Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 89 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 04.04.2022
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

16:45

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:45

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:45

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:45

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:45

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:45

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:45

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:45

Plná

Omluven

Hosté:
10

Zdeněk Kábrt

velitel JSDH

13:00

13:25

Částečná

11

Miloš Kratěna

vrchní strážník MP

13:00

13:43

Částečná

12

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

13:43

13:56

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:00

16:05

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:03

16:05

Částečná

15

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

14:22

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 04.04.2022

1/3

Informace velitele JSDH - podmínky dotace

1/4

Úprava kamerového systému

2.

Školství, kultura a sport

2/1

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

2/2

Rezignace a jmenování nového člena KSPORT

2/3

Žádost MK o bezplatné zapůjčení pódia

3.

Majetkoprávní úkony

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 28.02.2022

4/2

Zápis ze 178. zasedání Bytové komise ze dne 16.03.2022

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

5.

Rozvoj

5/1

Aktuální stav projektů ke dni 28.03.2022

5/2

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/3

Žádost o souhlas s umístěním 3 ks bannerů TJ Sport pro všechny

5/4

Návrhy na úpravu U - A studie lokality KASÁRNA

5/5

SOPPS kanalizační přípojka v ul. Vrchovinská

5/6

Žádost o vyjádření k přesahu přístřešku nad městský pozemek p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín

5/7

Vyjádření k PD - Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě
nad Metují

5/8

ZD - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/2

5/9

Vyhrazené parkovací stání - ul. Komenského

5/10

Venkovní samoobslužná prádelna - žádost o umístění

5/11

Žádost o vyjádření - "Mostek s inundačním propustkem v Husitské ul."
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6.

Finance

6/1

Navýšení rozpočtu na elektrickou energii - RO

6/2

Navýšení rozpočtu na dodávky tepla - RO

6/3

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - čištění interiérů vozidel NONA

7/2

Smlouva o provádění úklidových prací - dodatek č. 1

7/3

Zpráva o auditu GDPR za rok 2021

7/4

Zápis č. 1/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 18.03.2022 a Zápis č. 2/2022
z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.03.2022

7/5

Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL

7/6

ZM 24 dne 28.04.2022 - program

7/7

Podnět občana ze dne 29.03.2022 adresovaný radnímu Ing. Prouzovi

7/8

Smlouva o zajištění ubytování

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 79-4387/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" - úpravy autobusových zastávek

Zadání:

ukládá
TS provést úpravy interiéru autobusové zastávky směrem na HK v ul. 1. máje v
Krčíně, tj. opravu a nátěr fasády tak, aby poté mohl být interiér dokončen žáky ZŠ a
MŠ Krčín v rámci hodin výtvarné výchovy.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Žádám o nový termín splnění tohoto úkolu. Z kapacitních důvodů nebyla oprava
interiéru zastávky provedena.

Číslo úkolu:

RM 76-4328/21

Název:

Souhlas s kácením stromů rostoucích mimo les

Zadání:

souhlasí
s pokácením stromů rostoucích mimo les v rozsahu 5 ks smrků pichlavých na
pozemku p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 29.03.2022: Splněno. Kácení stromů zahájeno dne 29.03.2022.

Číslo úkolu:

RM 84-4599/22

Název:

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce PD pro rekonstrukci přístavby ZŠ
Krčín v Novém Městě nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM připravit do ZM 23 kvalifikovaný odhad výše nákladů obou variant (1.
rekonstrukce č. p. 152 v ul. 1. máje s rozšířením prostoru tělocvičny nebo 2.
rekonstrukce č. p. 152 v ul. 1. máje bez rozšíření prostoru tělocvičny) a připravit
podrobné vyjádření ředitelky "ZŠ Krčín" k případnému rozšíření prostoru tělocvičny.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

2022-03-29: Splněno. Bylo předloženo do ZM 23.

Termín plnění: 30.05.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 28.03.2022
Splněno: 29.03.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022
Původní plnění: 24.02.2022

2022-03-16: Žádost o prodloužení termínu plnění. Schůzka proběhla s externími
odborníky, kteří nám mají potřebné podklady zpracovat a zaslat. Připravujeme bod k
projednání na další RM před ZM.
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Číslo úkolu:

RM 84-4595/22

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Žádost o opravu oplocení pozemku p. p. č. 132/1 v k. ú. Nové Město nad Metují,
ul. Českých bratří

Zadání:

souhlasí
s provedením nového oplocení pozemku p. p. č. 132/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
před č. p. 1008 v ul. Českých bratří, Nové Město nad Metují při splnění následujících
podmínek:
1. Oplocení bude provedeno na náklady žadatele p. [osobní údaj odstraněn].
2. Žadatel zajistí před realizací stanovisko OVRR státní památkové péče k návrhu
oplocení.
3. Návrh bude odsouhlasen městským architektem.
4. Žadatel bude nejpozději do konce března informovat OMM, zda záměr nového
oplocení provede na své náklady. Pokud tak neučiní, nebo odstoupí od záměru
realizovat nové oplocení, provedou TS opravu oplocení (nátěr) v rámci údržby.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Úkol splněn. Panu Drašnarovi bylo zasláno vyjádření. E-mailem nám byla doručena
tato odpověď:

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Dobrý den, děkuji za oznámení rozhodnutí RM ohledně oplocení pozemku p. p. č
132/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Bohužel finanční stránka nám neumožňuje se do realizace nového plotu pustit, jelikož
úprava domku k bydlení
vyčerpala úspory před důchodem. Děkujeme
S pozdravem Josef Drašnar
TS byla zaslána informace, aby provedly údržbu plotu.

Číslo úkolu:

RM 84-4588/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Kácení stromů rostoucích mimo les

Zadání:

souhlasí
s pokácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 1x
javor p. č. 1660/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, 6x bříza p. č. 1660/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují, 1x lípa p. č. 264/4 v k. ú. Spy - hřbitov, 7x thuje p. č. 264/4 v k. ú.
Spy - hřbitov, 2x třešeň p. č. 653/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - areál býv.
kasáren. V případě pokácení lípy u hřbitova ve Spech RM ukládá TS zajištění vhodné
lokálně blízké náhradní výsadby.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Stromy jsou pokáceny, mimo 5 ks tůjí, které budou dle plánu péče pokáceny v
průběhu roku.
Náhradní výsadba bude provedena do 31.10.2022

Termín plnění: 31.10.2022
Původní plnění: 31.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 84-4586/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 913/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují

Zadání:

souhlasí
s kácením 1 ks javoru na pozemku p. č. 913/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno , pokáceno

Číslo úkolu:

RM 87-4731/22

Název:

Nakupování energií prostřednictvím PXE

Zadání:

schvaluje
uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné
zákazníky mezi městem a společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,
a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 27865444, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Bylo zajištěno uzavření smlouvy se společností PXE.

Číslo úkolu:

RM 87-4730/22

Název:

Nakupování energií prostřednictvím PXE

Zadání:

schvaluje
uzavření vzorové smlouvy mezi městem a příspěvkovými organizacemi, obcemi a
jejich PO o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele k zajištění
dodávek elektrické energie a zemního plynu - nákupy prostřednictvím energetické
burzy, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Bylo zajištěno podepsání smluv s PO a obcemi

Číslo úkolu:

RM 87-4727/22

Název:

Licenční smlouva programu MP Manager

Zadání:

schvaluje
Licenční smlouvu - CE č. S 20220006 mezi městem Nové Město nad Metují a
společností FT Technologies a.s., Chválovická 151/82, 772 00 Olomouc, IČO:
26833620, za instalaci programu MP Manager v celkové výši 10.000,00 Kč bez DPH,
tj. 12.100,00 Kč vč. DPH a měsíční paušál za využívání licence k programu MP

Termín plnění: 31.03.2022
Splněno: 29.03.2022

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 25.03.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Kratěna Miloš
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Manager, a to v celkové měsíční výši 9.300,00 Kč bez DPH, tj. 11.253,00 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Založeno:

10.03.2022

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána a sestaven harmonogram vedoucí ke spuštění celého
procesu.

Číslo úkolu:

RM 87-4721/22

Název:

Smlouva o termínovaném vkladu s Komerční bankou a. s.

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční
bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 a pověřuje ST jejím
podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 87-4720/22

Název:

Navýšení příjmů o přijatou vratku transferů - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení příjmů u § 3113 - základní školy o částku 90,9 tis. Kč. Na straně výdajů
bude o tuto částku navýšen § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 87-4719/22

Název:

Prodej rehabilitačního lehátka

Zadání:

schvaluje
prodej rehabilitačního lehátka p. [osobní údaj odstraněn], za cenu ve výši 500 Kč.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Prodej rehabilitačního lehátka se nepodařilo uskutečnit. Rehabilitační lehátko je
navrženo na vyřazení z účetní evidence.

