ve kterých
letech byla vyměněna okna u BD č. p. 353-355 v ul. Zborovská, je schopné OSN získat a
sdělit. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 37-2152/20
RM souhlasí se zpracováním PD na „Zateplení zadní fasády BD čp. 353-355 v ul. Zborovská - PD“ i
bez možnosti získat dotační podporu na zateplení fasády, a dále s rozšířením zpracování PD na
zateplení fasády ze všech stran objektu BD č. p. 352-355, 465 v ul. Nádražní a ul. Zborovská.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/6 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město
nad Metují 2020 - informace
Identifikace:
ZM 10 na svém zasedání schválilo „Program obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2020“ (dále jen „Program“) v rámci kterého
mohli vlastníci objektů zařazených do Seznamu objektů (schválen ZM 116 v roce 2016 a jeho
aktualizace schválena ZM 122 v roce 2017) žádat o dotaci z rozpočtu města na obnovu svých
nemovitostí. Lhůta pro překládání žádostí byla v termínu ode dne 10.02.2020 do dne
13.03.2020. V rozpočtu města schváleno pro Program 300 tis. Kč.
Odůvodnění:
Během lhůty pro předkládání žádostí byla předložena městu jedna žádost. Žádost vykazovala
formální nedostatky - nebyly doloženy všechny povinné přílohy. Žadatel byl dle Zásad pro
financování a poskytování dotace z rozpočtu města v rámci Programu obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují č. 10/2018 (dále jen
„Zásady“) vyzván k doložení chybějících příloh. Vzhledem k tomu, že přílohy v daném termínu
nebyly doloženy, byla žádost dle Zásad vyřazena z dalšího hodnocení. O postupu byla
informována Grantová komise.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, proč se hlásí tak málo žadatelů do Programu obnovy objektů historické či
architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují 2020 - nyní pouze 1 přihlášený a ten
nakonec nesplnil podmínky programu? MST - vysvětlil, že majitel, který nesplnil podmínky
programu, neměl závazné stanovisko od památkářů a chtěl realizovat svépomocí, a to není v
rámci daných podmínek také možné. Druhá žádost, která nebyla oficiálně podána, by byla od
občana z Krčína, který chtěl opravovat fasádu za pomoci současných a moderních materiálů,
nikoliv s použitím historických materiálů a technik, a to byl rovněž problém. MST - shrnul, že
malý zájem může být způsoben přísnými podmínkami a vykazováním činností prostřednictvím
výkazů výměr a rozpočtů - je možné uvážit úpravu podmínek, ale pak s tím možná mohou mít
problém památkáři. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 37-2153/20
RM bere na vědomí informaci, že do Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty
města Nové Město nad Metují v roce 2020 byla předložena jedna žádost, která nesplnila kritéria
formálního hodnocení a byla tak dle Zásad pro financování a poskytování dotace z rozpočtu města
v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad
Metují č. 10/2018 vyřazena z dalšího hodnocení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/7 VZ - Opěrná zeď v ul. Nádražní u č. p. 361 v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Dne 30.03.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují. Komise nyní předkládá RM protokol o
otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byla doručena pouze 1
obálka s nabídkou uchazeče. Z tohoto důvodu komise nepřistoupila k hodnocení nabídky.
Nabídku předložila firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., s nabídkovou cenou 7.235.916,57
Kč vč. DPH. V rozpočtu města na rok 2020 je na tuto akci schválena částka ve výši 4 mil. Kč.
ORM, s ohledem na nabídnutou cenu, doporučuje toto zadávací řízení zrušit a vypsat
opakovaně.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 37-2154/20
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě
nad Metují“ a ukládá OMM její opětovné vypsání.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 VZ - Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Dne 30.03.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
živičného krytu v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují. Komise nyní předkládá RM protokol
o otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci bylo doručeno 6
nabídek. V rozpočtu města na rok 2020 je na tuto akci schválena částka ve výši 4 mil. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 37-2155/20
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují“
firmě SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01
Pelhřimov, za nabídkovou cenu 2.081.288,33 Kč vč. DPH. V případě odstoupení uchazeče na 1.
místě RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči, který se umístil na 2. místě, a to firmě
STRABAG a.s, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, za nabídkovou cenu 2.261.529,59 Kč
vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 37-2156/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, na akci
„Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují“, za nabídkovou cenu
2.081.288,33 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Stanovisko k PD - Stavební úpravy a přístavba RD č. p. 524 v ul. Leštinská
Identifikace:
Stavebník p. [osobní údaj odstraněn] požádal o stanovisko k PD pro stavební povolení, nebo
ohlášení stavby "Nové Město nad Metují - Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 524" v ul.
Leštinská, Nové Město nad Metují. Součástí vyjádření bude souhlas s umístěním sjezdu z p.
p. č. 769/4 a 759/2 v k. ú. Nové Město na Metují s připojením na místní komunikaci ležící na p.
p. č. 769/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je v majetku města. OMM předkládá ke
schválení smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti (dále jen
"SOPPS") mezi městem a stavebníkem.
