Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 98 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 22.08.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:55

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:55

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:55

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:55

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:55

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:55

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:55

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

Omluven

Omluven

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

13:07

13:10

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:14

16:45

Částečná

12

Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

13:14

16:44

Částečná

13

Ing. Pavel Škoda

vedoucí ORM (OMM)

13:21

16:44

Částečná

14

Miroslav Kosek

jednatel PNT s.r.o.

14:35

15:53

Částečná

15

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

14:35

15:53

Částečná

16

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:35

15:53

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 22.08.2022

2.

Různé

2/1

Žádost o předběžné posouzení záměru TC

2/2

Novoměstský zpravodaj - stanovení strategie na další období

2/3

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu

2/4

Záměr směnit část pozemku p. p. č. 658/48 za část pozemku p. p. č. 658/12 a st. p. č. 2207/1
v k. ú. Nové Město nad Metují

2/5

Žádost volebního uskupení Město pro život o povolení vstupu na pozemek p. p. č. 966/1
v k. ú. Nové Město nad Metují

2/6

Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 27.07.2022

2/7

Opětovná žádost občana Vrchovin o pojmenování ulice ve Vrchovinách

2/8

Zápůjčka VaK Náchod - vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou

2/9

Revokace usnesení č. RM 96-5214/22 ze dne 25.07.2022 - Obnova městského opevnění
mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 1 ke SOD

2/10

Dodatek č. 1 - MŠ Rašínova spojovací krček

2/11

Studie parku Jiráskovy sady

2/12

Oprava MK v ul. Družební 1. etapa - příkazní smlouva TDI

2/13

Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše - změnový list č. 2, Dodatek č. 2 k SOD

2/14

Inundační most v ul. Husitská - vícepráce dopravní značení

2/15

Navýšení ceny za alternativní tonery

2/16

VZ - diskové pole

2/17

Prohlášení o trvání partnerství s městem Duszniki-Zdrój

2/18

Vernisáž výstavy v partnerském městě Hilden

3.

Hledání úspor a alternativních zdrojů energií pro město

3/1

Návrh dalšího postupu pro případnou realizaci FVE na objektech města

3/2

Informace z PNT s.r.o. - alternativy řešení stávajícího systému
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4.

Inventura investic města schválených pro rok 2022 s ohledem na předpokládané
termíny realizací

4/1

Inventura investic v r. 2022 s přesahem do r. 2023

5.

Změna silniční sítě v Novém Městě nad Metují

5/1

Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují

6.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 97-5254/22

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Žádost společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o.

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provádění úklidových prací mezi městem Nové Město nad
Metují a společností FORCORP GROUP spol. s r.o., IČO: 27841031, se sídlem
Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany, který se týká úpravy ceny za
provádění úklidových prací na částku 29.621 Kč/ bez DPH, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Dodatek podepsán oběma smluvními stranami dne 12. 8. 2022.

Číslo úkolu:

RM 97-5253/22

Název:

Žádost o předběžné posouzení záměru TC

Zadání:

bere na vědomí
žádost Tennis Clubu Nové Město nad Metují o předběžné posouzení záměru TC na
vybudování bezúdržbového povrchu kurtu u sokolovny a ukládá OŠKS zajistit do
dalšího zasedání RM stanoviska odborných útvarů.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 97-5242/22

Název:

Studie parku Jiráskovy sady

Zadání:

byla seznámena
ve znění příloh předaných na jednání RM 97 s předloženou Studií parku Jiráskovy
sady, zpracovanou Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou, Prostřední Lánov 342, 543
41 Lánov, a ukládá OMM předložit Studii parku Jiráskovy sady do programu
koncepční RM 98 dne 22.08.2022.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 97-5237/22

Název:

VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 17.08.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 12.08.2022

Zodpovědný: Škoda Pavel, Ing.

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 16.08.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.
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rozsahu "Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují" firmě
STAVIX s.r.o., se sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984,
za nabídkovou cenu 10.470.335,66 Kč bez DPH, tj. 12.669.106,18 Kč vč. DPH.
Založeno:

10.08.2022

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 10.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele je uveřejněno na profilu
zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 97-5234/22

Název:

VZ - Oprava MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují - 1. etapa

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "Oprava MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují" firmě ŠPELDA s.r.o., se
sídlem Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČO: 28800125, za nabídkovou cenu
6.045.787,00 Kč vč. DPH.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Rozhodnutí o výběru dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 94-5109/22

Název:

Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I.
etapa“

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu týkající se uložení inženýrských sítí v rámci záměru
„Zasíťování lokality "Dubinky" - I.etapa, na parc. č. 709/1, 2076/3, k.ú. Nové Město
nad Metují, parc.č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k.ú. Vrchoviny“ výkres
C.3 varianta F ze 05/2022 a výkres C.3.1 varianta F ze 05/2022" na pozemcích města
p. p. č. 709/1, 2076/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001
pro k. ú. Nové Město nad Metují a pozemkové parcely 984/3, ostatní plocha, ostatní
komunikace, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

2022-07-29: Splněno. Smlouvy uzavřeny.
2022-07-18: PD včetně smlouvy se vrátila městu z důvodu nevyzvednutí si obálky na
poště. Dnes dorazil osobně žadatel a materiály si převzal. Čekáme na podpis
smlouvy.

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 10.08.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 29.07.2022
Původní plnění: 25.07.2022
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Číslo úkolu:

RM 94-5090/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - N_SYS s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "FTTx_NMNM_010_Nádražní, k.ú. Nové Město
nad Metují" do stavby města "Stavební úpravy chodníků Nové Město nad Metují,
Nádražní" na p. p. č. 2052/17, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063,
2050/1, 2050/2, 430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují mezi spol.
N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové Město nad
Metují, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

16.08.2022: Splněno.

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 16.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5089/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - N_SYS s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Nádražní v levostranném chodníku ve směru od vlakového nádraží na p. p. č.
2052/17, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4,
2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol. N_SYS s.r.o.,
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

16.08.2022: Splněno.

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 16.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5088/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "Ul.Nádražní Nové Město nad Metují, p.č.
2050/1, 2052/1, Optické rozvody GOLDWARE" do stavby města "Stavební úpravy
chodníků Nové Město nad Metují, Nádražní" na p. p. č. 2052/17, 2052/13, 2052/14,
2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové
Město nad Metují mezi spol. GOLDWARE s.r.o., Nerudova 1511, 549 01 Nové Město
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nad Metují, a městem Nové Město nad Metují, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

16.06.2022

Termín plnění: 22.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022
Prodloužení do: 19.09.2022

Plnění úkolu:

16.08.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.
19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5087/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Nádražní v levostranném chodníku ve směru od vlakového nádraží na p. p. č.
2052/17, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4,
2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol. GOLDWARE s.r.o.,
Nerudova 1511, 549 01 Nové Město nad Metují, a městem Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

16.08.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Termín plnění: 22.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022
Prodloužení do: 19.09.2022

19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5064/22

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Žádost MK o nákup židlí

Zadání:

ukládá
OSÚ zajistit nákup 50 ks nových židlí do majetku města, které bude využívat
především MK na akce města a Městského klubu v Novém Městě nad Metují. Židle
budou uloženy v areálu TS.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Židle byly zakoupeny. Pořizovací hodnota 29.000,- Kč.

Číslo úkolu:

RM 81-4479/21

Název:

Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova

Zadání:

ukládá
OMM zahájit proces vynětí pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ze
ZPF.

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 24.06.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Založeno:

16.12.2021

Termín plnění: 15.08.2022
Původní plnění: 07.03.2022
Prodloužení do: 03.10.2022

Plnění úkolu:

16.08.2022: Bylo zahájeno řízení k ZPF, nyní čekáme na vydání rozhodnutí o vynětí
a na nabytí právní moci Rozhodnutí, následně bude vynětí pozemku řešeno s KN.
25.05.2022: OMM poptalo zpracovatele na zpracování podkladů na vynětí ze ZPF.
30.03.2022: OMM po dohodě se zástupcem ŽP vzalo zpět žádost o vynětí, nyní
probíhá doplnění chybějících dokladů k žádosti.
01.03.2022: OMM podalo žádost o vynětí ze ZPF. Úkol probíhá.

Číslo úkolu:

RM 92-4988/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - BD Metuj

Zadání:

ukládá
OMM zajistit nestranného odborníka k finančnímu ohodnocení případné realizace BD
Metuj dle studie od firmy ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. nebo dle studie předložené
firmou MARK VALA s.r.o., a který vyhodnotí i navrhované technické řešení.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

2022-08-16: Zpracovatel se omluvil. Z časových důvodů nestihá zpracovat podklady.
Bude se snažit do konce srpna výstup zaslat.

Číslo úkolu:

RM 65-3731/21

Název:

Zjednosměrnění ulic - podnět Komise dopravní

Zadání:

souhlasí
se zjednosměrněním ulice Na Výsluní ve směru od ulice Slunečná směrem k ulici
Československé armády. Ulice Pod Vodojemem a Třešňová zachovat jako
obousměrné. Do ulice V Aleji mezi ulicemi Leštinská a U Lesa doplnit dopravní
značení "Zákaz zastavení" v obou směrech.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

16.08.2022: Splněno.