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 22.03.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 22.03.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 87-4718/22

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Název:

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o zpracování osobních údajů v rámci kampaně Do práce na kole 2022 mezi
městem Nové Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1,
IČO: 22670319, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 87-4717/22

Název:

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022 mezi městem
Nové Město nad Metují a spolkem Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1,
IČO: 22670319, ve výši plnění 5.000 Kč bez DPH, tj. 6.050 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 87-4712/22

Název:

Návrh řešení úpravy pozemku p. p. č. 2292 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM projednat s OVVR alternativní řešení části veřejného prostoru, který vznikl na
pozemcích p. p. č. 2292 a 2382 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka,
vedle objektu č. p. 391, po odstranění dočasného objektu.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

2022-03-29: Záležitost znovu projednána. OMM si vlastními silami zpracovalo
jednoduchou PD pro potřeby územního souhlasu s odchylkami od návrhu ARCH. Po
obdržení souhlasu sousedů bude podána žádost o územní souhlas na OVRR. Finální
plocha bude zelená bez štěrkového a rozšiřujícího chodníku, dále bez billboardu
města na oplocení.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 02.05.2022
Původní plnění: 04.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 87-4711/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Smlouva o právu provést stavbu - zpevněná plocha a dešťová kanalizace na p.
p. č. 676/1 v k. ú. Krčín

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu zpevněné plochy v rozsahu cca 17,3 m2 a nové
dešťové kanalizace délky cca 9,5 m na p. p. č. 676/1 k. ú. Krčín, která je ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují za účelem připojení stavby "Rekonstrukce objektu na
rodinný dům, st. p. č. 120/2, v k. ú Krčín". Smlouva je uzavírána mezi městem Nové
Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění upravené přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4703/22

Název:

Rekonstrukce Staré školy v Krčíně - zpracování projektové dokumentace

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Zpracování PD - Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22, ul.
Bratří Čapků, Krčín, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Projekční a průzkumný atelier, Ing. Jan Chaloupský aut. ing., U Hřiště 639,
Trutnov 2, IČO: 11164034, za nabídkovou cenu 249.260 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 06.04.2022:
Smlouva je uzavřena.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 30.03.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 06.04.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Plnění úkolu ke dni 29.03.2022:
Smlouva je odeslána k podpisu druhé straně.
Číslo úkolu:

RM 87-4699/22

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Žádost o provedení živičného krytu v ul. Budín

Zadání:

bere na vědomí
žádosti p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM
prověřit a projednat se správci sítí nutnost zpracování PD stavebních úprav
komunikace v ul. Budín na p. p. č. 198/1, 695 a 205/1 v k. ú. Krčín a následně znovu
předložit do RM.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

2022-03-30: Žádáme o prodloužení termínu plnění do 19. 04. 2022. OMM rozeslalo
11. 3. žádosti o vyjádření OŽP, Vak Náchod, Gasnet s.r.o. a ČEZ Distribuce a.s.
Doposud jsme neobdrželi žádné vyjádření.

Termín plnění: 19.04.2022
Původní plnění: 04.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 87-4697/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

VZ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce VO ul. Nábřežní III. Etapa o 190 tis. Kč (§ 3631). Navýšení bude
pokryto přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 87-4696/22

Název:

VZ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci akce zpracování „Veřejné osvětlení a městský rozhlas
v ul. Nábřežní, III - etapa, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 482.250,34 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4695/22

Název:

VZ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení a městský
rozhlas v ul. Nábřežní, III - etapa, Nové Město nad Metují“ firmě ERMO spol. s r.o.,
Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 482.250,34 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4694/22

Název:

VZ - Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě
nad Metují

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce Program regenerace - městské opevnění západ o 350 tis. Kč (§ 3322).
Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§
2219).

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 22.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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Založeno:

10.03.2022

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 22.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 87-4693/22

Název:

VZ - Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě
nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v
Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices
s.r.o., Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, za nabídkovou cenu
2.140.198,38 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4683/22

Název:

Žádost o souhlas s přenecháním části pronajatých nebytových prostor do
podnájmu

Zadání:

souhlasí
s tím, aby nájemce nebytových prostor na adrese Nádražní 371, Nové Město nad
Metují, část těchto prostor přenechal do podnájmu 3. osobě, a to pí Petře Zajíčkové,
se sídlem Českých bratří 411, 547 01 Náchod, IČO: 73644986, za účelem stříhání
psů.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 87-4682/22

Název:

Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pojmenování nově vybudované ulice ve
Vrchovinách, ve znění přílohy tohoto bodu, a postupuje ji k projednání a následnému
stanovisku Komise názvoslovné.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

30.03.2022: Usnesení RM odesláno žadateli. Žádost bude projednána na nejbližším
zasedání Komise názvoslovné, které je plánováno na duben tohoto roku.

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 30.03.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Termín plnění: 31.05.2022
Původní plnění: 04.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 87-4681/22

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB pro stavbu přeložky plynovodu v ul.
Husitská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800081177/1/BVB/P se
společností GasNet,s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, Klíše, k částem pozemků ve vlastnictví města parc. č. 134/1, parc. č. 675/1 a
parc. č. 675/14, vše v k. ú. Krčín, v rozsahu dle kopie katastrální mapy za
jednorázovou nabídnutou cenu ve výši 500 Kč + DPH v zákonné výši (skutečný
rozsah věcného břemene bude upřesněn až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

29.3.2022: Usnesení z RM odesláno. Smlouva podepsána ST a odeslána žadateli
spolu s dalšími pokyny.

Číslo úkolu:

RM 87-4680/22

Název:

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM jednat se žadatelem o případných podmínkách nájmu nebo výpůjčky pozemku
parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

29.03.2022: Žadatel osloven. Dne 22.03.2022 proběhla schůzka v kanceláři vedoucí
OMP. Žadatel má zájem o pronájem pozemku. Řešeny konkrétní podmínky nájmu.
Dohodnuto, ze podá novou žádost o pronájem části pozemku, ve které přesné uvede,
co by mělo být na části městského pozemku realizováno.

Číslo úkolu:

RM 87-4676/22

Název:

Žádost o povolení akce prodej exotického ovoce

Zadání:

ukládá
OŠKS zajistit koordinaci mezi TS a pořadatelem akce "Exotického ovoce v Novém
Městě nad Metují", která se uskuteční v neděli 27.03.2022 od 8:00 do 16:00 hodin na
Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 29.03.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 31.05.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 29.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 87-4675/22

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Žádost o povolení akce prodej exotického ovoce

Zadání:

souhlasí
s konáním prodejní akce "Exotického ovoce v Novém Městě nad Metují", která se
uskuteční v neděli 27.03.2022 od 8:00 do 16:00 hodin na Husově náměstí v prostoru
před "vlaštovkami" za podmínky, že k dopravě budou použita pouze vozidla do 3,5 t.
Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně
se souhlasem předány žadateli.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 82-4529/22

Název:

Prodej staré vysokozdvižné plošiny

Zadání:

souhlasí
s prodejem vysokozdvižné plošiny MERCEDES BENZ RZ 6H6 2355 minimálně za
stanovený odhad ve znění přílohy tohoto bodu a ukládá TS vyvěsit záměr prodeje
tak, aby k prodeji došlo v závěru 1. čtvrtletí 2022.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno, faktura je kupcem zaplacena

Číslo úkolu:

RM 81-4500/21

Název:

Úprava položek platy v rámci rozpočtu - RO

Zadání:

pověřuje
ST řešením podmínek poskytované dotace od HZS na úhradu mzdových nákladů
JSDH na rok 2022.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Bude splněno - zařazeno do programu RM 89 dne 04.04.2022.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 29.03.2022
Původní plnění: 10.01.2022

Žádost o prodloužení termínu plnění: Do příští RM bude předložen bod a návštěva
velitele JSDH p. Kábrta. Tohle pondělí má službu.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Podklad připraven velitele JSDH p. Kábrta. Z
důvodu organizování sbírky a dalších krizových úkolů bude předloženo do RM dne
21.03.2020 i s návštěvou p. Kábrta.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Z důvodu nemoci velitele JSDH žádá ST o
posun plnění do RM 86, tj. dne 07.03.2022.
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Žádost o prodloužení termínu plnění. Z důvodu nemoci velitele JSDH žádá ST o
posun plnění do příští RM, tj. RM 84 dne 07.02.2022.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Velitel JSDH Z. Kábrt předloží do dne
19.01.2022 zprávu o stavu vedení jednotky a možném řešení odměňování, která
bude podkladovým materiálem bodu v RM 83 dne 24.01.2022.

Číslo úkolu:

RM 73-4153/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Kácení zeleně rostoucí mimo les

Zadání:

souhlasí
s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 5x
buk na p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (areál MSSS Oáza) s podmínkou
náhradní výsadby, která bude předem konzultována s OŽP.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Buky byly pokáceny, náhradní výsadba je provedena.

Číslo úkolu:

RM 73-4152/21

Název:

Kácení zeleně rostoucí mimo les

Zadání:

souhlasí
s kácením stromu rostoucího mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 1x
smrk na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. V Aleji).

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno, pokáceno

Číslo úkolu:

RM 73-4151/21

Název:

Kácení zeleně rostoucí mimo les

Zadání:

souhlasí
s kácením stromu rostoucího mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 1x
smrk na p. p. č. 619/15 v k. ú. Nové Město nad Metují (u potravin Verner) s
podmínkou náhradní výsadby, která bude předem konzultována s OŽP.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Smrk na Malecí je pokácen, náhradní výsadba zatím neprovedena, nebyl dosud
dodán objednaný strom.
Z tohoto důvodu žádám o nový termín.

Termín plnění: 28.03.2022
Splněno: 29.03.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 28.03.2022
Splněno: 29.03.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 31.10.2022
Původní plnění: 28.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 73-4148/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Kácení zeleně rostoucí mimo les

Zadání:

souhlasí
s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 2x
jasan na p. p. č. 1032 v k. ú. Krčín (u komunikace k letišti) s podmínkou náhradní
výsadby, která bude předem konzultována s OŽP.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Jasany byly pokáceny, nařízená náhradní výsadba byla provedena.

Číslo úkolu:

RM 73-4147/21

Název:

Kácení zeleně rostoucí mimo les

Zadání:

souhlasí
s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 2x
smrk na p. p. č. 395/1 v k. ú. Spy (ul. Chlístovská za č. p. 33).

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno, pokáceno

Číslo úkolu:

RM 88-4806/22

Název:

Navýšení příjmů o přijatou vratku transferů - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení příjmů u § 3231 - základní umělecká škola o částku 17,4 tis. Kč. Na straně
výdajů bude o tuto částku navýšen § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 88-4804/22

Název:

Navýšení § 3728 - monitoring skládek - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3728 - monitoring skládek o 2 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 28.03.2022
Splněno: 29.03.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 28.03.2022
Splněno: 29.03.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.03.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.03.2022
Splněno: 28.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 88-4803/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Revokace usnesení - sbírka SOS Ukrajina

Zadání:

schvaluje RO
- poskytnutí finančního daru na sbírku SOS Ukrajina ve výši 20 tis. Kč (§ 6221).
Prostředky budou pokryty přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská
(§ 2219).

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 88-4801/22

Název:

Studie BD Metuj

Zadání:

trvá
na svém původním zadání a to, aby „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD
Metuj, Nové Město nad Metují“ byla zpracována v souladu se Studií BD Metuj, kterou
zpracovala společnost ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod
z let 2020-2021, a kterou schválilo Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují“ a
aby bylo postupováno dle podepsané SOD na uvedenou PD.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Usnesení odesláno zpracovateli PD, splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4797/22

Název:

Smlouva o dílo - Kované stojany na informační tabule (Geomorfologická stezka
Libchyňským údolím)

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo na zhotovení 9 ks kovaných stojanů na informační tabule
(Geomorfologická stezka Libchyňským údolím) mezi městem Nové Město nad Metují
a p. Josefem Černým, IČO: 16227433, za celkovou částku 108.600 Kč, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána za město i zhotovitelem kovaných stojanů.