Odůvodnění:
OMM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu, ve které jsou stanoveny
podmínky města pro napojení sjezdu na místní komunikaci ve vlastnictví města. Na základě
předložené PD stavby RD v ul. Leštinská a vyjádření ARCH, OMM souhlasí se stavební
úpravou a přístavbou RD na pozemku st. p. č. 829 a zahradě 759/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - vznesl připomínku k demontovaným dlaždicím, které si dříve město přebíralo.
ST - zařídíme to. ORM - tento požadavek doplníme do vyjádření města. Pan Jarolímek - dotaz
na sjezd. ORM - vznikne ještě 1 nový sjezd. Usnesení - "ve znění upravené přílohy" byla
odhlasována - dlaždice zůstanou městu.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 37-2157/20
RM pověřuje OMM vydat souhlasné vyjádřením města Nové Město nad Metují k PD na stavbu
„Nové Město nad Metují - Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 524" dle předložené PD z 11/2019,
jejímž investorem je p. [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření města
k předložené dokumentaci, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 37-2158/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
769/1, k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem dopravního připojení stavby na pozemku st. p. č.
829, p. p. č. 769/4 a 759/2 s názvem „Nové Město nad Metují - Stavební úpravy a přístavba RD č.p.
524" v ul. Leštinská, Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj
odstraněn], ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Parkovací místa v proluce u BD č. p. 507 v ul. Klosova
Identifikace:
Zpracování PD na parkovací místa v ul. Klosova bylo zadáno na PVO, kde bylo uloženo OMM
připravit návrh řešení náhradního parkování v rámci příspěvku na vybudování chybějících
parkovacích míst spol. EG Real a.s., tj. prověřit možnost realizace parkovacích míst v proluce
u BD v ul. Klosova s tím, že bude prověřena problematika odstranění vzrostlých stromů v
proluce a bude navrženo využití tohoto prostoru na maximální možný počet parkovacích míst.
První návrh řešení náhradního parkování v rámci příspěvku na vybudování chybějících
parkovacích míst spol. EG Real a.s. v ul. Klosova byl předložen do RM 30. V předloženém
návrhu nebylo řešeno přemístění kontejnerového stanoviště z protějšího místa. RM 30 uložila
OMM nechat přepracovat návrh řešení náhradního parkování v rámci příspěvku na
vybudování chybějících parkovacích míst spol. EG Real a.s., v proluce u BD v ul. Klosova, a
to i s návrhem na přesunutí kontejnerového stání v duchu usnesení k bodu 4. ze zápisu 7.
zasedání Komise životního prostředí ze dne 25.11.2019. Přepracovaný návrh náhradního
parkování i s přesunutím kontejnerového stanoviště je přiložen v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Přepracovaný návrh náhradního parkování v ul. Klosova byl zpracován na základě usnesení
RM 30 a na základě usnesení Komise životního prostředí, která na 7. zasedání ze dne
25.11.2019 přijala usnesení „Komise opakovaně doporučuje v souvislosti se záměrem zřízení
parkovacích míst postupovat dle zpracované územní studie veřejného prostranství, tedy
realizovat současně i přesunutí kontejnerové stání“. Realizace by mohla být rozdělena do 2.
etap, 1. etapa by bylo vybudování parkovacích míst s úpravou chodníku, 2. etapa by
obsahovala přemístění a vybudování kontejnerového stání. V letošním roce je na položce
"Parkovací místa v ul. Klosova" schváleno 300 tis. Kč. Odhad nákladů na realizaci 1. etapy je
cca 350 tis. Kč. Odhad nákladů na realizaci 2. etapy je cca 100 tis. Kč. Případné schválení RO
bude předloženo RM až po výběru dodavatele.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse - Mgr. Hylský a Ing. Němeček - odůvodnili, proč jsou proti navrhovaným
parkovacím místům a přesunu stanoviště kontejnerů na separovaný odpad na jiné místo. Pan
Jarolímek - dotaz na roli fy EG Real a.s. v tomto procesu. Vysvětlil ST - tj. vlastníci objektu
hotelu Metuj, v rámci řízení o rekolaudaci objektu jim chyběla parkovací místa, a proto město
dostalo 100 tis. Kč na jejich vybudování na městské ploše. Dále bylo radním vysvětleno, že
pokud nebudou parkovací místa vybudována v proluce, je možné finance využít na jejich
vybudování jinde. Hlasováno o navrženém usnesení - 4 pro, 2 proti, 1 zdržel se.
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K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 37-2159/20
RM schvaluje předložený návrh řešení náhradního parkování v rámci příspěvku na vybudování
chybějících parkovacích míst spol. EG Real a.s. v proluce u BD v ul. Klosova, a to i s návrhem na
přesunutí kontejnerového stání ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 37-2160/20
RM souhlasí s tím, aby realizace, dle předloženého návrhu řešení náhradního parkování v ul.