Termín plnění: 22.08.2022
Prodloužení do: 19.09.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 16.08.2022
Původní plnění: 20.09.2021

22.06.2022: Žádost o nový termín. Realizace DZ byla objednána.
11.04.2022: Žádost o nový termín. Navržené a schválené DZ je vyvěšeno na úřední
desce, čekáme na nabytí právní moci. Následně bude DZ provedeno.
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15.02.2022: Žádost o nový termín. Probíhá jednání se zástupcem DI PČR ohledně
úpravy a doplnění navrženého DZ.
15.09.2021: Žádost o nový termín. Probíhá schvalovací proces na stanovení
dopravního značení na ODSH.

Číslo úkolu:

RM 83-4565/22

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Poškození stromořadí a keřů podél cesty Krčín - Nahořany

Zadání:

ukládá
ST a OMM jednat se zástupci fy Nahořanská a.s. o tom, jakým způsobem dojde k
upřesnění rozsahu škod na městském majetku a dále pak k jejich odstranění.

Založeno:

27.01.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 16.08.2022: Odborná firma provedla ošetření poškozených stromů. Po
zaslání faktury budou náklady, společně s náklady na odborný posudek, předány fy
Nahořanská a.s. k pojistnému řízení o způsobené škodě.

Termín plnění: 22.08.2022
Původní plnění: 07.02.2022
Prodloužení do: 05.09.2022

Plnění ke dni 19.07.2022: Ošetření stromů městem vybranou odbornou firmou
proběhne v měsíci srpnu a následně bude řešena škoda s fy Nahořanská a.s.
Plnění ke dni 11.05.2022: S fy Nahořanská a.s. dohodnut postup nápravy škody. Na
základě odborného posudku provede městem vybraná firma ošetření stromů.
Náklady budou přefakturovány fy Nahořanská a.s., která využije k úhradě pojištění.
Plnění ke dni 27.04.2022: S fy Nahořanská a.s. jednáme. Seznámili jsme je
s posudkem a čekáme na vyjádření jejich pojišťovny, kdo bude zadávat odstranění
škody.
Plnění ke dni 11.04.2022 - ST: Proběhlo ohodnocení škody, jejíž odstranění provede
certifikovaná firma. Náklady bude hradit Nahořanská a.s.
Plnění ke dni 29.03.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednání s fy
Nahořanská a.s. proběhlo, nyní čekáme na posouzení škody od znalce.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednáno se starostou obce Nahořany a se
ředitelem fy Nahořanská a.s. Dohodnuto, že město zadá posudek a zadá provedení
opatření a fy Nahořanská a.s. vše uhradí.

Číslo úkolu:

RM 96-5214/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo

Zadání:

schvaluje
dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy čp. 1234
a 1248", která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices
s.r.o., se sídlem Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, kterým se
snižuje celková cena díla o 110.244,08 Kč bez DPH, tj 133.295,34 Kč vč. DPH,
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celková cena díla tak činí 2.007.335,04 Kč vč. DPH, a prodlužuje se doba plnění ze 3
měsíců na 4 měsíce, vše ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem
dodatku č. 1.
Založeno:

27.07.2022

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 17.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 96-5194/22

Název:

Žádost o změnu odpisového plánu - "DDM Stonožka"

Zadání:

schvaluje
navýšení účetních odpisů na rok 2022 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže
Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, o částku 6.852 Kč, ve znění přílohy
k tomuto bodu.

Založeno:

27.07.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 95-5187/22

Název:

Zvýšení odměn zastupitelům a radním

Zadání:

ukládá
OSÚ připravit ve spolupráci s OF návrh na navýšení odměn pro zastupitele a radní
tak, aby o tom bylo rozhodováno na ZM 26.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu čerpání dovolených. Návrh na
navýšení odměn pro zastupitele a radní bude předložen do programu RM 99, tj. dne
05.09.2022.

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 22.08.2022
Splněno: 08.08.2022

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 22.08.2022
Prodloužení do: 05.09.2022
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1 ÚVODNÍ INFORMACE
1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Různé
13:05 - 15:15 OŠKS, OMM, OI, OSÚ
3.
Hledání úspor a alternativních zdrojů energií pro město 15:15 - 15:50 OMM
4.
Inventura investic města schválených pro rok 2022 s ohledem na předpokládané
termíny realizací
15:50 - 16:20 OMM
5
Změna silniční sítě v Novém Městě nad Metují
16:20 - 16:40 OMM
4.
Diskuse
16:40 - ???
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 98-5255/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 98:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 22.08.2022

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

2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18

Různé
Žádost o předběžné posouzení záměru TC
Novoměstský zpravodaj - stanovení strategie na další období
Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu
Záměr směnit část pozemku p. p. č. 658/48 za část pozemku p. p. č. 658/12 a st. p. č. 2207/1
v k. ú. Nové Město nad Metují
Žádost volebního uskupení Město pro život o povolení vstupu na pozemek p. p. č. 966/1
v k. ú. Nové Město nad Metují
Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 27.07.2022
Opětovná žádost občana Vrchovin o pojmenování ulice ve Vrchovinách
Zápůjčka VaK Náchod - vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou
Revokace usnesení č. RM 96-5214/22 ze dne 25.07.2022 - Obnova městského opevnění
mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 1 ke SOD
Dodatek č. 1 - MŠ Rašínova spojovací krček
Studie parku Jiráskovy sady
Oprava MK v ul. Družební 1. etapa - příkazní smlouva TDI
Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše - změnový list č. 2, Dodatek č. 2 k SOD
Inundační most v ul. Husitská - vícepráce dopravní značení
Navýšení ceny za alternativní tonery
VZ - Diskové pole
Prohlášení o trvání partnerství s městem Duszniki-Zdrój
Vernisáž výstavy v partnerském městě Hilden

3.
3/1
3/2

Hledání úspor a alternativních zdrojů energií pro město
Návrh dalšího postupu pro případnou realizaci FVE na objektech města
Informace z PNT s.r.o. - alternativy řešení stávajícího systému

2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
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4/1

Inventura investic města schválených pro rok 2022 s ohledem na předpokládané
termíny realizací
Inventura investic v r. 2022 s přesahem do r. 2023

5.
5/1

Změna silniční sítě v Novém Městě nad Metují
Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují

6.