Číslo úkolu:

RM 88-4796/22

Název:

Žádost o vyjádření města - parkování u "SPŠ, OŠ a ZŠ" v ul. Školní

Zadání:

projednala
žádost o vyjádření města k záměru řešení parkování na pozemku p. p. č. 624/11 v k.
ú. Nové Město nad Metují - v ul. Školní, kterou podala SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Mináriková Michaela

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.
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nad Metují, Československé armády 376, Nové Město nad Metují a ukládá OMM
vydat vyjádření města ve znění přílohy k tomuto bodu.
Založeno:

24.03.2022

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 29.03.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 29.03.2022:
Splněno, vyjádření odesláno.

Číslo úkolu:

RM 88-4790/22

Název:

Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením "NOVOSTAVBA
PENZIONU a OBČERSTVENÍ na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují"

Zadání:

souhlasí
s úpravou vyjádření, které bylo původně schváleno usnesením č. RM 84-4602/22, ke
změně stavby před dokončením stavby "NOVOSTAVBA PENZIONU A
OBČERSTVENÍ NA PARCELE Č. 661/1, K.Ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ" ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4786/22

Název:

VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují

Zadání:

souhlasí
se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Urnový háj u SMOS v Novém
Městě nad Metují" a ukládá OMM vypsat tuto veřejnou zakázku opětovně s posunem
termínu odevzdání předmětu veřejné zakázky do konce roku 2022.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno. VZ byla zrušena , upravená ZD je předložena do RM 89 ke schválení. Poté
bude obratem vyhlášena.

Číslo úkolu:

RM 88-4783/22

Název:

Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu zřízení sjezdu a omezení užívání komunikace na p.
p. č. 638/4, k. ú. Krčín pro připojení č. p. 231 v ul. U Letiště na p. p. č. 638/6, k. ú.
Krčín uzavíraná mezi městem Nové Město nad Metují a stavebníky [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 02.05.2022
Původní plnění: 04.04.2022
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Plnění úkolu:

30.03.2022: Žádost o nový termín. SOPPS je připravena, čekáme na podpis
stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 88-4782/22

Název:

Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště

Zadání:

souhlasí
se zřízením sjezdu na místní komunikaci na p. p. č. 638/4. k. ú. Krčín pro připojení č.
p. 231 v ul. U Letiště na p. p. č. 638/6, k. ú. Krčín v šíři 5,5 m ze zámkové dlažby za
podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu, zřízení sjezdu a omezení
užívání komunikace a dále upozorňuje stavebníky, že plánovaná rekonstrukce č. p.
231 má být projednána s městským architektem a pracovníky OMM.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

30.03.2022. Splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4778/22, RM 88-4779/22

Název:

Smlouva o ubytování Metuj

Zadání:

schvaluje
vzorovou smlouvu o ubytování, dle které budou uzavírány smlouvy s uprchlíky z
Ukrajiny ubytovanými v ubytovně na adrese Klosova č. p. 471, 549 01 Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

svěřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, Oddělení správy nemovitostí Odboru majetku města Městského úřadu
Nové Město nad Metují (OSN) rozhodování o uzavření smluv o ubytování v ubytovně
na adrese Klosova č. p. 471, 549 01 Nové Město nad Metují, dle schválené vzorové
smlouvy a pověřuje vedoucího OSN podepisováním těchto smluv.
Založeno:

24.03.2022

Termín plnění: 28.03.2022
Splněno: 28.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno
Smlouvy o ubytování budou s uprchlíky z Ukrajiny sepisovány průběžně.

Číslo úkolu:

RM 88-4776/22

Název:

Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

Zadání:

schvaluje
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 01.06.2022 do dne 31.05.2023, za cenu ve výši 71,36 Kč/m2/měsíc k
poskytování služby chráněného bydlení, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Zodpovědný: Tichý Petr
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Založeno:

24.03.2022

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 88-4772/22

Název:

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu části p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují - Kasárna

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 653/2 o výměře 2600 m2
v k. ú. Nové Město nad Metují s městem Náchod, se sídlem: Masarykovo náměstí 40,
547 01 Náchod, IČO: 00272868, ke dni 31.03.2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST podpisem této dohody.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

29.03.2022: Splněno. Usnesení RM odesláno. Dohody podepsány ST a předány
zástupci města Náchod k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 88-4771/22

Název:

Výpověď smlouvy o nájmu části p. p. č. 2176/11, k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM dát nájemci pí Marii Prušinovské, IČO: 68226241, se sídlem: Na Hradčanech
1085, 549 01 Nové Město nad Metují, provozovna: Drážní K 30, 549 01 Nové Město
nad Metují, výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 2176/11, o výměře 1018 m2, k. ú.
Nové Město nad Metují s tím, že nájem bude ukončen ke dni 30.06.2022 a s tím, že
nájemce předá pronajímateli pronajatou část pozemku ke dni ukončení nájmu
vyklizenou, vyčištěnou a zarovnanou, ponecháno bude pouze oplocení, které
nájemce vymění za nové a zároveň natře sloupky, které plot drží.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

28.03.2022: Splněno. Dnes osobně předáno usnesení RM i výpověď z nájmu.
Výpovědní doba uplyne 30.06.2022.

Číslo úkolu:

RM 88-4770/22

Název:

Ukončení nájmu části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM pro případ, že nájemce p. Josef Jelen, IČO: 63591031, se sídlem: K Javůrku
312, 549 22 Nový Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01 Nové Město nad
Metují, neuzavře z nějakého důvodu s městem Nové Město nad Metují dohody dle
usnesení č. 1., č. 2., a č. 3. tohoto bodu, dát tomuto nájemci výpověď z nájmu částí
pozemku parc. č. 2176/11, k. ú. Nové Město nad Metují, potřebných pro TS k
vytvoření mezideponie pro stavební činnost ve městě nebo skladování ornice na
doplnění veřejné zeleně ve městě, o výměře celkem 720 m2 s tím, že nájem bude

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 29.03.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.
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ukončen ke dni 30.06.2022, a nájemce předá pronajímateli pronajatou část pozemku
ke dni ukončení nájmu vyklizenou, vyčištěnou a zarovnanou, ponecháno bude pouze
oplocení, a zároveň uzavřít s nájemcem dodatek smlouvy o nájmu části pozemku ze
dne 30.12.2016 o změně výměry pronajaté části pozemku.
Založeno:

24.03.2022

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022

Plnění úkolu:

30.03.2022: Splněno. Výpověď nebyla třeba. Nájemce podepsal dohody.

Číslo úkolu:

RM 88-4769/22

Název:

Ukončení nájmu části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2176/11, v k.
ú. Nové Město nad Metují, ze dne 02.10.2020 s p. Josefem Jelenem, IČO: 63591031,
se sídlem: K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto budu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

30.03.2022: Splněno. Dohoda uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 88-4768/22

Název:

Ukončení nájmu části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2176/11, v k.
ú. Nové Město nad Metují, ze dne 24.04.2020 s p. Josefem Jelenem, IČO: 63591031,
se sídlem: K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto budu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

30.03.2022: Splněno. Dohoda uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 88-4767/22

Název:

Ukončení nájmu části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
dodatek a změnu č. 3 ke smlouvě o nájmu částí pozemku parc. č. 2176/11, v k. ú.
Nové Město nad Metují, ze dne 30.12.2016 s p. Josefem Jelenem, IČO: 63591031,
se sídlem: K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto budu, a pověřuje ST jeho
podpisem.

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.
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Založeno:

24.03.2022

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022

Plnění úkolu:

30.03.2022: Splněno. Dodatek uzavřen.

Číslo úkolu:

RM 88-4766/22

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 2176/11 a pozemku st. p. č. 578/2, jehož součástí
je stavba č. p. 346, vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Drážní

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
2176/11 o výměře cca 410 m² a pozemek st. p. č. 578/2 o výměře 71 m², jehož
součástí je stavba č. p. 346 (pozemek vč. budovy), vše v k. ú. Nové Město nad
Metují.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

30.03.2022: Splněno. Usnesení RM předáno osobně.

Číslo úkolu:

RM 88-4763/22

Název:

Žádost o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu p. p. č. 1939, k. ú. Nové
Město nad Metují

Zadání:

nesouhlasí
se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu (služebnost stezky a cesty)
k pozemku parc. č. 1939, o výměře 3923 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.
ú. Nové Město nad Metují, dle žádosti p. [osobní údaj odstraněn], neboť by se jednalo
o nadbytečné zatížení pozemku a vznik limitu pro jakékoli jeho budoucí využití.
Přístupová cesta vedoucí přes městský pozemek k pozemkům žadatele je veřejnosti
přístupná a město Nové Město nad Metují nemá v úmyslu toto měnit.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

28.03.2022: Splněno. Žadateli odesláno usnesení RM.

Číslo úkolu:

RM 88-4762/22

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v
rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 2 028 Kč. Dar je
určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka, a to v období ode
dne 01.03.2022 do dne 30.06.2022.