Klosova včetně kontejnerového stání, proběhla ve dvou etapách, a to tak, že 1. etapa - vybudování
parkovacích míst vč. úpravy chodníku, bude realizována v letošním roce 2020 a 2. etapa - přesun a
vybudování kontejnerového stanoviště, bude realizována v dalších letech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

4/1 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:
Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Havlíčkova č.
p. 292) organizaci Domov Dědina, příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73 Opočno,
IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2020 do dne
31.05.2021, za cenu ve výši 71,36 Kč/m2/měsíc. Organizace Domov Dědina nyní užívá výše
uvedenou bytovou jednotku a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním
postižením.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování pronájmu 1 bytové jednotky, kdy toto není řešeno dodatkem ke
stávající smlouvě, ale vždy novou smlouvou.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 37-2161/20
RM souhlasí Smlouvu o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) organizaci Domov Dědina, příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73
Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2020 do dne
31.05.2021, za cenu ve výši 71,36 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/2 Výpověď smlouvy o nájmu T. G. Masaryka, č. p. 46
Identifikace:
Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 46, ul. T. G. Masaryka, o
celkové výměře 23,3 m2. Smlouva uzavřená dne 20.11.2006 mezi městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876 a JPE Ing. Jiřím Prokýškem, Na Bořetíně 727, 549 01, Nové Město
nad Metují, IČO: 44503997. Nájemce podal v souladu s nájemní smlouvou ke dni 30.03.2020
výpověď této smlouvy. Nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni
30.06.2020. OSN doporučuje neprodleně zveřejnit záměr pronájmu tohoto prostoru, a to za
standardních podmínek (tj. cena nájmu dle cenové mapy, nájem na dobu neurčitou, tříměsíční
výpovědní lhůta).
Odůvodnění:
Podání výpovědi je v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 37-2162/20
RM bere na vědomí podanou výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 46, ul.
T. G. Masaryka, o celkové výměře 23,3 m2, sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, a JPE Ing. Jiřím Prokýškem, Na Bořetíně 727, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
44503997. Nájem výše uvedeného nebytového prostoru skončí ke dni 30.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 37-2163/20
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 46, ul. T. G.
Masaryka, o celkové výměře 23,3 m2, za následujících podmínek: minimální nabídková cena 760
Kč/m2/rok, nájem na dobu neurčitou, tříměsíční výpovědní lhůta, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 VZ - Multifunkční dráha MŠ Rašínova
Identifikace:
Dne 30.03.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Multifunkční dráha
MŠ Rašínova". Hodnotící komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Byly poptány celkem 4 odborné firmy. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací
dokumentaci byla doručena 1 obálka s nabídkou firmy 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41
Tanvald - Šumburk nad Desnou, IČO: 28703324, s nabídkovou cenou 350.587,00 Kč bez
DPH, tj. vč. DPH 424.210,27 Kč. Jedná se o položku schváleného plánu oprav pro rok 2020.
Na realizaci je v rozpočtu města navržena příslušná položka ve výši 350 tis. Kč. Rozdíl mezi
vysoutěženou cenou a plánovanými financemi bude kryt z rozpočtu OSN.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - kdy se schvalovala multifunkční dráha "MŠ Rašínova". OSN - multifunkční
dráha je v Plánu oprav na rok 2020 a nahrazuje stávající, nevyhovující dráhu. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 37-2164/20
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu: „Multifunkční dráha MŠ Rašínova“, firmě 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41
Tanvald - Šumburk nad Desnou, IČO: 28703324, za nabídkovou cenu 350.587,00 Kč bez DPH, tj.
vč. DPH 424.210,27 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 37-2165/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci: „Multifunkční dráha MŠ Rašínova“, mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald - Šumburk nad Desnou, IČO:
28703324, za nabídkovou cenu 350.587,00 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 424.210,27 Kč, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 VZ - Přestavba objektu DPS - II. etapa
Identifikace:
Dne 30.03.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Přestavba objektu
DPS - II. etapa". Hodnotící komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 6 odborných firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek
v zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 3 obálky s nabídkami uchazečů. Nabídky byly
hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podal Daniel
Kobos, Příkopy 1104, 547 01 Náchod, IČO: 07501048, s nabídkovou cenou 1.202.024,00 Kč.
Cena je konečná, jelikož jmenovaný není plátcem DPH. Na 2. místě se umístila firma
Stavrecon Pardubice s.r.o., Teplého 2688, 530 02 Pardubice, IČO: 05925801, s nabídkovou
cenou 1.204.289,53 Kč bez DPH, tj. 1.384.932,96 Kč vč. DPH. V rozpočtu roku 2020 bylo
schváleno 900 tis. Kč. Rozdíl mezi plánovanou a vysoutěženou částkou vznikl předpokladem
nižší nabídkové ceny při plánování rozpočtu pro rok 2020 a přesunutí části fakturace I. etapy z
roku 2019 (stavební, instalatérské a truhlářské práce - 194.000,00 Kč). V případě zadání
zakázky, bude nutné schválit RO, a to navýšení § 6409 - položka údržba (investice, revize, …)
objektů města o částku 500 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 4344 - sociální
rehabilitace - centrum prevence Mandl (400 tis. Kč) a § 3326 - místní památky - položka
Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města (100 tis. Kč). RO
bylo konzultováno s vedoucím OF.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - zmínil své obavy - vrací se k tomu, že jediné kritérium je u VŘ cena, zadal by
více kritérií + zdůvodnil (uplatnění DPH apod.), měli bychom tak i jiný nástroj při VŘ. Vidí v
tom určitá slabá místa. Ing. Maur - má obdobný názor - zaujalo ho, že zakázku vyhrál neplátce
DPH, je to riziko např. v tom, že firma má 1 zedníka, do budoucna bychom se nad tím měli
zamyslet. Vedoucí OSN vysvětlil, že jde o několik řemeslníků s tím, že ten přihlášený to
zastřešuje - jde o seskupení, které realizovalo již 1. etapu a osvědčilo se. Další dotaz p.