Diskuse

4.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 22.08.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 98 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 98-5256/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 RŮZNÉ
2/1 Žádost o předběžné posouzení záměru TC
Identifikace:
RM 97 v bodě 5/6 projednala žádost Tennis Clubu Nové Město nad Metují (dále jen "TC") o
předběžné posouzení záměru TC na vybudování bezúdržbového povrchu kurtu u sokolovny a
uložila úkol OŠKS zajistit do dalšího zasedání RM stanoviska odborných útvarů. OŠKS dále
předkládá doplnění žádosti TC: Hřiště je využíváno členy TC 1 x týdně pro trénink mládeže,
ostatní členové kurt využívají spíše výjimečně. Náklady na údržbu hřiště jsou cca 10 tis. Kč
ročně, příjmy z pronájmu hřiště cca 3 tis. Kč ročně. Náklady na vybudování bezúdržbového
hřiště odhadují na 800 tis. Kč vč. umělé povrchové úpravy.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM (Ing. Pozděna): Doporučuji nejprve rozhodnout o budoucnosti tenisového
kurtu v Jiráskových sadech. Kdy nezávisle na sobě se architekti shodují ve zrušení tenisového
kurtu na okraji parku. Poté bude teprve smysluplné jednat a seznámit TC se záměry města. K
jednání doporučuji přizvat i zástupce areálu sokolovny, v souvislosti s dalšími sportovními
plochami v areálu a jejich budoucího využití. Dále doporučuji zpracovanou studii Jiráskových
sadů umístit na nějaký zabezpečený panel do parku, abychom dali veřejnosti možnost se s
novým návrhem řešení parku seznámit a vyjádřit se k němu.
Stanoviska ORM (Ing. Škoda): Vzhledem k nejednoznačně dořešené variantě ve studii
Revitalizace parku Jiráskovy sady s kurtem či bez, tak nesouhlasíme s podporou záměru TC.
Stanoviska OMP (Mgr. Hofmanová): Kurt se nachází na pozemku ve vlastnictví města. TC jej
užívá na základě smlouvy o výpůjčce. Obtížnost údržby kurtu, který je mimo areál TC, je
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pochopitelná. Nicméně vzhledem k tomu, že se nyní projednává Revitalizace parku Jiráskovy
sady, která se zachováním kurtu nepočítá, pak v tuto chvíli nedoporučuji podpořit záměr TC.
Stanoviska TS (M. Trojan): Vzhledem k tomu, že se uvažuje o rekonstrukci parku a tím i
zániku hřiště, nesouhlasím s podporou záměru TC.
Stanoviska ARCH: Přiklání se k realizaci studie Revitalizace parku Jiráskovy sady a tím
pádem i k zániku hřiště, tzn., že nesouhlasí s podporou záměru TC.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi vystoupil Ing. Dostál. ST - v "Odůvodnění" je to velmi dobře popsáno - konkrétně ve
stanovisku ORM - usnesení by v této věci mohlo být stručné. Projednání žádosti proběhlo ve
společné obsáhlé diskusi k bodu 2/11 a 2/1. Závěrem této diskuse byl konečný protinávrh ST
k původně navrženému usnesení: "RM nesouhlasí se záměrem Tennis Clubu Nové Město
nad Metují na vybudování bezúdržbového povrchu kurtu u sokolovny, a to z důvodu jiných
priorit v oblasti sportovišť a souvisejících energetických náročností."
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 98-5257/22
RM nesouhlasí se záměrem Tennis Clubu Nové Město nad Metují na vybudování bezúdržbového
povrchu kurtu u sokolovny, a to z důvodu jiných priorit v oblasti sportovišť a souvisejících
energetických náročností.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Novoměstský zpravodaj - stanovení strategie na další období
Identifikace:
Dne 31.12.2022 končí Smlouva o dílo na grafické zpracování a tisk Novoměstského
zpravodaje, které v současné době zajištuje firma Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o.,
Náchodská 216, 549 01 Nové Město nad Metují. Vzhledem k této skutečnosti je třeba vypsat
novou veřejnou zakázku. Ta by měla být vypsána v souladu s rozhodnutím, zda ponechat tisk
a následnou distribuci ve stejném režimu nebo zvolit jiný systém. V současné době dochází k
tomu, že ubývá prodejních míst, kde se dříve NZ mohl prodávat. Je to způsobeno rušením
prodejen Verner, které nám vycházely vstříc a NZ za symbolickou provizi 1 Kč prodávaly. Nyní
zde jsou vietnamské prodejny, kde se domluva nedaří. Je nutné proto ještě před vyhlášením
veřejné zakázky rozhodnout, zda se sníží náklad NZ a bude se prodávat v menším množství v
méně prodejnách, nebo se půjde např. cestou rozdávání NZ zdarma na pár vybraných
místech, příp. o dalších systémových změnách, které se vydávání NZ týkají.
Odůvodnění:
Vzhledem ke končícímu termínu SOD na grafické zpracování a tisk NZ k 31.12.2022 s firmou
Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Náchodská 216, 549 01 Nové Město nad Metují, po
projednání se ST doporučujeme RM zatím nevypisovat VŘ na nového dodavatele, a to
vzhledem k zásadním strategickým otázkám k budoucnosti NZ. Další rozhodnutí
doporučujeme ponechat až nově ustanovené RM, která vzejde z voleb konaných v září 2022.
Do přijetí tohoto rozhodnutí budou k zajištění této služby využity dílčí objednávky, a to za
cenových a dalších podmínek v rozsahu stávající smlouvy. (V tomto režimu předpokládáme
vydání max. 3 čísel NZ na přelomu roku 2022/2023).
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 98-5258/22
RM rozhodla prozatím nezpracovávat zadávací dokumentaci na novou zakázku malého rozsahu na
Grafické zpracování a tisk Novoměstského zpravodaje, a to do rozhodnutí nově zvolené RM o další
strategii pří vydávání a tisku tohoto městského periodika. Do přijetí tohoto rozhodnutí budou k
zajištění této služby využity dílčí objednávky, a to za cenových a dalších podmínek v rozsahu
stávající smlouvy se společností Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Náchodská 216, 549 01 Nové
Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu
Identifikace:
Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu týkající se zajištění hudební produkce (živou
hudbou) v rámci setkání zaměstnanců Městského úřadu Nové Město nad Metují - hrazeno je
ze Sociálního fondu - podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh" v příloze tohoto bodu).
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 98-5259/22
RM schvaluje Smlouvu o uskutečnění uměleckého výkonu mezi městem Nové Město nad Metují a
p. Jiřím Zocherem, bytem: Bartoňova 275, 547 01 Náchod, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 02.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Záměr směnit část pozemku p. p. č. 658/48 za část pozemku p. p. č. 658/12 a st. p. č.
2207/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
KHK požádal o směnu části pozemku ve vlastnictví města Nové Město nad Metují - pozemek
p. p. č. 658/48, ostatní plocha, o výměře 2608 m2, vedený na LV č. 10001, pro k. ú. Nové
Město nad Metují, o výměře cca 850 m2, za část pozemků ve vlastnictví KHK - pozemek p. p.
č. 658/12, ostatní plocha, o výměře 3742 m2, a pozemek st. p. č. 2207/1, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 63 m2, oba vedené na LV č. 1801, pro k. ú. Nové Město nad Metují, o
celkové výměře cca 850 m2.
Odůvodnění:
Pozemky se nacházejí v lokalitě býv. autoparku a jsou zahrnuty do Urbanistickoarchitektonické studie lokality KASÁRNA. Kraj potřebuje část pozemku města pro výstavbu
Domov pro osoby se zdravotním postižením, který aktuálně projektuje. Pro město je zase
výhodné vlastnit další část pozemku v této lokalitě za účelem jejího budoucího rozvoje. Proces
směny by měl být realizován smlouvou o smlouvě budoucí směnné, následně budou
vypracovány GP na oddělení pozemků a poté bude uzavřena vlastní smlouva směnná. Aby
mohla být budoucí směnná smlouva předložena ke schválení zastupitelstvu města dne
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15.09.2022, byl dne 10.08.2022 zveřejněn záměr směny.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz, zda je plánovaný objekt v souladu s ÚP? OMP + OMM - tato oblast je v
souladu s ÚP, vše proběhne v rámci územního řízení na OVRR. Projektant si musí ohlídat
přesahy mezi funkčními plochami ÚP. Ing. Dostál - vývoj jejich záměru - časové plnění? ST příští rok chtějí stavět, spěchají na to. OMM - žádají o dotaci na realizaci. Poté odhlasováno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 98-5260/22
RM bere na vědomí zveřejnění záměru směnit část pozemku ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují - pozemek p. p. č. 658/48, ostatní plocha, o výměře 2608 m2, vedený na LV č. 10001, pro k.
ú. Nové Město nad Metují, o výměře cca 850 m2, za část pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého
kraje - pozemek p. p. č. 658/12, ostatní plocha, o výměře 3742 m2, a pozemek st. p. č. 2207/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m2, oba vedené na LV č. 1801, pro k. ú. Nové Město nad
Metují, o celkové výměře cca 850 m2, ze dne 10.08.2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Žádost volebního uskupení Město pro život o povolení vstupu na pozemek p. p. č.
966/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Volební uskupení Město pro život podalo prostřednictvím p. [osobní údaj odstraněn] žádost o
povolení vstupu na pozemek ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, tj. pozemek p. p. č.
966/1, ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, a to dne 27.08.2022 od 14:00 hodin, za
účelem setkání s občany.
Odůvodnění:
Konání obdobné akce na tomto pozemku umožnila RM 44 na žádost zástupce občanské
iniciativy "Jdeme na koupálko" p. [osobní údaj odstraněn] dne 15.08.2020 od 15:00 hodin při
příležitosti 2. výročí od sepsání petice za obnovu koupaliště. Dle informací SL potřebují v
nejbližších dnech na části tohoto pozemku složit materiál. Vedoucí odboru SL se domluví s p.
[osobní údaj odstraněn] na umístění tohoto materiálu tak, aby konání akce nepřekážel.
Vyjádření TS (M. Trojan): Souhlasím s konáním akce dle žádosti p. [osobní údaj odstraněn]
s tím, že pořadatel ručí za bezpečnost lidí, kteří se budou pohybovat v oploceném areálu býv.
koupaliště v době konání setkání s občany, a zajistí úklid odpadků. Areál koupaliště bude
posečen traktorem s mulčovacím příslušenstvím.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
TAJ informoval radní o stažení bodu ze strany žadatele, tzn., tento bod je "bez usnesení",
souhlas nebylo třeba vydávat, setkání proběhne v Jiráskově parku.
K čl. 2/5
RM souhlasí s povolením vstupu volebního uskupení Město pro život na pozemek ve vlastnictví
města Nové město nad Metují p. p. č. 966/1, ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, dne
27.08.2022 od 14:00 hodin, za účelem setkání s občany. Při akci je třeba ze strany pořádajícího
Stránka 15

ZÁPIS Z PORADY
RM 98 ze dne 22.08.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
dodržet pravidla pro konání akcí na veřejných prostranstvích dle Pravidel pro konání akcí na
veřejných prostranstvích č. 6/202/PR, která byla schválena usnesením Rady města Nové Město nad
Metují č. RM 55-3195/2022 dne 14.12.2022.
Bez usnesení