Založeno:

24.03.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 30.03.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 29.03.2022
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Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4761/22

Název:

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"

Zadání:

schvaluje
výjimku z počtu dětí Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, pro
školní rok 2021/2022 dle předloženého návrhu ve znění přílohy k tomuto bodu
následovně: 1. třída na 25 dětí, 2. třída na 26 dětí, 3. třída na 25 dětí a 4. třída na 20
dětí. Výjimky zvýšeného počtu dětí ve třídě jsou povoleny za předpokladu, že
navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4760/22

Název:

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "ZŠ a MŠ Krčín"

Zadání:

schvaluje
výjimku z počtu dětí Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská škola
Krčín pro školní rok 2021/2022 ve 2. třídě dle předloženého návrhu ve znění přílohy
k tomuto bodu. Výjimka na 28 dětí ve třídě je povolena za předpokladu, že navýšení
počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4750/22

Název:

Rezignace a jmenování nové členky KKULT

Zadání:

jmenuje
Bc. Michaelu Kratochvílovou novou členkou KKULT. RM ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret podepsaný ST.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 29.03.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 85-4660/22

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Aktuální informace k vybraným investičním akcím pro rok 2022, podněty Ing.
Maura

Zadání:

ukládá
OMM předložit do RM 88 a následně do ZM 24 rozpracování potřebných investičních
prostředků pro rekonstrukci objektu č. p. 152 v ul. 1. máje ve variantách:
a) nutné opravy objektu "ZŠ Krčín" č. p. 152 v ul. 1. máje v režii OSN.
b) nejnutnější dílčí rekonstrukce týkající se části jídelny a kuchyně v objektu "ZŠ
Krčín" č. p. 152 v ul. 1. máje.
c) návrh financování rekonstrukce celého objektu "ZŠ Krčín" č. p. 152 v ul. 1. máje vč.
harmonogramu realizace (ve variantách s přístavbou tělocvičny nebo bez přístavby
tělocvičny).

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

2022-03-29: První externí zpracovatel slíbil zaslání první části podkladů před
následující RM 90. Jedná se o energetický audit provázaný s dotačními tituly - návrhy
na řešení financování. Druhý zpracovatel provede pasport objektu s popisem závad
vč. fotodokumentace (naposledy zpracoval čp. 14 v ul. Komenského), ten předběžně
slíbil, že je schopen odevzdat dílo nejdříve v květnu. OMM předloží na základě
podkladů bod do následující RM před jednáním ZM. Na RM se bude rozhodovat o
zařazení bodu do jednání dubnového ZM.

Číslo úkolu:

RM 85-4632/22

Název:

VZ - Odlučovač tuků a úpravy vnitřní splaškové kanalizace

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci akce zpracování „Odlučovač tuků a úpravy vnitřní
splaškové kanalizace, školní jídelna ZŠ Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, za nabídkovou cenu
313.216,34 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

28.03.2022: Splněno.

Termín plnění: 19.04.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022
Původní plnění: 21.03.2022

15.03.2022: SOD prozatím nebyla podepsána, nejdříve proběhne schůzka s
vybraným dodavatelem k projednání dotačních podmínek a termínů plnění.

Číslo úkolu:

RM 85-4631/22

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

VZ - Odlučovač tuků a úpravy vnitřní splaškové kanalizace

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Odlučovač tuků a úpravy vnitřní
splaškové kanalizace, školní jídelna ZŠ Malecí“ firmě STAVIX s.r.o., Türkova 828/20,
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149 00 Praha - Chodov, za nabídkovou cenu 313.216,34 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Založeno:

28.02.2022

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 28.03.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Plnění úkolu:

28.03.2022: Splněno.
15.03.2022: SOD prozatím nebyla podepsána, nejdříve proběhne schůzka s
vybraným dodavatelem k projednání dotačních podmínek a termínů plnění.

Číslo úkolu:

RM 85-4629/22

Název:

Prodej pozemků p. p. č. 677/70 a p. p. č. 677/141, k. ú. Nové Město nad Metují,
vč. žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, ul. Pod Vodojemem

Zadání:

souhlasí
s kácením stromu rostoucího mimo les na pozemku v majetku města Nové Město nad
Metují pronajatém, na základě smlouvy o nájmu pozemku, manželi [osobní údaj
odstraněn]: 1x jedle („dvoják“) na pozemku p. p. č. 677/70 v k. ú. Nové Město nad
Metují (ul. Pod Vodojemem). Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
budou předkládat nájemci výše uvedeného pozemku u Oddělení životního prostředí.
Souhlas města je podmíněn tím, že žadatelé zajistí pokácení stromu a náhradní
výsadbu na své náklady. Odpovídající náhradní výsadba bude manželi [osobní údaj
odstraněn] realizována, na pozemku p. p. č. 677/70 v k. ú. Nové Město nad Metují,
volbou perspektivní dlouhověké listnaté dřeviny dle návrhu předsedy KŽP.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

10.03.2022: Splněno. Usnesení odesláno žadatelům. Na OŽP doručeno doplnění
usnesení RM týkající se konkrétní dřeviny k náhradní výsadbě po dohodě s
předsedou KŽP.

Číslo úkolu:

RM 85-4625/22

Název:

Smlouva o publikování otevřených dat úřední desky

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o publikování otevřených dat úřední desky mezi městem Nové Město
nad Metují a společností Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430
04 Chomutov, IČO: 25448714, DIČ: CZ25448714, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána a uložena.

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 04.04.2022
Splněno: 10.03.2022

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 31.03.2022
Splněno: 30.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 85-4624/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Záštita města

Zadání:

souhlasí
s tím, aby se město finančně podílelo na pořízení pamětní desky prof. dr. Janu Miliči
Lochmanovi, a to částkou ve výši 30 tis. Kč, která je za tímto účelem schválená v
rozpočtu města na rok 2022. Za podmínek, že bude předložený návrh pamětní desky
schválen městským architektem a pracovníky památkové péče.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Návrh pamětní desky dosud nebyl předložen ke schválení.

Termín plnění: 27.06.2022
Původní plnění: 04.04.2022
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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 - 13:40 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:40 - 13:45 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
bez bodu
OMP
4.
Správa nemovitostí
13:45 - 13:50 OMM
5.
Rozvoj
13:50 - 15:50 OMM
6.
Finance
15:50 - 16:15 OF
7.
Různé
16:15 - 16:30
8.
Diskuse
16:30 - 16:45
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní odhlasovali doplněný program RM 89 o 1 bod, tj. 7/7, který byl přidán dne 01.04.2022
po odeslání pozvánky na RM 89.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 89-4816/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 89:
1.
1/1
1/2
1/3
1/4

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 04.04.2022
Informace velitele JSDH - podmínky dotace
Úprava kamerového systému

2.
2/1
2/2
2/3

Školství, kultura a sport
Žádost "ZŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Rezignace a jmenování nové členky KSPORT
Žádost MK o bezplatné zapůjčení pódia

3.

Majetkoprávní úkony

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 28.02.2022
Zápis ze 178. zasedání Bytové komise ze dne 16.03.2022
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

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

Rozvoj
Aktuální stav projektů ke dni 28.03.2022
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Žádost o souhlas s umístěním 3 ks bannerů TJ Sport pro všechny
Návrhy na úpravu U - A studie lokality KASÁRNA
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5/8
5/9
5/10
5/11

SOPPS kanalizační přípojka v ul. Vrchovinská
Žádost o vyjádření k přesahu přístřešku nad městský pozemek p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín
Vyjádření k PD - Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě
nad Metují
ZD - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/2
Vyhrazené parkovací stání - ul. Komenského
Venkovní samoobslužná prádelna - žádost o umístění
Žádost o vyjádření - "Mostek s inundačním propustkem v Husitské ul."

6.
6/1
6/2
6/3

Finance
Navýšení rozpočtu na elektrickou energii - RO
Navýšení rozpočtu na dodávky tepla - RO
Vyřazení majetku

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

Různé
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - čištění interiérů vozidel NONA
Smlouva o provádění úklidových prací - dodatek č. 1
Zpráva o auditu GDPR za rok 2021
Zápis č. 1/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 18.03.2022 a Zápis č. 2/2022
z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.03.2022
Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL
ZM 24 dne 28.04.2022 - program
Podnět občana ze dne 29.03.2022 adresovaný radnímu Ing. Prouzovi

8.

Diskuse

5/5
5/6
5/7

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 04.04.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 89 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 89-4817/22
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