Jarolímka se týkal vítěze VŘ, který má registrovanou živnost od 9/2018. OSN - ano, víme o
tom, ale s tímto člověk často spolupracujeme, a to bez výhrad. ST - informoval o předchozích
zkušenost s vícekriteriálními VŘ - firmy např. napadly reference, což je diskriminující. K
diskusi o vícekriteriálních zadávání VZ se může RM vrátit na některém z příštích jednání RM
za fyzické přítomnosti všech radních v kanceláři ST.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 37-2166/20
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu: „Přestavba objektu DPS - II. etapa“, firmě Daniel Kobos, Příkopy 1104,
547 01 Náchod, IČO: 07501048, za nabídkovou cenu 1.202.024,00 Kč (není plátce DPH). V případě
odstoupení uchazeče na 1. místě RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči, který se
umístil na 2. místě, a to firmě Stavrecon Pardubice s.r.o., Teplého 2688, 530 02 Pardubice, IČO:
05925801, za nabídkovou cenu 1.384.932,96 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 37-2167/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci: „Přestavba objektu DPS - II. etapa“, mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Daniel Kobos, Příkopy 1104, 547 01 Náchod, IČO: 07501048, za
nabídkovou cenu 1.202.024,00 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 37-2168/20
RM schvaluje RO - navýšení § 6409 - položka údržba (investice, revize, …) objektů města o částku
500 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 4344 - sociální rehabilitace - centrum prevence
Mandl (400 tis. Kč) a § 3326 - místní památky - položka Program obnovy objektů historické a
architektonické hodnoty - dotace města (100 tis. Kč).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/5 Odpuštění nájmu - nebytové prostory města (mimořádná opatření)
Identifikace:
RM v usnesení č. RM 36-2119/20 uložila OMM (OSN) oslovit stávající nájemce nebytových
prostor v majetku města, a to v souvislosti s jejich případnými odůvodněnými žádostmi o
odpuštění nájmu nebytových prostor, a to z důvodu nemožnosti jejich podnikání, které souvisí
s mimořádným preventivním opatřením s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR,
vyhlášené vládou dne 14.03.2020. OSN byl nájemcům rozeslán informační e-mail, s výzvou k
podání informací, v jakém rozsahu tato opatření státu postihla jejich podnikání a jaké případné
úlevy ze strany města by jim pomohly řešit nastalou situaci. V příloze tohoto bodu je tabulka
se stručným přehledem odpovědí podnikatelů s jejich dopady na podnikání.
Odůvodnění:
Město přistoupilo k tomuto kroku z důvodu poskytnutí pomoci nájemcům v nebytových
prostorách města, kteří se ocitli v této nelehké době mnohdy v existenčních problémech. V
příloze je rovněž stanovisko MV ČR k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vč. vyjádření
odborných útvarů.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST - podal radním bližší informace k této záležitosti a k rozeslaným tabulkám. Ing. Maur - rád
by se v tom lépe orientoval - dává k úvaze, zda ještě nevést diskusi po e-mailu a rozhodovat
na příští RM. Je totiž otázka, jaká opatření nakonec půjdou vůči podnikatelům od vlády ČR.
Ing. Němeček - návazně právě na možná opatření vlády ČR by se nyní do individuálních
opatření nepouštěl - bylo by chybné, kdybychom teď dali slevu např. 10 nájemcům a pak by
vláda ČR rozhodla o odložení platby nájemného např. na 0,5 roku všem apod. Pan Jarolímek
- uvedl, že je otázkou, do jaké míry se máme nechat ovlivňovat přísliby vlády ČR. Domnívá se,
že tyto kroky mohou běžet nezávisle na sobě. Osobně si myslí, že 3 měsíční odpuštění
nájemného všem, kteří museli zavřít, je dobrý krok směrem k podnikajícím občanům. ST naformuloval další usnesení ve znění: "RM ukládá ST ve spolupráci s OMM připravit návrh na
konkrétní případné snížení nájmů v nebytových prostorech města, tak i u pozemků
pronajatých k podnikání."