2/6 Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 27.07.2022
Identifikace:
RM je předkládán Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné, které se konalo dne 27.07.2022
(předchozí pracovní pak 11.07.2022) od 17:00 hodin v kanceláři Oddělení majetkoprávního,
MěÚ Nové Město nad Metují - viz příloha tohoto bodu.
POZN.: "MAPA - upravený návrh vedení a názvosloví ulic ve Vrchovinách" bude předložen na
jednání RM 98, dne 22.08.2022.
Odůvodnění:
Zápis z jednání KON je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
Projednat a seznámit se se zápisem z jednání KON a rozhodnout o předložených
doporučeních, stanovit úkoly.
Projednané body:
1. Úvod - informace předsedy o jednání OV Vrchoviny. Informativní bod, bez usnesení.
2. Pojmenování vyhlídek v Novém Městě nad Metují
Projednán návrh na pojmenování bezejmenné vyhlídky v ulici Na Táboře (Vyhlídka Český
Betlém) a oficiální pojmenování vyhlídky na skalách - užíván název Bartoňova, další vyhlídky
v NMNM již názvy nesou - dle příloh k tomuto bodu, navrženo samostatné usnesení.
Na základě doporučení KON (bod 2, usnesení č. KON 22-10/01), provést úpravu nevhodného
stavu vyhlídky v ul. Na Táboře (prořezání, včetně stráně, vyčištění aj.), dává OMM na zvážení,
zda je třeba uložit samostatný úkol - SL a ARCH.
3. Informační tabule v parcích - návrh umístění
Bod pro členy KON, úkol z KON 9 zrušen, zpracuje ARCH (ve spolupráci s pracovní
skupinou).
4. Různé
4.1 Uliční názvosloví ve Vrchovinách
Návrh vedení a názvů ulic ve Vrchovinách OMM předložilo k projednání OV Vrchoviny.
Jednání OV, které bylo vstřícné a konstruktivní, s návrhy na úpravu, se zúčastnil předseda
Komise názvoslovné. Zápis OV Vrchoviny však obsahuje nesouhlas s pojmenováním ulic ve
Vrchovinách. Na základě připomínek (zaznamenaných mj. předsedou na jednání OV) a
dalších podnětů byl návrh Komisí názvoslovnou dopracován do konečné podoby, která je
předložena RM. Tímto považuje KON úkol za splněný. "MAPA - upravený návrh vedení a
názvosloví ulic ve Vrchovinách" bude předložen na jednání RM 98, dne 22.08.2022. Dle § 84
odst. 2 písm. s) zákona o obcích je rozhodování o názvech ulic vyhrazeno ZM, proto je
navrženo samostatné usnesení v daném znění.
4.2 Žádost občana o pojmenování ulice ve Vrchovinách
Projednána problematika s ohledem na negativní stanovisko OV.
Navrženo samostatné usnesení.
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4.3 Schválení historických pomístních názvů a turistických stezek
Z důvodu zápisu do mapových podkladů a systému RÚIAN navržen zápis pomístních názvů,
kde není oficiální pojmenování, ale jejich název je užíván často v různých písemných textech
(vrch Hradiště, Sta schody - nespisovný, ale historicky užívaný název v této podobě)), dále
stezky s historickými názvy, které jsou turisticky využívané - viz mapy v příloze.
Navrženo samostatné usnesení.
4.4 Pojmenování parku u zámku
Návrh na pojmenování parku u zámku (s ohledem na historické pojmenování), nachází se zde
i dětské hřiště. Projednáno s vlastníkem zámku, který souhlasí, navrženo samostatné
usnesení
4.5 Zhodnocení práce KON - navrženo samostatné usnesení.
5. Závěr a diskuze - informativní bod, bez usnesení.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza informoval radní o diskusi v komisi a o jednotlivých návrzích komise. Navazující
diskuse radních se týkala dalšího postupu v řešení žádosti - viz bod 2/7 - to bude jako
samostatný bod zařazeno do jednání ZM s tím, že OV Vrchoviny se zavedením systému
pojmenování ulic nesouhlasí. Dále pak radní diskutovali o navrženém pojmenování lokality
"Sta schody" (schody u řeky nad loukou Provaznicí). Tento návrh nebyl odhlasován a radní se
nakonec shodli, že je třeba ještě podobu tohoto názvu konzultovat s lingvistou. V tomto
smyslu bylo pak přijato i samostatné usnesení.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 98-5261/22
RM projednala a bere na vědomí Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 27.07.2022, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 98-5262/22
RM doporučuje ZM schválit pojmenování vyhlídky v ul. Na Táboře názvem "Vyhlídka Český
Betlém" a dále oficiální (historicky užívaný) název vyhlídky na skalách v ul. Nádražní - "Bartoňova
vyhlídka" - viz přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 98-5263/22
RM doporučuje ZM schválit pojmenování lokalit v Novém Městě nad Metují (nyní bez oficiálních
názvů), v souladu s historickými názvy, takto: "Hradiště" (vrch u Husovy lípy) a názvy turisticky
využívaných stezek: "Hluboká cesta" (stezka k Výrovu vedoucí z ul. Klopotovské); "Michlovka"
(stezka strání z louky pod zámkem k zahrádkářské kolonii Na Popluží) - viz přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 98-5264/22
RM doporučuje ZM schválit pro park u zámku v Novém Městě nad Metují název "Pivovarská
zahrada" - viz příloha tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 98-5265/22
RM projednala ve znění přílohy dopracovaný návrh Komise názvoslovné vedení a názvů ulic ve
Vrchovinách a postupuje jej k projednání v ZM v souvislosti s bodem 2/7, ve kterém občan žádá
pojmenování jedné ulice ve Vrchovinách.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 98-5266/22
RM ukládá OMM (OMP) projednat s lingvistou (odborníkem na český jazyk) navržený název schodů
u řeky Metuje nad loukou Provaznicí v podobě "Sta schody" a znovu předložit k projednání do
následující RM 99, ještě před jednáním ZM 26.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Opětovná žádost občana Vrchovin o pojmenování ulice ve Vrchovinách
Identifikace:
Opakovaná žádost p. [osobní údaj odstraněn] ze dne 24.02.2022 o pojmenování nově
vybudované ulice ve Vrchovinách adresovaná RM a ZM.
Odůvodnění:
Na základě opakované žádosti občana Vrchovin o pojmenování ulice RM usnesením č. RM
87-4682/22 ze dne 07.03.2022 tuto žádost postoupila KON k projednání a stanovisku. Dne
30.05.2022 RM projednala KON zpracovaný návrh uličního názvosloví ve Vrchovinách a
přijala usnesení č. RM 93-5033/22, kterým bylo konstatováno, že varianta pojmenování jedné
ulice v rámci katastru je nesystémová, proto RM rozhodne ohledně pojmenování až v kontextu
s komplexním řešením názvosloví ulic. Zápis OV Vrchoviny však obsahuje nesouhlas
s pojmenováním ulic ve Vrchovinách. V příloze žádost občana a zápis OV Vrchoviny.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář k projednání žádosti a návrhu názvů ulic ve Vrchovinách při jednání OV Vrchoviny
podal Ing. Prouza. Dále viz diskuse k bodu 2/6. Radní konstatovali, že k vyhovění individuální
žádosti občana v ZM zřejmě nedojde - viz opakovaný jednomyslný nesouhlas OV Vrchoviny
se zavedením systému pojmenování ulic ve Vrchovinách. Poté odhlasováno.
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K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 98-5267/22
RM projednala žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pojmenování nově vybudované ulice ve
Vrchovinách, postupuje ji k projednání ZM s tím, že nedoporučuje ZM rozhodnout o pojmenování
ulic/ulice ve Vrchovinách, a to z důvodů nesouhlasu OV Vrchoviny se zavedením systému
pojmenování ulic ve Vrchovinách.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/8 Zápůjčka VaK Náchod - vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení RM a ZM Smlouvu o zápůjčce týkající se akce "Zápůjčka VAK
Náchod - vodovodní řad" v ul. Nad Cihelnou. Dále je třeba projednat a schválit Smlouvu o
převodu a převzetí investorství, která je součástí přílohy tohoto bodu. Po uzavření smluv je
naplánována realizace akce v 2. polovině roku 2022 dle vydaného stavebního povolení.
Postupováno je dle směrnice VaK Náchod, kdy doba splácení půjčky ve prospěch města je 10
let.
Odůvodnění:
Město Nové Město nad Metují poskytne společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
peněžitou zápůjčku ve výši 805.108 Kč bez DPH. Celková částka je součtem přiložených
rozpočtů 661.494 Kč + 143.614 Kč bez DPH. Akce je v rozpočtu města pod § 2310 ve výši
700 tis. Kč, je tedy třeba provést RO. Následně VaK Náchod bude po dobu 10 let splácet v
ročních splátkách zápůjčku. OMM doporučuje schválit uzavření smluv.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz mimo tento bod ve věci převodu kanalizace do majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., s finanční kompenzací 10 mil. Kč pro město. OMM máme v plánu proces nastartovat dle projednaného harmonogramu - přelom roku 2022/2023.
Poté odhlasováno.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 98-5268/22
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují
zavazuje zapůjčit společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní prostředky v
předpokládané výši 805.108 Kč na realizaci akce „Zápůjčka VAK Náchod - vodovodní řad" v ul. Nad
Cihelnou ve znění přílohy k tomuto bodu. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy. RM
doporučuje ZM schválit RO - navýšení položky Zápůjčka VAK Náchod - vodovodní řad (§ 2310) o
106 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3612 - akce Bytový dům Metuj - rekonstrukce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 98-5269/22
RM doporučuje ZM schválit Smlouva o převodu a převzetí investorství mezi městem Nové Město
nad Metují a společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve které se společnost Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., zavazuje zrealizovat investiční akci vč. převzetí si investorství ve věci akce
„Vodovodní řad v ulici Nad Cihelnou" ve znění přílohy k tomuto bodu. RM doporučuje ZM pověřit ST
podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/9 Revokace usnesení č. RM 96-5214/22 ze dne 25.07.2022 - Obnova městského
opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 1 ke SOD
Identifikace:
RM 96 byl předložen k odsouhlasení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Oprava
městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad Metují". V
předloženém dodatku č. 1 byla zjištěna chybně uvedena částka za celkovou cenu dodatku a
následně za celkovou cenu díla. Z tohoto důvodu je nutné opravit textovou část dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo.
Odůvodnění:
Pro nápravu tohoto stavu je nutné provést revokaci usnesení č. RM 96-5214/22 ze dne
25.07.2022 ve znění: "RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Oprava městského
opevnění mezi domy čp. 1234 a 1248", která je uzavřena mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou HaServices s.r.o., se sídlem Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO:
04877551, kterým se snižuje celková cena díla o 110.244,08 Kč bez DPH, tj 133.295,34 Kč
vč. DPH, celková cena díla tak činí 2.007.335,04 Kč vč. DPH, a prodlužuje se doba plnění ze
3 měsíců na 4 měsíce, vše ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem dodatku
č. 1."
Nový návrh usnesení: "RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava
městského opevnění mezi domy čp. 1234 a 1248", která je uzavřena mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou HaServices s.r.o., se sídlem Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice,
IČO: 04877551, kterým se snižuje celková cena díla o 100.244,08 Kč bez DPH, tj 121.295,34
Kč vč. DPH, celková cena díla tak činí 2.019.435,04 Kč vč. DPH, a prodlužuje se doba plnění
ze 3 měsíců na 4 měsíce, vše ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem
dodatku č. 1."
Jedná se pouze o chybný součet, změnové listy zůstávají v podobě, v které byly předkládány
k odsouhlasení na jednání RM 96 dne 25.07.2022. Dne 16.08.2022 se uskutečnilo jednání
mezi zástupci investora, TDI a dodavatele. Na jednání byly řešeny vícepráce na stěně části
městského opevnění, která přiléhá k domu č. p. 1234. Tato část zdiva je značně
zdegradována. V současné době se připravuje návrh dodatku č. 2, kterým se bude upravovat
cena díla a zároveň z důvodu složitosti prací i posun termínu dokončení díla cca o 2 týdny.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 98-5270/22
RM revokuje usnesení č. RM 96-5214/22 ze dne 25.07.2022 ve znění: "RM schvaluje dodatek ke
smlouvě o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy čp. 1234 a 1248", která je uzavřena
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices s.r.o., se sídlem Huštěnovice 367, 687 03
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Huštěnovice, IČO: 04877551, kterým se snižuje celková cena díla o 110.244,08 Kč bez DPH, tj.
133.295,34 Kč vč. DPH, celková cena díla tak činí 2.007.335,04 Kč vč. DPH, a prodlužuje se doba
plnění ze 3 měsíců na 4 měsíce, vše ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem
dodatku č. 1."
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 98-5271/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy čp.
1234 a 1248", která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices s.r.o., se
sídlem Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, kterým se snižuje celková cena díla o
100.244,08 Kč bez DPH, tj. 121.295,34 Kč vč. DPH, celková cena díla tak činí 2.019.435,04 Kč vč.
DPH, a prodlužuje se doba plnění ze 3 měsíců na 4 měsíce, vše ve znění přílohy tohoto bodu. RM
pověřuje ST podpisem dodatku č. 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Dodatek č. 1 - MŠ Rašínova spojovací krček
Identifikace:
OMM předkládá RM dodatek č. 1 na vícepráce na stavbu „Stavební úpravy spojovacího krčku
MŠ Rašínova v Novém Městě nad Metují“, kde byl po zaměření stávajícího stavu rovinatosti
podlahy spojovacího krčku zjištěn výškový rozdíl mezi navazujícími budovami 30 cm.
Vzhledem k požadavku mateřské školy na rovnou podlahu alespoň na části místnosti a dále
z důvodu umisťování dveří pro přístup na zahradu, je potřeba provést vyrovnání betonovou
mazaninou. V délce 9,6 m od nejvyššího bodu spojovacího krčku bude provedena betonová
mazanina do roviny a na zbývající části bude vytvořena rampa se sklonem ke stávajícím
vstupním dveřím. Vzhledem k nutnosti vyschnutí betonové mazaniny před montáží finální
podlahové krytiny z PVC není možné dodržet původní termín dokončení. Dále dodavatelská fy
Kerson spol. s.r.o. čekala s objednáním hliníkových vstupních dveří na informaci ze strany
města, zda byla získána dotace z programu MMR ČR a bude se tedy stavba realizovat a
nebylo možné je tedy objednat před 13.06.2022 (kdy byla firma informována o získání dotace)
a z důvodu dodacích lhůt materiálů a výrobků není možné ze strany dodavatele dodržet
původní termín dokončení a žádají o prodloužení termínu na dne 31.10.2022, kdy mají být
dveře nejpozději dodány. OMM doporučuje schválit dodatek č. 1.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 98-5272/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy spojovacího krčku MŠ
Rašínova v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Kerson spol.
s r.o., 517 93 Dobré č. p. 80, na vícepráce ve výši 68.962,14 Kč vč. DPH, které budou pokryty z
rezervy ve SOD, cena díla tedy zůstává neměnná a zároveň posouvá termín dokončení díla na dne
31.10.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/11 Studie parku Jiráskovy sady
Identifikace:
Na základě úkolu RM 97 ve znění: "RM byla seznámena ve znění příloh předaných na jednání
RM 97 s předloženou Studií parku Jiráskovy sady, zpracovanou Ing. Gabrielou Mlatečkovou
Čížkovou, Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov, a ukládá OMM předložit Studii parku
Jiráskovy sady do programu koncepční RM 98 dne 22.08.2022." OMM předkládá RM Studii
parku Jiráskovy sady k projednání a ke schválení.
Odůvodnění:
Na RM je znovu předkládána studie Revitalizace parku Jiráskovy sady se zapracováním
připomínek města k předchozím pracovním verzím. K předložené dokumentaci byly ze strany
města vzneseny dotazy a připomínky, na které zpracovatelka studie buď přímo písemně
odpověděla, nebo bude reagovat až na základě schválení konečné verze studie po jednání
RM. Studie je na RM 98 předložena v návrhu bez zachování stávajícího tenisového kurtu a s
podporou využití všech sportovních ploch v těsné blízkosti parku. Dalším cílem studie je pak
mj. podpořit naplnění smyslu termínu Tyršovo náměstí s dotvořením prostoru náměstí
samotného a otevření parku s jeho vizuální propojeností s okolím. OMM navrhuje, aby byla
přijata a schválena předložená Studie, která přepokládá zrušení stávajícího tenisového kurtu a
kompletní úpravu vstupu do parku. Na základě schválení budou následně dopracovány
nesplněné body podle SOD a zadávacích podmínek (odhad nákladů na realizaci jednotlivých
prvků, zejm. stavebních objektů a navrhované výsadby, plán pěstebních opatření apod.). Ve
studii je navrženo zřízení cca 4 ks parkovacích míst v ul. Pekelská podle budovy sokolovny.
Celkově je ale potřeba řešit parkování v celé oblasti v návaznosti na kulturní a společenské
aktivity v sokolovně. V současné době zástupci T.J. Sokol předložili na OMM záměr
rekonstrukce beachvolejbalového hřiště. V areálu uvažují s vybudováním několika
parkovacích míst (cca 11, malý počet). V rámci této RM v bodu 2/1 je navíc předložen podnět
TC na úpravu stávajícího tenisového kurtu v Jiráskových sadech. V souvislosti s navrženou
Revitalizací Jiráskova parku doporučujeme za OMM seznámit a jednat o všech záměrech a
potřebách s T.J. Sokol a TC dle pokynu RM. Zároveň doporučujeme umístit do parku
předkládanou studii parku, abychom získali případnou zpětnou vazbu od veřejnosti na zrušení
tenisového kurtu, který je využíván veřejností minimálně a je možné si tenis zahrát např. v
areálu TC nebo po dohodě v rámci areálu v sokolovně. Toto je zmíněno i u bodu 2/1.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza a Ing. Maur vznesli společný názor týkající se toho, že si nejsou jistí, z hlediska
investičních priorit, že by se v příštím volebním období tam začalo s nějakou investicí. Ing.
Dostál a ST se shodli, že právě v kontextu toho, že není jasné, kdy realizace podle dané
studie bude schválena a v jakém rozsahu (viz podmínka etapovitosti řešení), tak usnesení by
se v této chvíli nemělo týkat podmínky zrušení tenisového kurtu. Ing. Dostál uvedl, že
předloženou studii vnímá jako ucelený komplexní materiál, ze kterého v budoucnu bude
možné vybírat, kdy a co se bude realizovat. Zároveň ale by byl rád, aby byla studie schválena
jako celek, podle kterého bude postupováno. MST - celkem se mu líbí návrh a doporučení
OMM k dalšímu postupu + konkretizoval - viz "Odůvodnění" tohoto bodu. Po další obsáhlé
diskusi ST navrhl formulaci svého protinávrhu usnesení: "RM schvaluje ve znění příloh
předloženou Studii parku Jiráskovy sady, zpracovanou Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou,
Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov, a ukládá OMM předat studii nově vzniklé Komisi pro
výstavbu a rozvoj." Vedoucí ORM Ing. Škoda upozornil na to, že tam chybí řešení zpracování
navazující PD, chybí zde rozpočet akce a informace k možné etapizaci atd. To by mělo vzejít
z dalších jednání, která navrhuje OMM. Ing. Maur - půjde o to, jestli se nově zvolené ZM
shodne nad nějakým řešením, ale nerad by, kdyby se zlikvidoval zmiňovaný tenisový kurt bez
nějakých návazností. Ing. Prouza - studie hovoří o tom, že tam kurt nebude, ale na druhou
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stranu z pohledu etapovitosti při realizaci to nebude určitě první krok. V další diskusi pak bylo
navázáno projednáním bodu 2/1, který se právě týká diskutovaného tenisového kurtu. Když se
radní pak opět vrátili k jednání o bodu 2/11, znovu byla diskutováno usnesení naformulované
ST, které bylo částečně rozšířeno o budoucím projednání souvislostí studie s TC a TJ Sokol.
S návrhem ve znění: "RM bere na vědomí dopracování Studie parku Jiráskovy sady,
zpracovanou Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou, Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov, a
ukládá OMM předat studii k projednání nově vzniklé Komisi pro výstavbu a rozvoj, TC a
TJ Sokol." část radních nesouhlasila, mj. proto, že nyní nelze předvídat, jaké komise v novém
volebním období vzniknou. Po další diskusi pak radní nalezli shodu a odhlasovali toto
usnesení: "RM schvaluje ve znění příloh předloženou Studii parku Jiráskovy sady,
zpracovanou Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou, Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov."
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 98-5273/22
RM schvaluje ve znění příloh předloženou Studii parku Jiráskovy sady, zpracovanou Ing. Gabrielou
Mlatečkovou Čížkovou, Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/12 Oprava MK v ul. Družební 1. etapa - příkazní smlouva TDI
Identifikace:
OMM poptalo výkon TDI na akci „Oprava MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují - 1.
etapa“. Ze 2 oslovených firem podala nejnižší nabídku firma DOSPOK s.r.o., se sídlem:
Rýchorská 428, 541 02 Horní Staré Město, Trutnov, IČO: 07229640, za celkovou cenu
103 919,40 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení příkazní smlouvu na výkon TDI mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou DOSPOK s.r.o.
Odůvodnění:
Firma DOSPOK s.r.o. pro město dozorovala rekonstrukci komunikace v ul. Na Bořetíně,
Rekonstrukci chodníků v ul. Sokolská a nyní dozoruje Stavební úpravy v ul. Kpt. Jaroše a
stavební úpravy ul. Stavební. Na financování TDI jsou na položce rozpočtu města připravené
prostředky, není třeba RO. ORM doporučuje příkazní smlouvu na výkon TDI mezi městem a
firmou DOSPOK s. r. o. schválit.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 98-5274/22
RM schvaluje příkazní smlouvu na výkon TDI na akci „Oprava MK - ul. Družební,
Nové Město nad Metují - 1. etapa“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DOSPOK s.r.o., se
sídlem: Rýchorská 428, 541 02 Horní Staré Město, Trutnov, IČO: 07229640, za celkovou cenu
103 019,40 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 23