1/3 Informace velitele JSDH - podmínky dotace
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 81-4500/21 pověřila ST řešením podmínek poskytované dotace
od HZS na úhradu mzdových nákladů JSDH na rok 2022. Výňatek ze zápisu RM 81 - bod 6/8
viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Dotace na úhradu mzdových nákladů nebyla v roce 2021 poprvé poskytnuta z důvodu
nesplnění požadované odborné způsobilosti zaměstnanců vykonávajících službu v jednotce
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SDH obce. Vysvětlení - viz dopis velitele JSDH v příloze tohoto bodu. Velitel JSDH se
zúčastní jednání RM 89 - je přizván na 13:10 hodin.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byl přizván velitel JSDH p. Zdeněk Kábrt, aby poskytl radním aktuální
informace k problematice dotací a povinných školení hasičů zařazených do JSDH. Seznámil je
s řešením - viz snížení úvazku. Podrobné informace radní obdrželi v dopise, který byl přílohou
tohoto bodu. Další diskuse se pak týkala budoucnosti JSDH a jejího obsazení (personální
krize - mladí nemají zájem) a také současného provozu jednotky, četnosti výjezdů a zásahů viz nárůsty v posledních letech až o 100 %. Závěrem MST poděkoval hasičům za aktivní
pomoc v souvislosti s přicházejícími občany z Ukrajiny do našeho města. JSDH - snažíme se
pomoci všem, kdo pomoc potřebují. ST připomněl vysoké hodnocení profesionality naší JSDH
i v kontextu s jednotkami HZS ČR.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 89-4818/22
RM bere na vědomí informaci velitele JSDH k podmínkám poskytované dotace od HZS na úhradu
mzdových nákladů JSDH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/4 Úprava kamerového systému
Identifikace:
Dne 24.03.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v
rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku Úprava kamerového systému města Nové
Město nad Metují, který spočívá v rekonstrukci kamerového bodu na křižovatce tzv. "U
Papežů", přenosového toku dat z Krčína a nově instalovaných kamer na Městské ubytovně v
ul. 1. máje. Komise nyní předkládá RM protokol z otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek byly doručeny 2 nabídky, ze 3 oslovených firem.
V návrhu rozpočtu města na rok 2022 je pro uvedenou akci schválena příslušná položka ve
výši 250 tis. Kč. Nabídka uchazeče, který se umístil na 1. místě je ve výši 263.356,50 Kč vč.
DPH. Finanční rozdíl 13.356,50 Kč se MP pokusí najít v rámci svého schváleného rozpočtu na
rok 2022. Finanční rozdíl vznikl především aktuálním požadavkem OSN, aby byla kamerami
osazena i Městská ubytovna. K projednání bodu a případným dotazům je přizván vrchní
strážník MP p. M. Kratěna.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
Z podrobnějšího projednání:
Informace vrchního strážníka MP p. Miloše Kratěny - 9 členný tým MP, o práci u MP zájem je
a není problém s personální kapacitou, se kterou se potýkají např. u JSDH. Na MP
momentálně nejsou žádná volná místa. Vrchní strážník MP dále připomněl výročí - tj. 30 let od
znovuzaložení MP ve městě. MP mj. obdržela poděkování od PČR a věcný dar ke 30. výročí
MP. U této příležitosti byl oceněn i strážník Bc. Igor Fucyman, který u MP pracuje od jejího
znovuzaložení v roce 1992. ST - doplnil, že dar od PČR byl předán na výročním setkání celé
MP. Obecně k činnosti MP uvedl p. Kratěna, že občané MP často žádají o pomoc, jako
maximum za den zaznamenali cca 73 žádostí o výjezd. To se tehdy týkalo zásahů spojených
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s větrnou kalamitou v dubnu 2019. Na podzimní Dny evropského dědictví chystají Den
otevřených dveří na strážnici MP.
Ke kamerovému systému uvedl p. Kratěna mj. to, že kamerový systém je v rámci města již
nedílným pomocníkem v rámci zabezpečování veřejného pořádku. Z pohledu činnosti MP, ale
i s přihlédnutím k názorům veřejnosti, už další rozšiřování kamerového systému vrchní
strážník nepředpokládá. Již v rámci současného systému jde o záležitost organizačně a
hlavně finančně náročnou, proto předpokládá, že do budoucna bude pozornost zaměřena ke
zkvalitňování systému a jeho kamerových bodů. Ukazuje se např., že otočné kamery mají
kratší technickou životnost než pevné, takže je lepší umístit na daný bod více pevných kamer
než otočnou atd. ST připomněl, že i díky stávajícímu kamerovému systému a samozřejmě i
díky činnosti PČR a MP, máme v rámci KHK nejvyšší objasněnost trestných činů ve městě.
K čl. 1/4 USNESENÍ č. RM 89-4819/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Úprava kamerového systému, firmě EKON SYS s.r.o., Českoskalická 650, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25295446, za nabídkovou cenu
263.356,50 Kč vč. DPH, vše ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 1/4 USNESENÍ č. RM 89-4820/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce Úprava kamerového systému mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou EKON - SYS s.r.o., Českoskalická 650, 549 41 Červený Kostelec, IČO:
25295446, za nabídkovou cenu 263.356,50 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: MP, Provede: MP, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 1/4 USNESENÍ č. RM 89-4821/22
RM schvaluje RO - navýšení položky Městský kamerový systém (servis, výměna kamerového bodu
a páteřních spojů) (§ 5311) o 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto v rámci § 5311 - městská policie
přesunem z položky Lustrační a centrálně řídící PC program.
Odpovídá: OF, Provede: MP, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