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 37-2169/20
RM bere na vědomí přehled zaslaných reakcí nájemců v pronajatých nebytových prostorách města
na možné úlevy z nájmu plynoucího z uzavřených smluv, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 37-2170/20
RM ukládá ST ve spolupráci s OMM připravit návrh na konkrétní případné snížení nájmů v
nebytových prostorech města, tak i u pozemků pronajatých k podnikání, to vše v souvislost si
mimořádnou situací související s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/6 VZ - Výměna plynových spotřebičů 2020
Identifikace:
Dne 30.03.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna
plynových spotřebičů 2020". Hodnotící komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Byly poptány celkem 4 odborné firmy. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací
dokumentaci byly doručeny celkem 4 obálky s nabídkami uchazečů. Nabídky byly hodnoceny
podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podal p. Martin Žahourek,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, s nabídkovou
cenou 333.500,00 Kč bez DPH, tj. 383.525,00 Kč vč. DPH. Na 2. místě se umístil p. Jan
Renfus, Riegrova 195, 547 01 Náchod, IČO: 11591994, s nabídkovou cenou 391.150,00 Kč
bez DPH, tj. 449.823,00 Kč vč. DPH. V rozpočtu roku 2020 bylo schváleno 430 tis. Kč.
Nabídka uchazeče K + K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všestary, IČO: 27554139,
obsahovala dodávku zařízení, které bylo v rozporu s požadavky uvedenými v zadávací
dokumentaci. Tento uchazeč byl z VŘ vyloučen.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 37-2171/20
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „Výměna plynových spotřebičů“ firmě Martin Žahourek, Československé
armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, s nabídkovou cenou 333.500,00 Kč
bez DPH, tj. 383.525,00 Kč vč. DPH. V případě odstoupení uchazeče na 1. místě RM souhlasí se
zadáním veřejné zakázky uchazeči, který se umístil na 2. místě, a to firmě Jan Renfus, Riegrova
195, 547 01 Náchod, IČO: 11591994, s nabídkovou cenou 391.150,00 Kč bez DPH, tj. 449.823,00
Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 37-2172/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Martin Žahourek,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, na akci: „Výměna
plynových spotřebičů 2020“, za nabídkovou cenu 383.525,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 37-2173/20
RM souhlasí s vyloučením uchazeče K + K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všestary, IČO:
27554139, z důvodu nesplnění podmínek dle zadávací dokumentace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/7 VZ - Výměna oken na bytovém domě v ulici Nádražní č. p. 371 - zrušení zakázky
Identifikace:
Dne 30.03.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna oken na
bytovém domě v ulici Nádražní čp. 371“. Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání
obálek a hodnocení nabídek. Na základě vyjádření Komise pro otevírání obálek, doporučuje
OSN výběrové řízení zrušit.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 37-2174/20
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu: "Výměna oken na bytovém domě v ulici Nádražní čp.
371".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 37-2175/20
RM ukládá OMM vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:
"Výměna oken na bytovém domě v ulici Nádražní čp. 371", se zapracováním oprávněných
připomínek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
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 Brány města dokořán - zrušení akce
Identifikace:
RM dne 10.02.2020 svým usnesením č. RM 33-1918/20 souhlasila s pořádáním akce Brány
města dokořán v sobotu 18.04.2020 na Husově náměstí. Vzhledem k současnému vývoji
koronavirové epidemie a po dohodě se ST doporučuje OŠKS zrušit konání této akce.
Odůvodnění:
Ředitel MK doporučuje zrušit akci Brány města dokořán.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 37-2176/20
RM ruší akci Brány města dokořán, která se měla konat v sobotu 18.04.2020 na Husově náměstí.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Změna odpisového plánu - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2020 o částku 3.006
Kč z důvodu zahájení odpisování nově pořízeného kontrabasu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 37-2177/20
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují o částku ve výši 3.006 Kč, dle žádosti ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Úplata za vzdělávání v MŠ
Identifikace:
V souvislosti s uzavřením mateřských škol od středy dne 25.03.2020 informují ředitelky
mateřských škol RM o upuštění od výběru úplaty za vzdělávání po dobu uzavření mateřských
škol.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s upuštěním od výběru úplaty za vzdělávání v mateřských
školách po dobu jejich uzavření. Tato možnost je v souladu s § 123 odst. 4 školského zákona.