ZÁPIS Z PORADY
RM 98 ze dne 22.08.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

2/13 Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše - změnový list č. 2, Dodatek č. 2 k SOD
Identifikace:
Realizace stavby „Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše“ se blíží k závěru. Při
realizaci stavby se vyskytly drobné změny: změna dlažeb chodníku v nových sjezdech,
náhrada litinové mříže za vpusť typu Radbůza, změna umístění nového litinového poklopu.
Dále na upozornění fy KAMAT s.r.o. bude provedena úprava obrub a chodníku u vjezdu do
areálu firmy. Na výše uvedené změny předložil dodavatel změnový list č. 2, který zahrnuje
vícepráce o celkové výši 56 855,02 Kč vč. DPH a méněpráce o celkové výši 19 742,92 Kč vč.
DPH. Celkové vícenáklady v rozdílu činí 37 112,10 Kč. OMM předkládá ke schválení změnový
list č. 2 a dodatek č.2 k SOD na výše uvedené vícepráce. Na položce města jsou na tyto
vícenáklady dostatečné prostředky, není třeba RO.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 98-5275/22
RM schvaluje Změnový list č. 2 na změny: 1. změna dlažeb chodníku v nových sjezdech, 2.
náhrada litinové mříže za vpusť typu Radbůza, 3. změna umístění nového litinového poklopu, 4.
změna u vjezdu do areálu fy KAMAT s.r.o. Zahrnuje vícepráce o celkové výši 56 855,02 Kč vč. DPH
a méněpráce o celkové výši 19 742,92 Kč vč. DPH. Celkové vícenáklady činí 37 112,10 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 98-5276/22
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby “Stavební úpravy místní
komunikace ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují“ na vícenáklady dle změnového listu č. 2 o
celkové výši 37 112,10 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ŠPELDA s. r. o.,
se sídlem: Říkov 82, 552 03 Říkov, IČO: 28800125, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/14 Inundační most v ul. Husitská - vícepráce dopravní značení
Identifikace:
Dodavatel stavby Inundační most v ul. Husitská na 1. kontrolním dnu předložil vícepráce na
zajištění dopravního značení (dále jen "DZ") z důvodu navýšení počtu dopravních značek
přechodného DZ oproti projektu DIO v PD pro povolení stavby, na základě požadavku
DI PČR. Cena za přechodné DZ dle DIO v PD činí 73.210,81 Kč vč. DPH, cena za přechodné
značení dle stanoviska k návrhu přechodné úpravy provozu KŘP KHK DI Náchod ze dne
18.07.2022 činí 160.244,66 Kč vč. DPH. Vícepráce celkem činí 87.033,85 Kč vč. DPH. ORM
překládá ke schválení výše uvedené vícepráce. Dodatek č. 1 na tyto vícepráce bude
předložen ke schválení do RM 100. Na položce rozpočtu města jsou na případné vícepráce
dostatečné finanční prostředky, není třeba provádět RO.
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Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál uvedl, že s uvedenými vícepracemi nesouhlasí, považuje za absurditu na této
komunikaci přidávat pro provedení investiční akce další nesmyslné množství značek. TAJ doplnil, že se jedná o podmínku uvedenou v rozhodnutí DI PČR. Ing. Dostál - chce dát najevo,
že nesouhlasí s rozhodnutím DI PČR, které znamená další značky a další náklady. Požádal
OMM, aby obdržel údaj o tom, kolik nás stálo související dopravní značení při rekonstrukci v
ul. Kpt. Jaroše. Vedoucí OMM přislíbil tento údaj zjistit a odeslat všem radním. Po krátké
diskusi bylo hlasováno o navrženém usnesení: 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se - bylo schváleno.
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 98-5277/22
RM schvaluje vícepráce na akci „Inundační most v ul. Husitská Nové Město nad Metují“ na
navýšení rozsahu přechodného dopravního značení na základě stanoviska Dopravního inspektorátu
Náchod ve výši 87.033,85 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/15 Navýšení ceny za alternativní tonery
Identifikace:
Návrh Dodatku č. 1 Rámcové kupní smlouvy sjednaného na základě žádosti dodavatele
alternativních tonerů Pavla Scheuflera, Rovná 1404, 54901, IČO: 60895471, o navýšení ceny
dodávaných tonerů o 5 %.
Odůvodnění:
Rámcová kupní smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky „Společný nákup tonerů“
realizované dle zákona č.134/20006 Sb., kdy se žadatel umístil na prvním místě s nabídkou
80.570 Kč. Druhá nabídka v pořadí byla za 84.092,60 Kč. Aby nedošlo k porušení § 222 odst.
3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., je možné cenu navýšit maximálně o 4,3 %.
Vysvětlení: Kunteová Lucie, Mgr. - referentka OI
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 98-5278/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 Rámcové kupní smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a p.
Pavlem Scheuflerem, se sídlem: Rovná 1404, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 60895471, na
jehož základě budou ceny dodávaných tonerů navýšeny o 4,3 %, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 30.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/16 VZ - diskové pole
Identifikace:
Pořízení diskového pole - veřejná zakázka. Realizováno v souladu s položkou zařazenou do
rozpočtu OI na rok 2022.
Odůvodnění:
Výsledek veřejné zakázky na pořízení diskového pole, které je nutné k rozšíření diskového
prostoru pro servery nakoupené v roce 2021.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 98-5279/22
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na dodávku diskového pole nabídku společnosti DLNK,
s.r.o., IČO: 26012162, se sídlem: T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, za
nabídkovou cenu 372.800 Kč bez DPH, 78.288 Kč platná výše DPH, 451.088 Kč vč. DPH a
příslušnou kupní smlouvu a pověřuje ST podpisem smlouvy v rozsahu přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 30.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/17 Prohlášení o trvání partnerství s městem Duszniki-Zdrój
Identifikace:
U příležitosti 25. výročí podpisu partnerství mezi městem Nové Město nad Metují a městem
Duszniki-Zdrój (PL) je na dne 10.09.2022 v rámci oslav DED naplánováno slavnostní
prohlášení o trvání partnerství dle této smlouvy.
Odůvodnění:
Text vychází z roku 2012, kdy došlo k obnovení podpisu partnerské smlouvy u příležitosti 15.
výročí. Údaje v prohlášení byly pouze zaktualizovány. Zástupci města Duszniki-Zdrój již tuto
verzi schválili.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 98-5280/22
RM schvaluje společné prohlášení o trvání partnerství na základě Dohody o partnerství a vzájemné
spolupráci z roku 2012 mezi městem Nové Město nad Metují (ČR) a městem Duszniki-Zdrój (PL).
Toto prohlášení bude slavnostně podepsáno dne 10.09.2022 v rámci oslav Dnů evropského
dědictví.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 10.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/18 Vernisáž výstavy v partnerském městě Hilden
Identifikace:
V rámci organizace pravidelných výstav mezi městem Nové Město nad Metují a partnerským
městem Hilden se ve čtvrtek dne 20. 10. 2022 uskuteční vernisáž výstavy pí. Jarmily
Valterové v Hildenu, které se za naše město zúčastní pí. Bc. Katrin Patriková (zaměstnanec
MMUZ - Galerie Zázvorka) a pí. Jarmila Valterová.
Odůvodnění:
Z důvodu delší vzdálenosti a připravenému programu pro zástupce města Nové Město nad
Metují je cesta do partnerského města Hilden naplánována ve dnech 18. 10. - 21. 10. 2022
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 98-5281/22
RM schvaluje zahraniční cestu do partnerského města Hilden, tj. výjezd delegace za město Nové
Město nad Metují ve složení: pí. Bc. Katrin Patriková a pí. Jarmila Valterová, za účelem účasti na
vernisáži výstavy ve dnech 18. 10. - 21. 10. 2022 a s tím spojenou úhradu cestovních výloh vč.
pojištění.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 HLEDÁNÍ ÚSPOR A ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ PRO MĚSTO
Odůvodnění:
Jedná se o koncepční bod vycházející z usnesení č. RM 95-5185/22 ze dne 27.06.2022.
Zpracovatelem je pí Renata Konvalinová.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta

3/1 Návrh dalšího postupu pro případnou realizaci FVE na objektech města
Identifikace:
Jedná se o bod vycházející z usnesení č. RM 95-5185/22 ze dne 27.06.2022 ve znění:
"RM pověřuje ST a MST jednáním s potenciálními partnery (energetické poradenské
společnosti) za účelem komplexních poradenských a konzultačních služeb v oblasti
energetiky, obnovitelných zdrojů a strategického plánování pro objekty v majetku města."
Odůvodnění:
Na základě úkolu uloženého RM 95 proběhla jednání s firmami, které se zabývají touto
problematikou. Výstupem těchto jednání bylo vytipovat vhodné objekty v majetku města, které
budou předmětem podrobnější analýzy z hlediska energetické náročnosti a případné
vhodnosti instalace FVE, která by vedla jak ke snížení nákladů na nakupované energie, tak
pro zajištění nezávislosti v dodávkách.
V příloze jsou dvě nabídky společností, se kterými jsme jednali. Vzhledem ke skutečnosti, že
odborné firmy, které řeší tuto problematiku mají v současné době velké množství zakázek a
analýzy zpracovávají výhradně za úhradu, byla učiněna objednávka u společnosti Energon
Energy Solutions, s.r.o., Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4, 061 78 154, a to v rozsahu
nabídky viz příloha k tomuto bodu. Výstupy budeme mít k dispozici do 8. 9. 2022. Poté bude
možno rozhodnout o dalším postupu a případném zařazení položek na projektování a
realizaci.
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V tomto kontextu ORM - projektové manažerky vytipují vhodné dotační tituly, které bude
možné pro realizaci využít.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:35 hodin přišli na jednání RM pí R. Konvalinová (OSÚ), p. M. Kosek (jednatel PNT
s.r.o.) a p. P. Tichý (OSN). Paní Konvalinová seznámila radní s průběhem jednání s firmami,
které se zabývají energetickým poradenstvím a prezentovala nabídky, které jsme v rámci
těchto jednání obdrželi. Po dohodě se ST a MST byla provedena přípravná fáze k provedení
analýzy pracovníky OSÚ a OSN, ze které je výstupem návrh 16 objektů města, které jsou
vhodné pro případnou instalaci FVE. Do dne 08.09.2022 obdržíme k těmto objektům
zpracované záměry, které budou obsahovat předpokládané výdaje na výstavbu FVE,
optimální způsob řešení (bateriové/nebateriové), dobu návratnosti a grafické zobrazení
navrženého řešení. ORM vyhledává na tyto projekty vhodné dotační tituly, které bychom
případně mohli využít. Podklady k dalšímu jednání budou předloženy do RM, která se bude
konat dne 19.09.2022. V diskusi přítomných byla projednána aktuální situace na trhu s
energiemi, burzovní ceny zemního plynu a elektrické energie a fakticky zastavené
obchodování od dodavatelů. Zazněla informace i o současných cenách ze dodávky elektrické
energie pro město od společnosti ČEZ. Radní se shodli, že v kontextu těchto skutečností je
nutné intenzivně pracovat na zajištění částečné nezávislosti v dodávkách, resp. k výrobě části
elektrické energie.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 98-5282/22
RM bere na vědomí informace o dalším postupu a zajištění zpracování analýzy pro případnou
realizaci FVE na objektech města.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Informace z PNT s.r.o. - alternativy řešení stávajícího systému
Identifikace:
V souvislosti s hledáním systémových alternativních řešení vytápění, které zajišťuje PNT
s.r.o., vystoupí s aktuálními informacemi jednatel PNT s.r.o. p. Miroslav Kosek, který je na
jednání RM 98 pozván cca v 15:30 hodin.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
K dané problematice s podrobnými informacemi vystoupil jednatel PNT s.r.o. p. M. Kosek.
PNT s.r.o. nakupuje zemní plyn za spotové ceny, tzn. za aktuální ceny na trhu. V rámci
možností přijetí opatření pro zajištění levnější výroby tepla a zajištění částečné nezávislosti na
zemním plynu navrhuje výměnu hořáků ve stávajících kotlích z hořáků na plyn na hořáky
kombinované (duální), které dokážou spalovat jak zemní plyn, tak LTO. V souvislosti s tímto
řešením lze očekávat celkovou investici do stávající technologie v rozsahu cca 3-3,5 mil. Kč
(hořáky, rozvody, stavební úpravy, zásobníky). Na úvodní informace jednatele navázala
obsáhlá diskuse všech přítomných, která se mj. týkala: aktuálních cen plynu a elektřiny;
srovnání cen při vytápění plynem či LTO; možných způsobů nákupu LTO; míry nezbytného
navýšení cen tepla odběratelům, protože nelze dovést společnost PNT s.r.o. do "červených
čísel"; prověření stavu komínů u kotelen, tj. zda vyhovují i pro vytápění LTO (komíny by měly
technicky odpovídat, takže do nich nebude třeba investovat); časové osy postupu zavedení
duálních hořáků; řešení nákupu nových technologií a nákupu LTO v platném legislativním
rámci a financování navržených procesů. Na závěr diskuse radních bylo jednateli PNT s.r.o.
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uloženo, aby do příští RM připravil podrobný návrh způsobu pořízení jednotlivých komponentů
pro duální vytápění, návrh případného financování a prověřil způsob nakupování LTO tak, aby
byla dodržena všechna zákonná ustanovení, která s touto problematikou souvisí. Radní uložili
jednateli PNT s.r.o., p. Miroslavu Koskovi, předložit do programu příští RM 99 konečnou verzi
dalšího postupu. Poté odhlasováno.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 98-5283/22
RM bere na vědomí aktuální informace jednatele PNT s.r.o. k možnostem alternativních řešení
vytápění, které zajišťuje PNT s.r.o., a ukládá jednateli PNT s.r.o. předložit na příští RM konečnou
verzi dalšího postupu.
Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 INVENTURA INVESTIC MĚSTA SCHVÁLENÝCH PRO ROK 2022 S OHLEDEM NA
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACÍ
Odůvodnění:
Na základě podnětu MST a Ing. Maura předkládají vedoucí ORM Ing. Pavel Škoda ve
spolupráci s vedoucím OMM Ing. Liborem Pozděnou ke koncepční diskusi radních aktuální
informace týkající se investic města schválených pro rok 2022.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta

4/1 Inventura investic v r. 2022 s přesahem do r. 2023
Identifikace:
ORM byl zadán úkol předložit inventuru stavu investic města schválených pro rok 2022 s
ohledem na předpokládané termíny realizací.
Odůvodnění:
ORM předkládá RM na vědomí přehled investic města schválených pro rok 2022 s ohledem
na předpokládané termíny realizací. V posledním sloupci tabulky je komentář k aktuálnímu
stavu podbarven šedofialově u akcí, u nichž je předpoklad, že jejich realizace přesáhne do
roku 2023.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V příloze byla prezentována tabulka investic schválených v rozpočtu na rok 2022, ke které
radní vedli podrobnou diskusi. Ing. Dostál - chybí mu přesné informace o tom, co se stihne, co
přejde závazně do příštího roku a případně co nebude vůbec zahájeno a u čeho hrozí, že se
to do dalšího rozpočtu ani nemusí dostat. Vedoucí OMM upozornil na podbarvený sloupec v
příloze, kde jsou informace zpracovány. Ing. Maur připomněl, že on tu "inventuru" požadoval
především proto, aby mohl být předložen jakýsi závěrečný účet uplynulého volebního období v
oblasti investic. To by mělo být komunikováno s veřejností. Mělo by být jasně dáno najevo, co
bylo realizováno, co ne a proč, u čeho probíhají přípravy, na které bude možné v dalším
období navázat apod. MST informoval, že má připraven článek do zářijového čísla NZ, tzn.
přehled investic a jejich realizace od roku 2018 až do letošního roku vč. získaných dotací.
Budou vyjmenovány stěžejní investiční akce, a to nejen ty realizované pouze městem, ale i
velké akce realizované na území města KHK a ŘSD, u kterých bylo město v součinnosti. Ing.
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Maur připomněl, že v "PR" v této oblasti jsme měli být aktivnější. Chybí to pak jako odpověď
na tendenční kritiky ve smyslu, že vedení města nic nedělá, že se ve městě nic neděje apod.
Vedoucí OMM reagoval s tím, že bude vždy předkládat připravené investiční akce, tj. ty, kde je
již zpracován projekt a je možno kontinuálně pokračovat. Vždy je ale třeba souběžně zvažovat
i otázku kapacit, které pro realizaci investic v jednotlivých letech OMM (ORM) má. Kromě RM,
ZM a odborných útvarů, své priority předkládají osadní výbory, příspěvkové organizace atd.
Celkově to pak musí rámcovat usnesení ZM v rámci schvalování investiční části rozpočtu - viz
rozpočtové semináře atd.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 98-5284/22
RM bere na vědomí aktualizovaný přehled investic města schválených pro rok 2022 s ohledem na
předpokládané termíny jejich realizací, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5 ZMĚNA SILNIČNÍ SÍTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Odůvodnění:
Koncepční záležitost vycházející z postupného plnění usnesení č. RM 81-4469/21 ze dne
13.12.2021 ve znění: "RM ukládá ST jednat ve spolupráci s OMM s KHK a s ŘSD ČR o
budoucích podmínkách nového uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují
v záležitostech, které se týkají oprav, údržby a úklidu jednotlivých komunikací. Do jednání
zapojit i otázku převodu silnice v ul. Chlístovská z města na KHK."
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP

5/1 Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
V návaznosti na usnesení RM 81-4469/21 ve znění "RM ukládá ST jednat ve spolupráci
s OMM s KHK a s ŘSD ČR o budoucích podmínkách nového uspořádání silniční sítě v Novém
Městě nad Metují v záležitostech, které se týkají oprav, údržby a úklidu jednotlivých
komunikací. Do jednání zapojit i otázku převodu silnice v ul. Chlístovská z města na KHK"
proběhla další jednání s ŘSD ČR a KHK, zejména o konkrétní podobě jednotlivých smluv
týkajících se procesu přečíslování. Aktuálně je dohodnuto, že proces přečíslování proběhne
tak, že bude uzavřena jedna společná smlouva o spolupráci mezi městem, KHK a ŘSD ČR.
Současně s ní budou uzavřeny jednotlivé budoucí darovací smlouvy o převodech jednotlivých
částí komunikací. Na základě těchto budoucích darovacích smluv dojde k vyřazení
jednotlivých komunikací ze svých kategorií a následně k zařazení jednotlivých komunikací do
příslušných nových kategorií. Po splnění všech podmínek stanovených v budoucích
darovacích smlouvách, zejména po provedení rekonstrukce části komunikace vedoucí přes
Husovo nám. v úseku od ul. nám. Republiky přes ul. U Zázvorky, a dále od ul. U Zázvorky
přes Husovo náměstí v celé jeho délce až po křižovatku do ul. Pod Hradbami (včetně řešení
odvodnění), kterou si město vymínilo, bude uzavřena společná vlastní darovací smlouva o
převodu jednotlivých komunikací. Tím se proces přečíslování uzavře (následovat bude ještě
majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi, ale to už je mimo samotný proces
přečíslování).
Odůvodnění:
Změna silniční sítě by měla spočívat v následujících převodech:
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ŘSD převezme jako budoucí silnici I. třídy:
úsek stávající silnice III/28521 v místní části Vrchoviny v délce 0,195 km, tj. úsek od okružní
křižovatky se silnicí I/14 (uzlový bod 1411A020.02) po křižovatku se stávající silnicí III/28520
(uzlový bod 1411A146),
úsek stávající silnice III/28520 Krčín - Vrchoviny v délce 1,747 km, tj. úsek od křižovatky se
silnicí II/285 (uzlový bod 1411A002) po křižovatku se silnicí III/28521 (uzlový bod 1411A146),
úsek stávající silnice II/308 v místní části Krčín v délce 0,367 km, tj. úsek od křižovatky se
silnicí III/30821 (uzlový bod 1411A085) po křižovatku se silnicí II/285 (uzlový bod 1411A002),
úsek stávající silnice III/30821 Krčín - Spy v délce 2,880 km, tj. úsek od křižovatky se silnicí
II/308 (uzlový bod 1411A085) po křižovatku se silnicí I/14 (uzlový bod 1411A024).
KHK převezme jako budoucí silnice II. a III. třídy:
úsek stávající silnice I/14 v ul. Komenského v Novém Městě nad Metují v délce 0,076 km, tj.
úsek od křižovatky se silnicí II/285 (uzlový bod 1411A003) po křižovatku se silnicí III/01421
(uzlový bod 1411A021),
úsek stávající silnice I/14 v ul. Českých bratří, Na Táboře, Žďárská, Vlastimila Moravce a Na
Drahách v délce 2,624 km, tj. úsek od křižovatky se silnicí III/28522 (uzlový bod 1411A022) po
křižovatku se silnicí III/30821 (uzlový bod 1411A024),
úsek stávající místní komunikace v místní části Vrchoviny v délce 0,255 km, od vyústění ze
silnice III/28520 po zaústění do okružní křižovatky se silnici I/14,
úsek stávající místní komunikace v k. ú. Spy (Chlístovská) v délce 1,200 km, od vyústění ze
stávající silnice I/14 po hranici okresů Náchod a Rychnov nad Kněžnou.
NMnM převezme jako budoucí místní komunikace:
úsek stávající silnice I/14 v ul. T.G. Masaryka v Novém Městě nad Metují v délce 1,907 km, tj.
úsek od okružní křižovatky se III/28521 v místní části Vrchoviny (uzlový bod 1411A020.03) po
křižovatku se silnicí II/285 (uzlový bod 1411A003),
úsek stávající silnice I/14 v ul. Komenského, U Zázvorky, Husovo náměstí a Českých bratří v
délce 0,963 km, tj. úsek od křižovatky se silnicí III/01421 (uzlový bod 1411A021) po křižovatku
se silnicí III/28522 (uzlový bod 1411A022),
úsek stávající silnice III/28520 v místní části Vrchoviny v délce 0,142 km, tj. úsek od křižovatky
se stávající silnicí III/28521 (uzlový bod 1411A146) po křižovatku s místní komunikací, která
bude převedena jako nové pokračování silnice III/28520 (pomocný uzlový bod 1411A903).
Mapa silnic, na které jsou všechny převody znázorněny, je přílohou tohoto bodu. Vyjádření
OÚ je v přílohou tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V 16:18 hodin začali radní jednat o posledním bodě ve schváleném programu RM 98.
Opětovně přišla na jednání RM i vedoucí OMP, přítomni byli rovněž vedoucí OMM a ORM.
Úvodní komentář přednesli ST a MST. Upozornili a vysvětlili důvody negativních stanovisek
odborných útvarů, která převažují a související změny, které by přečíslování přineslo,
nedoporučují. ST upozornil, že kromě toho, co uvádí odborné útvary, je zde i riziko, že po
provedení přečíslování dojde ke zmenšení tlaku na obchvat města. Ing. Prouza reagoval s
tím, že s některými argumenty a negativními stanovisky odborných útvarů nesouhlasí.
Především se to týká toho, kolik metrů silnic by v rámci nového uspořádání silniční sítě
muselo město převzít, nevidí to tak černě. Co se týká kapacit TS a techniky, tak lze leccos
řešit dodavatelsky. Vedoucí OMP informovala, že nyní čekáme na smlouvy od ŘSD, jakmile
vše obdržíme, bude tato záležitost zařazena na jednání ZM k rozhodnutí. Pokud do zářijového
ZM smlouvy nebudou, pak bude tato záležitost do jednání zařazena za účelem předání
informace o dosavadním vývoji v této věci.
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 98-5285/22
RM byla seznámena s poslední variantou případného nového uspořádání silniční sítě v Novém
Městě nad Metují za účelem budoucího přeznačení stávající silnice I. třídy I/14 vedoucí přes
Městskou památkovou rezervaci v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Dostál - přednesl podnět k prověření - naproti zahrádce v ul. U Letiště, která byla
vícekrát v záměru města na pronájem, vzniká zřejmě nelegální parkoviště pro auto, naváží se
tam suť atd. OMM - prověří a podá RM zpětnou informaci.
Konec jednání RM 98 v 16:55 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 98 vyhotoven dne:

25. srpna 2022

Zápis z RM 98 vypraven dne:

25. srpna 2022

Zápis z RM 98 zveřejněn dne:

25. srpna 2022
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