2/1 Žádost "ZŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Krčín" žádá RM o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Krčín", která jej použije
výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2021/2022,
a to v období ode dne 05.04.2022 do dne 30.06.2022. Celkem se jedná o finanční dar ve výši
1 512 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 89-4822/22
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI v celkové výši 1 512 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro 1 žáka, a to v období ode dne 05.04.2022 do dne 30.06.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Rezignace a jmenování nového člena KSPORT
Identifikace:
Pan Petr Hylena oznamuje RM svou rezignaci na své členství v KSPORT. Jako svého
nástupce a nového člena KSPORT navrhuje Karla Kluga, který je novým předsedou oddílu
TTC Nové Město nad Metují, z. s.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál upozornil na drobnou chybu v nadpise bodu. OŠKS - poděkovala, název bodu
opravíme. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 89-4823/22
RM bere na vědomí rezignaci pana Petra Hyleny na členství v Komisi sportovní a děkuje mu za
jeho dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 89-4824/22
RM jmenuje pana Karla Kluga novým členem KSPORT. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Žádost MK o bezplatné zapůjčení pódia
Identifikace:
Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá o schválení bezplatného zapůjčení pódia na
koncert Sedláčkova kvarteta, který se bude konat v sobotu 14.05.2022 od 19 hodin
v novoměstské sokolovně. Pódium prosí připravit v pátek 13.05.2022 a uklidit v pondělí
16.05.2022.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasíme se zapůjčením.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 89-4825/22
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia na koncert Sedláčkova kvarteta, který se bude konat v
sobotu 14.05.2022 od 19 hodin v novoměstské sokolovně.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 89-4826/22
RM ukládá TS zajistit na koncert Sedláčkova kvarteta pořádaný v novoměstské sokolovně
postavení pódia v pátek dne 13.05.2022 a jeho následný úklid v pondělí dne 16.05.2022.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 28.02.2022
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 28.02.2022.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 89-4827/22
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 28.02.2022 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Zápis ze 178. zasedání Bytové komise ze dne 16.03.2022
Identifikace:
Zápis ze 178. zasedání Bytové komise konané dne 16.03.2022.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 89-4828/22
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 178. zasedání Bytové komise konané dne 16.03.2022 ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2022.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 89-4829/22
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2022 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 ROZVOJ
5/1 Aktuální stav projektů ke dni 28.03.2022
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 28.03.2022 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 89-4830/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 28.03.2022 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční
záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude
nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění: Pravidelná informace pro ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - jsou nějaké nové informace o dotačních možnostech na rekonstrukce objektů pro
ubytování Ukrajinců? ST - přišel dotazník od MMR, ale využití se ukazuje jako problematické.
Dotazník jsme vyplnili a ihned odeslali, zatím žádná odezva. Ing. Dostál - "zazelenění
Zázvorky" - viz dotace - OMM a ORM - jsou projednávány souhlasy občanů a ŘSD
samostatně. ST - jednal s ŘSD - na rekonstrukci a cokoliv souvisejícího prý v letošním roce
nemají peníze - proto vše až za rok. My to vážeme na jednání o přečíslování komunikací - tam
chceme závazek, že bude Zázvorka hotová. O těchto podmínkách se právě bude jednat na
schůzce s KHK. Ing. Maur - má obavy z odkladů ze strany ŘSD, je třeba hledat všechny
metody, jak docílit toho, že celá akce kompletně v příštím roce proběhne. Chybí mu např. i
nějaká aktivita památkářů, kteří akci vlastně zdrželi, tak by teď měli pomoci v tlaku na ŘSD k
realizaci. Ing. Dostál - bohužel je evidentní, že stále platí "kdo málo křičí, jako by nebyl". ST dokud nebude platné stavební povolení, je tlak marný. Další diskuse se týkala možné časové
osy vedoucí k realizaci rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. U Zázvorky. Předpoklad
získání stavebního povolení je do konce dubna 2022. Na to musí navázat zpracování
prováděcí PD a zpracování společného zadání veřejné zakázky společně města a ŘSD.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 89-4831/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/3 Žádost o souhlas s umístěním 3 ks bannerů TJ Sport pro všechny
Identifikace:
Na město byla podána žádost o souhlas s umístěním dalších 3 ks propagačních bannerů od
TJ Sport pro všechny z.s. o rozměrech 2 m x 1 m, na umístění dalších 3 ks těchto identických
bannerů, a to na plot sokolovny u bočního vjezdu do sokolské zahrady v ul. Přibyslavská, další
na plot sokolovny v křižovatce ulic Přibyslavská a Dukelská a další na plot sokolovny v ul.
Pekelská.
RM 83 přijala již usnesení k umístění 1 ks totožného banneru na plot u "ZŠ Malecí" v ul.
Školní, a to usnesení č. RM 83-4560/22: "RM souhlasí s umístěním propagačního banneru TJ
Sport pro všechny z.s. na plotu "ZŠ Malecí", který je na p. p. č. 561/1, k. ú. Nové Město nad
Metují, na dobu určitou, a to na 3 měsíce od vydání souhlasu, a to za předpokladu splnění
následujících podmínek:
V případě, že dojde k poškození plotu v majetku města způsobeného umístěným bannerem,
provede vlastník banneru opravu na vlastní náklady.
Před umístěním banneru na plot si žadatel zajistí všechna potřebná povolení státní správy.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - poprosil o přehodnocení, navrhuje redukci - nestačil by 1 banner? Mrzí ho, že
vedoucímu OVRR se zdají být 3 měsíce krátké - vzhledem k asi častější práci s povolováním.
Souhlasí s názory ARCH, že se jedná o reklamní smog, který není v zájmu kvality veřejného
prostoru. Organizace by měly hledat jiné cesty k oslovení dětí a mládeže. Proč např.
nevytvořit pro takovouto inzerci a nábory nějaký prostor na webu města? Za současného
stavu, dokud nebudou daná jasná pravidla, je podle něj správné povolování jen na krátké
lhůty. ST - zveřejnění v rámci webových stránek města by nemělo být problém. OŠKS v tomto
smyslu osloví sportovní oddíly, aby své nábory řešily prioritně přes web města. Dále
pokračovala diskuse přítomných o tom, kolik bannerů povolit. Byly 2 protinávrhy, o kterých
bylo postupně hlasováno: 1/ povolit 2 bannery - 2 pro, 0 proti a 4 se zdrželi - protinávrh nebyl
přijat. 2/ povolit pouze 1 banner - 2 pro, 2 proti a 2 se zdrželi - rovněž nebylo přijato.
Poté bylo hlasováno o původním návrhu usnesení dle žádosti TJ Sport pro všechny - 4 pro, 1
proti a 1 se zdržel - usnesení bylo přijato.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 89-4832/22
RM souhlasí s umístěním 3 ks propagačních bannerů TJ Sport pro všechny z.s. na plot sokolovny u
bočního vjezdu do sokolské zahrady v ul. Přibyslavská, další na plot sokolovny v křižovatce ulic
Přibyslavská a Dukelská a další na plot sokolovny v ul. Pekelská, a to na dobu určitou, na 3 měsíce
od vydání souhlasu, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
Před umístěním bannerů na plot si žadatel zajistí všechna potřebná povolení stavebního úřadu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/4 Návrhy na úpravu U - A studie lokality KASÁRNA
Identifikace:
Dne 23.03.2022 proběhla 2. pracovní schůzka hodnotící komise, která se podílela na přípravě
zadávacích podmínek, byla při výběru zpracovatele "Urbanisticko - architektonické studie
lokality KASÁRNA" a byla aktivní i v průběhu zpracovávání uvedené studie. Po prezentaci této
studie zastupitelům dne 19.01.2022 v Kině 70 přišla s podněty na její revizi, proto proběhla 1.
schůzka dne 02.02.2022 a následně 2. schůzka dne 23.03.2022, ze které je RM předložen
zápis - viz příloha tohoto bodu. Ze zápisu plynou požadavky na úpravy zpracované studie a je
třeba předání těchto požadavků zpracovatelům této studie schválit RM.
Odůvodnění:
Požadavky na úpravy a změny studie se budou řešit objednávkou u Ateliéru Zídka,
architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za hodinovou sazbu
480 Kč bez DPH/hod.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM předložila radním doplňující aktuální přílohy - upravený zápis z Komise pro
hodnocení a stanovisko Ing. arch. et Ing. Řezaniny. Úvodní informace pak podal radním MST.
Návrh na nové řešení objektu DOZP (ve studii objekt K) od Ing. arch. et Ing. Řezaniny, který
zpracovává PD pro KHK, byl projednán s Hodnotící komisí dne 23.03.2022. Přijetí nebylo
pozitivní, většinově zaznívalo, že Ing. arch. et Ing. Řezanina řešil objekt DOZP bez ohledu na
okolí a primárně se zaměřil na fungování pouze tohoto centra. Z vyjádření členů Hodnotící
komise pro MST vzešlo doporučení - vyvolat ještě 1 jednání za přítomnosti Ing. arch. et Ing.
Řezaniny a zástupce KHK s tím, aby bylo vyhověno všem požadavkům města. ST - dozvěděli
jsme se o tom, až když nás navštívil architekt pracující pro KHK. Jednoznačně se ukázalo, že
KHK v této věci zaspal. Ing. Maur - architekt o té studii nevěděl nebo ji nerespektoval? OMM podle jeho názoru přišel do hry až ke konci po vysoutěžení na KHK. ORM - ale o té studii
samozřejmě věděl. MST - říkali jsme mu ještě, že se musí domluvit se Zídkovými (autoři U-A
studie). ARCH Mgr. A. Lukas se domnívá, že nad variantou, kterou navrhli Zídkovi, se shodli
všichni (viz prezentovaný snímek), Hodnotící komise do toho dala největší vklad a vyjádřila se
jasně. Když existuje U-A studie, tak se tomu musí ten ARCH přizpůsobit, a to se v tomto
případě evidentně nestalo. Město by si mělo U-A studii hájit a trvat na svém. Základní schéma
z U-A studie vyplývající musí Ing. arch. et Ing. Řezanina dodržet. Ing. Dostál - je možné
ukázat, jaké dostal architekt za KHK zadání? OMM - Ing. arch. et Ing. Řezanina chtěl přijet na
jednání RM, ale sdělili jsme mu, že je to zbytečné, je možnost se s ním spojit dálkově, vše je
připraveno. Ing. Maur - zájem by měl, pokud by stanoviska odborných útvarů nebyla tak
jednoznačná. OMM - je proto nyní logický návrh svolat schůzku za účasti zástupců KHK, Ing.
arch. et Ing. Řezaniny, Zídkových a zástupců města. Po další diskusi se doplnilo 3. znění
usnesení: "RM ukládá OMM ve spolupráci s MST, ARCH a architekty Zídkovými svolat
jednání s KHK a Ing. arch. et Ing. Řezaninou k řešení nesouladu jeho návrhu objektu DOZP s
Architektonicko - urbanistickou studií lokality KASÁRNA, kterou pro město zpracoval Ateliér
Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o." Poté odhlasováno - 6 pro.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 89-4833/22
RM bere na vědomí zápis z 2. jednání hodnotící komise k revizi Urbanisticko - architektonické
studie lokality KASÁRNA, které se uskutečnilo dne 23.03.2022, a souhlasí s přijatými závěry v
uvedeném zápisu, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 89-4834/22
RM ukládá OMM zadat úpravu Urbanisticko - architektonické studie lokality KASÁRNA zpracovateli,
Ateliéru Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, v souladu se
závěry v zápise z 2. jednání hodnotící komise k revizi Urbanisticko - architektonické studie lokality
KASÁRNA, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 89-4835/22
RM ukládá OMM ve spolupráci s MST, ARCH a architekty Zídkovými svolat jednání s KHK a Ing.
arch. et Ing. Řezaninou k řešení nesouladu jeho návrhu objektu DOZP s Architektonicko urbanistickou studií lokality KASÁRNA, kterou pro město zpracoval Ateliér Zídka, architektonická
kancelář spol. s r.o.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 SOPPS kanalizační přípojka v ul. Vrchovinská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. Ing. Milana Slavíka, Rovná 1702, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 45920087, který zastupuje p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] o
souhlas s kanalizační přípojkou pro p. p. č. 673/8 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Nejsou připomínky k uložení kanalizační přípojky. Na uložení přípojky musí být uzavřena
smlouva o právu provést stavbu, která obsahuje všechny podmínky města pro realizaci a
užívání.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 89-4836/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky pro p. p. č. 673/8 v k. ú. Nové
Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní
údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/6 Žádost o vyjádření k přesahu přístřešku nad městský pozemek p. p. č. 205/1 v k. ú.
Krčín
Identifikace:
Na město byla doručena žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas se změnou PD stavební
úpravy a přístavba RD Budín č. p. 143 na st. p. č. 154 v k. ú. Krčín spočívající v přístavbě
přístřešku nad parkovacím stáním s přesahem střechy přístřešku 0,64 m2 nad městský
pozemek č. 205/1 v k. ú. Krčín a dále v realizaci zadláždění žulou plochy cca 20 m2, taktéž na
městském pozemku č. 205/1 v k. ú. Krčín - viz příloha tohoto bodu. Město v loňském roce
vydalo souhlasné vyjádření se stavebními úpravami a přístavbou RD Budín č. p. 143 na st. p.
č. 154, Krčín bez přístřešku. Bod 3) v žádosti byl vyřízen samostatně s žádostí [osobní údaj
odstraněn] v RM 87 v bodě 5/9 těmito usneseními: RM bere na vědomí žádosti p. [osobní údaj
odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM prověřit a projednat se správci sítí
nutnost zpracování PD stavebních úprav komunikace v ul. Budín na p. p. č. 198/1, 695 a
205/1 v k. ú. Krčín a následně znovu předložit do RM. RM ukládá TS provést nezbytné opravy
a údržbu ul. Budín na p. p. č. 198/1, 695 a 205/1 v k. ú. Krčín v rámci své obvyklé činnosti.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - připomínka, že pro všechny uličky v této lokalitě je správný název Budín, nikoliv
Na Budíně. ORM - bude opraveno.
Na dotaz Ing. Dostála k tomu, že usnesení je částečně souhlasné, ale odborné útvary jsou
spíše proti, takže co s tím? Odpověděla vedoucí ORM - žadatelé mají stavební povolení, mají
hypotéku, nyní přicházejí se změnou a zkouší to znovu s menším přesahem nad pozemek
města než v předchozím záměru.
ARCH - vidí za tím určitý tlak ve stylu, tak nám něco neprošlo, tak to zkusíme jinak, ale opět
se zásahem do městských pozemků atd. Přijde mu to jako určitá umanutost některých lidí a
koncepčně je to takto špatně. Zasahovat nad městský pozemek v tomto případě je podle něj
leností stavebníků přijít s jiným řešením. Soukromník by jim toto na svůj pozemek nikdy
nepustil.
Ing. Dostál - jiné (nové) řešení asi v tomto případě nelze. ARCH - mohou odparkovat své auto
na svém pozemku? Ing. Dostál - je toho názoru trvat na podmínkách daných v původním
povolení. ORM - v původním stavebním povolení nic takového neřešili. ST - připomíná, že
pokud jsou názory jednoznačné, tak rozhoduje OMM v jejich duchu, když se ale názory a
stanoviska liší, jde to pak k rozhodnutí do RM, tj. tento případ projednávané žádosti. Byla
shoda v tom, aby se nedělalo navrhované zadláždění a úprava komunikace, aby se řešila až
komplexně v celé ulici. Přesah je dle ST a MST drobnost, problém v tom neviděli. Ing. Prouza
- požádal o vysvětlení, jak v tom figuruje p. [osobní údaj odstraněn]. ORM - vysvětlila, že v
RM 87 byla projednávána žádost p. [osobní údaj odstraněn] a bod 3) ze žádosti p. [osobní
údaj odstraněn], a to žádost o rekonstrukci a úpravu povrchu komunikace v ul. Budín. Ing.
Dostál - poprosil o ukázání zákresu na snímku. ST - pohled může mít každý svůj, byli jsme
tam na výjezdu s p. [osobní údaj odstraněn], ale není si nyní jistý, jak to tam bylo s tím
přístřeškem. Ing. Dostál - jaká jsou vyjádření sousedů např. naproti? ST - neví. OMM - to bude
řešeno při řízení ze strany OVRR. Po další diskusi nakonec hlasováno o původně navrženém
usnesení - 4 pro, 2 proti, 0 zdržel se - bylo přijato.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 89-4837/22
RM souhlasí s přesahem střechy krytého parkovacího stání, kdy střecha ve výšce 3 m přesáhne
0,64 m2 nad pozemek ve vlastnictví města p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín. RM nesouhlasí se zpevněním
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části komunikace žulovou kostkou do betonového lože na pozemku města p. p. č. 205/1 v k. ú.
Krčín. Rekonstrukce komunikace v ul. Budín by se měla vyřešit komplexně, a to zpracováním PD,
zajištěním stavebního povolení a následnou realizací rekonstrukce komunikace v celé ulici. Pokud
však nebude tato investiční akce zařazena a schválena v rozpočtu na rok 2023, tak RM doporučuje
žadateli podat žádost o zpevnění části komunikace na pozemku města p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín
opakovaně.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Vyjádření k PD - Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v
Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Na město byla podána žádost o vyjádření k PD - Snížení emisí slévárny společnosti
SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují, kterou zpracovala společnost MTK Brno
s.r.o. Předmět projektové dokumentace je výstavba objektů přípravy vsázky, skladu vsázky a
s tím související venkovní dešťová kanalizace, venkovní elektroinstalace a rozvody stlačeného
vzduchu.
Odůvodnění:
Vyjádření OÚ, zejména OVRR - územního plánování - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním ST. Z důvodu vyjádření odborných útvarů a kolize záměru s ÚP bude
třeba svolat schůzku se zástupci firmy - viz návrh usnesení: "RM ukládá OMM ve spolupráci
se ST svolat jednání za účasti žadatele a zástupců odborných útvarů ve věci nalézt vhodnější
řešení záměru s ohledem na okolní zástavbu a na soulad s ÚP Nové Město nad Metují." Po
kratší diskusi pak byla obě 2 navržená usnesení schválena 6 hlasy pro.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 89-4838/22
RM souhlasí s vyjádřením města k předložené PD pro společné územní a stavební povolení, kterou
zpracovala společnost MTK Brno s.r.o. pro stavbu "Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA,
spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují", ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 89-4839/22
RM ukládá OMM ve spolupráci se ST svolat jednání za účasti žadatele a zástupců odborných
útvarů ve věci nalézt vhodnější řešení záměru s ohledem na okolní zástavbu a na soulad s ÚP Nové
Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 38