Upuštění od výběru úplaty doporučuje rovněž odbor školství KÚ KHK.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 37-2178/20
RM souhlasí s upuštěním od výběru úplaty za vzdělávání v mateřských školách zřizovaných
městem Nové Město nad Metují po dobu jejich uzavření.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/4 Informace MKN - VŘ na pořízení fotografií
Identifikace:
RM dne 09.03.2020 svým usnesením č. RM 35-2069/20 zrušila zakázku malého rozsahu
"Pořízení fotografií města Nového Města nad Metují pro účely propagace" a usneseném č. RM
35-2070/20 navýšila příspěvek MNK o částku 100 tis. Kč na realizaci výše uvedené zakázky
malého rozsahu tak, aby lépe vyhovovala potřebám MKN. Ředitelka MKN předkládá jako
informaci pro RM Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu "Pořízení fotografií města Nové Město nad Metují pro účely
propagace" - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Předloženo jako informace ředitelky MKN. Ředitelka MKN konzultovala VŘ s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 37-2179/20
RM bere na vědomí informaci ředitelky Městské knihovny Nové Město nad Metují o průběhu
veřejné zakázky malého rozsahu "Pořízení fotografií města Nové Město nad Metují pro účely
propagace" a souhlasí s tímto postupem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Úplata za vzdělávání v ŠD
Identifikace:
V souvislosti s uzavřením základních škol ode dne 11.03.2020 informují ředitelé základních
škol RM o upuštění od výběru úplaty za vzdělávání po dobu uzavření základních škol.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s upuštěním od výběru úplaty za vzdělávání v družinách
základních škol po dobu jejich uzavření. Tato možnost je v souladu s § 123 odst. 4 školského
zákona.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - navrhl jednat s ředitelem ZUŠ B. Smetany o snížení nebo zrušení úplaty za
vzdělávání po dobu mimořádných opatření. OŠKS - předložíme do programu jednání příští
RM, tj. RM 38.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 37-2180/20
RM souhlasí s upuštěním od výběru úplaty za zájmové vzdělávání v družinách základních škol
zřizovaných městem Nové Město nad Metují po dobu trvání nouzového stavu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/6 Záloha na dotaci sportovním klubům
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 36-2134/20 uložila OŠKS připravit do RM 37 dne 06.04.2020
návrh na vyplacení zálohy na dotaci z rozpočtu města sportovním klubům působícím ve městě
Nové Město nad Metují. OŠKS doporučuje RM vyplatit zálohu 50 tis. Kč těmto sportovním
klubům: Florbalová škola Nové Město nad Metují, z.s., a Stepík Nové Město nad Metují, z.s.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že dotace nad 50 tis. Kč musí schvalovat ZM, a to až do odvolání může
projednávat pouze záležitosti, které přímo souvisí s řešením nouzového stavu, kontaktovalo
OŠKS zástupce všech sportovních klubů s dotazem, zda nutně potřebují poskytnutí zálohy ve
výši maximálně 50 tis. Kč, kterou může schválit RM. O tuto zálohu požádaly 2 sportovní kluby
- Stepík Nové Město nad Metují, z.s., a Florbalová škola Nové Město nad Metují, z.s.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Mgr. Hylského, zda se jedná o zálohu, odpověděl vedoucí OF - na částku je
uzavírána běžná smlouva o poskytnutí dotace. Pan Jarolímek - požadoval v usnesení škrtnout
slovo "mimořádné". Poté odsouhlaseno. Ing. Maur se ve 14:57 hodin odpojil z jednání RM.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 37-2181/20
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč spolkům Florbalová škola Nové Město nad
Metují, z.s., a Stepík Nové Město nad Metují, z.s., a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadateli
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Žádost MK o zrušení akcí na měsíc květen 2020
Identifikace:
Ředitel MK žádá RM o zrušení kulturních akcí na měsíc květen - Lampiónový průvod, Sjezd
rodáků a přátel města, Smetanovské dny.
Odůvodnění:
Vyjádření ředitele MK: Informace o těchto akcích vyžadují jak spoluorganizátoři, tak např. i
média. Na vystupující jsou vázané smlouvy, a aby nedošlo k finančním sankcím, je potřeba o
zrušení, nebo případném náhradním termínu, jednat s dostatečným předstihem. Druhým
důvodem je informovanost veřejnosti, která se na tyto věci opakovaně dotazuje.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 37-2182/20
RM ruší akce "Lampiónový průvod s ohňostrojem", "Sjezd rodáků a přátel města" a "Smetanovské
dny 2020", které se měly konat v květnu 2020 s tím, že u akce "Sjezd rodáků a přátel města" bude
zvažován vhodný náhradní termín na podzim letošního roku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Plán účetních odpisů na rok 2020
Identifikace:
RM je předložen ke schválení Plán účetních odpisů majetku města jako Příloha ke Směrnici č.
3/2010 - evidence dlouhodobého majetku a zásob, která se týká odpisů majetku na rok 2020.
Odůvodnění: Jedná se o každoroční aktualizaci Plánu účetních odpisů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 37-2183/20
RM schvaluje Plán účetních odpisů na rok 2020 jako přílohu ke Směrnici č. 3/2010 - evidence
dlouhodobého majetku a zásob, která se týká odpisů majetku města na rok 2020 ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Platby za svoz komunálního odpadu
Identifikace:
V průběhu měsíce března rozeslalo OŽP dopis občanům, kterým byli informováni o cenách za
svoz komunálního odpadu s tím, že splatnost částky byla stanovena do dne 30.06.2020.
Fakturace firmám, které jsou do svozu komunálního odpadu ve městě zapojeny, dosud nebyla
provedena (obvykle probíhá v průběhu května - června).
Odůvodnění:
V rámci možných úlev občanům a firmám v době pandemie koronaviru COVID-19 je navrženo
členem RM posunutí termínu splatnosti plateb za svoz odpadů do dne 30.09.2020.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 37-2184/20
RM souhlasí s posunem termínu plateb za svoz komunálního odpadu občanům i právnickým
osobám do dne 30.09.2020.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 37-2185/20
RM ukládá OŽP informovat veřejnost o posunu splatnosti plateb za svoz komunálního odpadu do
dne 30.09.2020.