ZÁPIS Z PORADY
RM 89 ze dne 04.04.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

5/8 ZD - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/2
Identifikace:
RM 88 rozhodovala o zadání veřejné zakázky "PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad
Metují" uchazeči, který jako jediný podal nabídku. Nakonec bylo přijato usnesení: "RM
souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Urnový háj u SMOS v Novém
Městě nad Metují" a ukládá OMM vypsat tuto veřejnou zakázku opětovně s posunem termínu
odevzdání předmětu veřejné zakázky do konce roku 2022." ORM neprodleně VZ zrušilo a
začalo pracovat na úpravě ZD. Proběhla k tomuto tématu i schůzka za účastí zástupce
územního plánování, městského architekta, vedoucího OMM a ORM.
Odůvodnění:
Na proběhlé schůzce k úpravě zadávací dokumentace na zpracování PD na Urnový háj u
SMOS v Novém Městě nad Metují, které se zúčastnil zástupce územního plánování, městský
architekt, vedoucí OMM a ORM, byla řešena nejen úprava ZD z pohledu posunu termínu
plnění, ale i úprava z pohledu řešení budoucí realizace po etapách a zajištěnosti řešení
většího záboru území v okolí SMOS získáním územního rozhodnutí. Na této schůzce se
dospělo k závěrům, že by bylo prospěšné řešit zadání zpracování PD tímto způsobem: zadat
zpracování PD na Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují dvoustupňově, tj. nejdříve
zpracovat PD pro územní řízení, a to ve větším rozsahu v okolí SMOS, jednalo by se o území,
které v dalších souvislostech, např. i komunikačních a dopravních, bezprostředně navazuje na
objekt SMOS a jeho okolí, viz příloha tohoto bodu. V dalším kroku pak řešit dokumentaci pro
stavební povolení v podrobnosti prováděcí PD po etapách, a to dle potřeb města a dle
finanční situace města. Do této ZD doporučujeme zapracovat i zpracování dokumentace pro
stavební povolení 1. etapy, což by bylo řešení urnového háje, viz příloha tohoto bodu.
Uvedená úprava ZD pro vypsání VZ na zpracování "PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě
nad Metují", přinese zvýšení finančního nákladu na zpracování DUR a DSP na 1. etapu, ale
řešené území bude vydáním územního rozhodnutí územně stabilizované, a poté může město
postupně přistupovat k realizacím jednotlivých etap dle svých možností a potřeb.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář radním podala vedoucí ORM. Předložený návrh řešení a postupu území celé
lokality vzešel z jednání ORM, ARCH a Mgr. Balcara z OVRR (územní plán). Zpracováno by
bylo celé území s tím, že by pak etapovitě byly řešeny jednotlivé části, tzn. jako 1. řešení
urnového háje. ARCH - podporuje tento postup, je to v duchu studie celého území. Proto by
doporučoval zajistit budoucí dodržení studie vydáním územního rozhodnutí na celé území a
návazně na to dle toho realizovat jednotlivé části. V navazující diskusi přítomných se vyjádřil
Mgr. Hylský v tom smyslu, že se mu to celé zdá jako příliš velký projekt. Řešit tak velké území,
není vůbec jasné, kdy by došlo k jeho celému řešení. ST - projekt na celé území nebude tak
do detailu, je to cesta k upřesnění existující studie. ARCH - je třeba to území podchytit jedním
"názorem" dle studie. MST uvedl důvody, proč by se přiklonil k navrženému řešení. Poté
odhlasováno.
Ing. Dostál - doplnil k tomuto procesu, že by byl rád, kdyby v zadávacích podmínkách figuroval
požadavek na odbornou osobu na krajinu, zahradu a zeleň, aby byl součástí řešitelského
týmu. Vidí to jako nutnost, požadovat krajinářského architekta.... měli by minimálně probíhat
externí konzultace např. s Ing. arch. Brožkem. ORM - promyslí to a navrhne doplnění do
zadávací dokumentace a všem radním zašle její upravenou verzi.
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K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 89-4840/22
RM schvaluje upravenou zadávací dokumentaci na zpracování "PD - Urnový háj u SMOS v Novém
Městě nad Metují", a to ve znění upravené přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Vyhrazené parkovací stání - ul. Komenského
Identifikace:
OMM předkládá žádost p. VAN TOI TRIN, bytem Komenského 27, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 28015371, o vyhrazené parkovací stání na parkovišti u knihovny před č. p. 27
v ul. Komenského. Parkoviště, kde žádají, je v současné době zpoplatněno parkovacím
automatem.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 89-4841/22
RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro p. VAN TOI TRIN, bytem
Komenského 27, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28015371, na parkovišti na p. p. č. 2069/44 v
k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Komenského, a to z důvodu funkce tohoto parkoviště, která
spočívá v dostupném krátkodobém parkování, které je zaručeno zpoplatněním.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Venkovní samoobslužná prádelna - žádost o umístění
Identifikace:
Společnost BEST SERIES s.r.o. z Ostravy, IČO: 05643724, se s žádostí o stanovisko k
umístění "Venkovní samoobslužné prádelny" obrací na RM. Má se jednat o komerční službu s
požadavkem na umístění venkovního zařízení pro veřejnost. Zároveň žádají o zaslání termínu
zasedání RM a ZM, kde by se chtěli více prezentovat. Materiály viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - rozumí informaci, že město nemá možnost nabídnout umístění v rámci objektů
města, ale neměli bychom jim něco doporučit? OMM - můžeme navrhovat, ale mj. jde i o to,
jestli podporujeme tuto aktivitu ve veřejném prostoru města. Je potřeba si říci, komu má tato
služba sloužit, tzn., zda je zde požadavek veřejnosti po takové službě. TAJ - tato služba
existuje v Rychnově nad Kněžnou u Tesca. Odborné útvary nevidí pro tento záměr
smysluplné využití v našem městě. OMM - tato služba byla viděna na hranicích u Náchoda
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vedle benzinové pumpy, kde je parkoviště pro řidiče TIR, tam to určitý smysl dává. Ing. Maur zamýšlí se nad nějakým proaktivním přístupem. Často ve městě řešíme dotazy občanů, proč
zde není samoobslužná myčka, proč tady není veřejná prádelna apod. Rád by, aby v
usnesení zazněla i věta s nějakým doporučením pro žadatele a nebylo tam jen "ne". MST a
ARCH - naše město je svým charakterem rezidenční město a takováto služba zde není
vhodná. Nakonec radní odhlasovali původní navržené znění usnesení.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 89-4842/22
RM byla seznámena s nabídkou společnosti BEST SERIES s.r.o., Ostrava 710 00, IČO: 05643724,
ve věci umístění veřejného kiosku "Venkovní samoobslužné prádelny". RM sděluje, že nemá pro
tento druh zařízení vhodné městské pozemky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Žádost o vyjádření - "Mostek s inundačním propustkem v Husitské ul."
Identifikace:
Dne 15.03.2022 OMM obdržel žádost p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn]
o vyjádření ke stavbě "Inundační most v ul. Husitská". Žadatelé upozorňují na potřebu řešit
vyčištění koryta závlahového systému, který je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu,
dále upozorňují, že šířka komunikace na mostku navržená v PD je nedostatečná a měla by být
6 m z důvodů vedení objízdných tras a případné zvýšení intenzity dopravy v budoucnu. OMM
předkládá RM návrh odpovědi na žádost o vyjádření.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy Ing. Maura a Ing. Dostála odpověděl vedoucí OMM v duchu vyjádření pro žadatele,
které bylo v příloze k tomuto bodu. Poté odhlasováno.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 89-4843/22
RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], o vyjádření ke
stavbě „Inundační Most v ul. Husitská“ a ukládá OMM zaslat odpověď žadatelům ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 FINANCE
6/1 Navýšení rozpočtu na elektrickou energii - RO
Identifikace:
V souvislosti s ukončením činnosti společnosti Microenergy s.r.o., jako dodavatele elektrické
energie v prosinci 2021, následném odběru elektrické energie v režimu DPI do ledna 2022 a
nově uzavřené smlouvy na dodávku energií uzavřenou se společností ČEZ Prodej, a.s. došlo
k výraznému nárůstu výdajů na tuto položku rozpočtu jak města, tak příspěvkových organizací
městem zřizovaných. OF z tohoto důvodu předkládá návrh na navýšení rozpočtu.
Odůvodnění:
Návrh vychází z vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2021 od společnosti
Microenergy s.r.o., vyúčtování spotřeby energie v režimu DPI za období prosinec 2021 - leden
2022 od společnosti ČEZ Prodej, a.s., a záloh stanovených do června s přihlédnutím
k odhadované spotřebě. OF dále doporučuje navýšení rezervy na investiční a neinvestiční
výdaje, aby schválení případných dalších RO bylo v kompetenci RM. Tato rezerva může být
využita i k úhradě dalších nepředvídaných výdajů (nárůst cen PHM, uprchlická krize apod.).
Navýšení výdajů bude pokryto zapojením přebytků z minulých let. RO je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - jsme přesvědčeni o tom, že to bude stačit? Odpověděl vedoucí OF - zálohy máme
stanoveny do června, pak je bude ČEZ přehodnocovat a budou nové rozpisy. Z toho důvodu
je navrhována rezerva ve výši 2 mil. Kč. Poté odhlasováno.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 89-4844/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3141 - školní jídelny o 230 tis. Kč, § 3612 - bytové
hospodářství o 200 tis. Kč, § 3613 - nebytové hospodářství o 200 tis. Kč, § 3631 - veřejné osvětlení
o 2 000 tis. Kč, § 3632 - pohřebnictví o 150 tis. Kč, § 3639 - komunální služby a územní rozvoj o 80
tis. Kč, § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň o 200 tis. Kč, § 5512 - protipožární ochrana o 130 tis.
Kč a § 6171 - místní správa o 710 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let
v celkové výši 3 900 tis. Kč v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na
bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 89-4845/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím § 3111 - MŠ
Rašínova 600 o 70 tis. Kč a MŠ Na Františku o 80 tis. Kč, § 3113 - ZŠ Komenského o 150 tis. Kč,
ZŠ a MŠ Krčín o 200 tis. Kč a ZŠ Malecí o 280 tis. Kč, § 3231 - základní umělecká škola o 150 tis.
Kč, § 3314 - Městská knihovna o 150 tis. Kč, § 3315 - Městské muzeum o 200 tis. Kč, § 3421 - DDM
o 20 tis. Kč a § 435x - MSSS Oáza o 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků
z minulých let v celkové výši 1 650 tis. Kč v části Financování - položka 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 89-4846/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje o 2
mil. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka
8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Navýšení rozpočtu na dodávky tepla - RO
Identifikace:
RM 88 projednala a schválila Dodatek ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie
pro č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka s PNT Nové Město nad Metují, kdy došlo k navýšení ceny
tepla a navýšení záloh. K obdobné situaci pak dochází i u dodávek tepelné energie pro "ZŠ
Malecí" a "DDM Stonožka". Z důvodu výrazného nárůstu ceny energie v letošním roce
předkládá OF návrh na navýšení rozpočtu města a uvedených příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Zálohy na tepelnou energii v objektu č. p. 44-47 jsou zahrnuty v rozpočtu § 3612 - bytové
hospodářství ve výši 850 tis. Kč. Ve stejném příjmovém paragrafu rozpočtu se pak projeví i
platba záloh na teplo od nájemníků. Vzhledem k tomu, že na nabídku na navýšení záloh na
energie odeslané nájemníkům reagovala pouze jejich část, projeví se navýšení příjmů § 3612
až po vyúčtování tepla v roce 2023. Navýšení rozpočtu "ZŠ Malecí" a "DDM Stonožka" je pak
plně kryto z rozpočtu města. Z toho důvodu je navrženo pokrýt navýšení výdajů zapojením
přebytků z minulých let. RO je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Diskuse" u předchozího bodu 6/1.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 89-4847/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3612 - bytové hospodářství o 750 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 89-4848/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ Malecí (§ 3113) o
750 tis. Kč a DDM Stonožka (§ 3421) o 100 tis. Kč. Navýšení v celkové výši 850 tis. Kč bude pokryto
zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na
bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/3 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 89-4849/22
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a Technických služeb
města Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7 RŮZNÉ