Odpovídá: OŽP, Provede: OF, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Dotaz zástupkyně firmy Probus Real s.r.o. a ve věci projednání on-line přenosů ze
zasedání ZM
Identifikace:
Paní Andrea Hospodářová, provozovatel Galerie Metuje, fy PROBUS REAL s.r.o., Příběnická
939/20, 130 00 Praha 3, vznesla jménem občanů e-mailový dotaz týkající se on-line přenosů
ze zasedání ZM. Tuto možnost poskytuje občanům již více let např. město Česká Skalice.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu. Radní tento bod svým hlasováním u bodu č. RM 36 - 7/1
přesunuli do programu jednání RM 37, a to tímto usnesením: "RM odkládá projednání žádosti
paní Andrey Hospodářové, provozovatele Galerie Metuje, fy PROBUS REAL s.r.o., Příběnická
939/20, 130 00 Praha 3, která vznesla jménem občanů e-mailový dotaz týkající se on-line
přenosů ze zasedání ZM s tím, že o navržených usneseních a doporučení pro ZM bude RM
hlasovat až po doplnění aktuálních právních informací týkajících se podmínek uskutečňování
on-line přenosů ze zasedání ZM. RM ukládá TAJ předložit tento bod do RM 37."
Aktualizované právní informace byly rozeslány radním e-mailem a bod je znovu předložen do
RM 37.
Odůvodnění:
Viz aktuální právní stanovisko a vyjádření OI v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz, zda je do budoucna nutné uvažovat s úpravami zasedačky č. 2 pro
konání ZM a přesunout zasedání sem z MKN. Má obavu ze snížení účasti veřejnosti. TAJ vysvětlil radním důvody - vše souvisí především s tím, že v budoucnu budou zasedání ZM
náročnější z pohledu IT techniky a pak je logické, že pokud bude k dispozici prostor o
obdobné velikosti jako je MKN, tak pro pořizování on-line přenosů, pro instalaci hlasovacího
zařízení atd. je velice vhodné využít této možnosti - v MKN jsme z tohoto ohledu v problémech
již nyní. ST - připomněl, že v této chvíli se jedná o schválení odpovědi pro žadatelku a
doporučení pro ZM uložit ST zabezpečit možnosti tohoto řešení - nyní nehlasujeme o
konečném rozhodnutí. O tom musí rozhodnout ZM. Ing. Prouza - uvedl, že nemá problém s
rekonstrukcí zasedací místnosti MěÚ a místem konání ZM, ale měl a vždycky bude mít
problém se zveřejňováním zvukového záznamu a i on-line přenosů ze zasedání ZM, jejich
natáčením apod., protože to je účelově zneužíváno - každý, kdo má zájem, může na zasedání
ZM přijít. Proto v této věci bude jednoznačně "proti". Poté odsouhlaseno.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 37-2186/20
RM bere na vědomí e-mail paní Andrey Hospodářové, provozovatele Galerie Metuje, fy PROBUS
REAL s.r.o., Příběnická 939/20, 130 00 Praha 3, týkající se dotazu na možnost sledování ZM
prostřednictvím on-line přenosů ze zasedání ZM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 37-2187/20
RM doporučuje ZM uložit úkol ST, tj. zabezpečit možnost on-line přenosů z jednání ZM, a to v
termínu po dokončení stavebních a technických úprav zasedací místnosti č. 2 na MěÚ, které pak
umožní tyto přenosy realizovat.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Zpráva o činnosti Městského úřadu 2019
Identifikace:
OSÚ předkládá RM na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují za
rok 2019, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zpráva o činnosti Městského úřadu je vydávána nepřetržitě od roku 2014. Jedná se o
podrobný materiál, jehož cílem je poskytnout veřejnosti veškeré informace o činnosti
zaměstnanců Městského úřadu v roce 2019. Všechny zprávy od roku 2014 jsou zveřejněny na
webu města v sekci Dokumenty města a MěÚ.
Vysvětlení: Kupková Eva - referent OSÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - vznesl připomínku k obsahu zprávy v části týkající se ORM a investičních akcí
- zarazil ho počet 75 projektů - vidí rozpor v tom, co vloni bylo ve zprávě napsáno, že bude
realizováno a co ve skutečnosti realizováno bylo a nebylo. Projektů je tam rozpracovaných
hrozně moc, o to mu šlo a pouze ho to zaujalo, jinak je "pro". Poté odsouhlaseno, resp. vzato
na vědomí.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 37-2188/20
RM bere na vědomí obsah a vydání Zprávy o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují za
rok 2019, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace
Identifikace:
Aktuální informace ST a MST k řešení problematiky koronaviru COVID-19 v Novém Městě
nad Metují. Přehled hlavních aktivit v období od 23. března do 3. dubna 2020 viz příloha
tohoto bodu. Ostatní informace byly podány ústně přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Informace vedení města pro radní o postupu města a MěÚ při řešení problematiky koronaviru
COVID-19 v Novém Městě nad Metují ode dne 23. března do 3. dubna 2020
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář k dodatečně a aktuálně zařazenému bodu podal radním ST. Podrobně
informoval o řešení možného izolovaného ubytování bezdomovců v případě, že jim bude
nařízena karanténa nebo onemocní - jde o úkol daný městu na základě rozhodnutí vlády ČR a
návazně hejtmana KHK. Město má připraven prostor jak pro první okamžitý záchyt, tak pro
dlouhodobější řešení. Toto bylo také nahlášeno na KÚ KHK. Dále ST detailně informoval radní
o oblastech, které jsou řešeny na každodenních koordinačních jednáních krizového štábu a
týdenních jednáních Bezpečnostní rady města, kterých se mj. zúčastňují velitel HZS Náchod,
ředitel Územního odboru Policie ČR Náchod, velitel obvodního oddělení PČR Nové Město nad
Metují, velitel JSDH Nové Město nad Metují, vrchní strážník MP a také radní Ing. Prouza. ST
také radní informoval o získaných a nakoupených ochranných pomůckách a o jejich distribuci
pro organizace města, MěÚ, zdravotníky, prodejny, obce správního obvodu a pro občany. Pan
Jarolímek - požádal o úpravu rozeslané tabulky, aby z ní bylo jasnější, kolik ochranných
pomůcek šlo pro občany. ST - přislíbil rozeslání tabulky a zveřejnění i na webu atd. Zároveň
byla formulována jednotlivá usnesení, o kterých radní hlasovali a schválili je.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 37-2189/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu Informace o činnosti bezpečnostní rady města a
krizového štábu Nové Město nad Metují – 23.03. – 03.04.2020 a dále informace ST a MST
přednesené přímo na jednání RM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 37-2190/20
RM bere na vědomí přehled:
získaných ochranných pomůcek od Královehradeckého kraje - 650 kusů roušek a 1540 litrů
dezinfekce Anti-COVID.
nakoupených ochranných pomůcek z rozpočtu města - 8000 kusů jednorázových roušek pro
dospělé, 1000 ks roušek pro děti (dar firmy dodávající jednorázové roušky pro dospělé), 200 ks
šitých roušek, 100 ks respirátorů FFP 2, 2500 párů rukavic, 575 balení desinfekčních ubrousků, 50 l
desinfekčních gelů a ochranné prostředky pro Městskou policii.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 37-2191/20
RM bere na vědomí informace o poskytování získaných a nakoupených ochranných prostředků
příspěvkovým organizacím, obcím ze správního obvodu, Městské policii, zdravotnickým zařízením,
zaměstnancům úřadu, zaměstnancům obchodů a České poště. Z ochranných prostředků získaných
městem bylo pro občany města poskytnuto prostřednictvím skautských dobrovolníků, obchodu
Vitálka, zdravotnických zařízeni a obchodů s potravinami cca 2500 roušek s tím, že Krizový štáb
města při rozdělování roušek a dezinfekce postupoval dle aktuální situace a potřeb ve městě.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 37-2192/20
RM souhlasí s tím, aby Krizový štáb pokračoval i v následujícím období v distribuci ochranných
prostředků získaných městem stejným způsobem jako dosud.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ ST - bude rozeslána radním přehledná tabulka žádostí o dílčí dotace, a to ve středu, dne
08.04.2020. Jde o obvyklou tabulku a obvyklý postup, který je takto řešen každý rok. Tj. na
příští RM by mohlo proběhnout rozhodování o přidělení konkrétních dotací jednotlivým
žadatelům. Podmínkou je, že ze strany OI bude RM muset být technicky mnohem lépe
připravena, protože jak fungovala dnes, tak to by nebylo takový proces možné realizovat. TAJ
- přislíbil, že pro to bude učiněno maximum, včetně včasného odzkoušení spojení, ke kterému
budou radní vyzváni.
2/ Mgr. Hylský - požádal o sdělení informace veřejnosti ve věci možného zajištění
dobrovolných improvizovaných úklidů nepořádku. Akce "Ukliďme Česko" byla sice zrušena,
ale rodiče s dětmi apod. při procházkách do okolí města i ve městě nějaký úklid realizují. Jde
tedy o to, aby byl zajištěn systém odvozu odpadu. Ing. Němeček - sdělil vlastní zkušenost sbírali nepořádek při cestě z Pekla do Nového Města nad Metují - sebrané plasty vložili do
příslušných kontejnerů, ostatní odpad nechali v pytlích u Liščí boudy a spojili se s
vedoucím TS a ten zajistil odvoz. Takto by k tomu mohli individuálně přistoupit i ostatní
dobrovolníci, tzn. každý, ať sbírá odpadky sám a sám je také uklidí, příp. zavolá vedoucímu
TS p. Trojanovi a požádá ho, aby pro odpadky přijeli pracovníci TS a odvezli je. ST přislíbil
zajistit odvozy v TS a dát také informaci veřejnosti, jak je možné takové úklidy dobrovolníky
dělat.
Další příspěvky nebyly, ST ukončil jednání RM 37 v 15:31 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 37 vyhotoven dne:

9. dubna 2020

Zápis z RM 37 vypraven dne:

9. dubna 2020

Zápis z RM 37 zveřejněn dne:

9. dubna 2020
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