7/1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - čištění interiérů vozidel NONA
Identifikace:
Na základě žádosti ředitelky společnosti NONA92, o.p.s. předkládáme RM ke schválení
žádost o navýšení částky za provádění úklidu interiérů vozidel.
Odůvodnění:
Navýšení o 100,- Kč na jedno vozidlo je žádáno z důvodu vyšších vstupních nákladů na úklid.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 89-4850/22
RM schvaluje ve znění přílohy dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2012 se společností
NONA92, o.p.s., se sídlem Rašínova 313, 54901 Nové Město nad Metují, IČ 465 24 339, který
upravuje navýšení ceny za provádění úklidu interiérů vozidel o 100,- Kč/ 1 vozidlo a pověřuje ST
podpisem tohoto dodatku.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Smlouva o provádění úklidových prací - dodatek č. 1
Identifikace:
Rozšíření smlouvy na provádění úklidových prací - nová kancelář pro ODSH - přestupky radary.
Odůvodnění:
V souvislosti s obsazením nové kanceláře pracovníky ODSH je nutné rozšířit stávající
smlouvu o provádění úklidových prací na tyto prostory. Navýšení úklidu této kanceláře činí
182,82 Kč/ měsíc bez DPH.
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Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 89-4851/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění úklidových prací se společností FORCORP
GROUP spol. s r.o., se sídlem Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČO: 27841031,
kterým se rozšiřují úklidové plochy budově radnice, ve znění přílohy tohoto bodu. Částka navýšení
činí 182,82 Kč/ měsíc bez DPH. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Zpráva o auditu GDPR za rok 2021
Identifikace:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů předkládá RM Zprávu o auditu GDPR za rok 2021.
Odůvodnění:
Provedení reauditu pro oblast GDPR a vyhotovení auditní zprávy vychází z požadavku
obecného nařízení o ochraně údajů.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 89-4852/22
RM bere na vědomí Zprávu o auditu GDPR za rok 2021 ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Zápis č. 1/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 18.03.2022 a Zápis č. 2/2022 z
jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.03.2022
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 1/2022 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 18.03.2022 s rozhodnutím o umístění na 1 uvolněné místo na Domově pro seniory
Oáza a Zápis č. 2/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.03.2022 s rozhodnutím o
umístění na 1 uvolněné místo na Domově pro seniory Oáza.
Odůvodnění:
Viz zápisy v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 89-4853/22
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 18.03.2022 s návrhem
na obsazení 1 místa v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují
a Zápis č. 2/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.03.2022 s návrhem na obsazení 1 místa
v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, vše ve znění příloh
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/5 Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL
Identifikace:
Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 24/2011
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ASEKOL a. s., IČO: 27373231,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Původní smlouva č. 24/2011 byla uzavřena na základě zákona č. 185/2001 SB., o odpadech.
S účinností ode dne 01.01.2021 platí nový zákon č. 541/20220 Sb., který nahrazuje nový
odpadový zákon. Dodatek č. 2 ponechává původní znění, mění se pouze odkazy na platné §,
dle kterých dochází k plnění smluvních stran.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 89-4854/22
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 24/2011 - „Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou ASEKOL a.s., IČO: 27373231, Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 ZM 24 dne 28.04.2022 - program
Identifikace:
Dne 28.04.2022 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad
Metují. Jde o 24. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný podrobný
program zasedání ZM 24 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V souvislosti s informacemi ST k aktuálnímu stavu pomoci občanům Ukrajiny a v našem
městě - viz čl. 8 Diskuse, byl do navrženého předběžného programu ZM 24 doplněn bod 5/2 Aktuální informace ST k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v Novém Městě nad Metují.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 89-4855/22
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 24 dne 28.04.2022 od 16:00 hodin ve
velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění upravené přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/7 Podnět občana ze dne 29.03.2022 adresovaný radnímu Ing. Prouzovi
Identifikace:
V pátek 01.04.2022 zaslal na MěÚ radní Ing. M. Prouza e-mailový kritický podnět, který
obdržel od občana Nového Města nad Metují, který se týká problematiky veřejné autobusové
dopravy a její návaznosti na vlaky. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Radní Ing. Prouza obdržel podnět od občana města a považuje za vhodné ho projednat v RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V době přítomnosti vrchního strážníka MP na jednání RM (viz bod č. RM 89 - 1/4) TAJ přečetl
část podnětu občana a dotázal se vrchního strážníka MP, jak je to s "hustotou narkomanů a
nemožnosti zaparkovat" v lokalitě u vlakového nádraží. Vrchní strážník MP uvedl, že Nové
Město nad Metují patří dlouhodobě k nejbezpečnějším městům v rámci KHK. Výskyt
narkomanů je v každém městě, Nového Města nad Metují nevyjímaje, ale rovněž i zde se dle
statistiky PČR jedná o spíše podprůměrný stav v rámci regionu. Samotná lokalita nádraží ČD
patří v rámci města spíše ke klidnějším, což dokládá i nulový výskyt použitých injekčních
stříkaček, které se naopak nacházejí spíše v okolí ul. Sokolské. Parkování v okolí ČD je ve
volném režimu, což umožňuje i dlouhá parkování vozidel. Je samozřejmě na městě, jako
vlastníkovi komunikace, zda se tento stav rozhodne nějak upravovat.
Hlavní část připomínek občana se ale týkala problematiky špatné návaznosti autobusových
spojů na některá vlaková spojení. Ing. Prouza, který byl občanem v této věci osloven, celou
záležitost prověřil. Na webových stránkách KHK jsou uvedeny všechny autobusy, které na
sebe čekají a které čekají na vlaky. Dnes je situace taková, že i některé vlaky čekají naopak
na autobusy. Co se týká občanů Nového Města nad Metují, tak tam nějaké zásadní problémy
nevidí, a pokud by měli problémy s návaznostmi občané "z hor", tak ti by se měli obrátit na své
obce, že mají u konkrétních existujících spojů nějaké problémy s jejich návaznostmi.
Ing. Prouza vyjmenoval radním spoje, kde jsou návaznosti zaručeny. Jedná se o spoje:
662308/17 (odj. 17:43 hodin) a 662308/19 (odj. 19:43 hodin) směrem na Nový Hrádek, ty
mohou sloužit novoměstským občanům k cestám od vlaku po městě.
Přes tyto skutečnosti navrhnul Ing. Prouza radním ke schválení ještě 3. usnesení (pozn.: ke 2
již navrženým v pozvánce): "RM ukládá ST projednat s Odborem dopravy Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje dodržování zaručených návazností linkových autobusů na vlaky v
železniční stanici Nové Město nad Metují." Radní všechna 3 usnesení odhlasovali.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 89-4856/22
RM byla seznámena ve znění přílohy k tomuto bodu s e-mailovým podnětem občana města p.
[osobní údaj odstraněn], který se týkal jeho kritiky návazností stávající veřejné autobusové dopravy
ve městě na konkrétní vlakové spoje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 89-4857/22
RM ukládá OSÚ zaslat ve spolupráci se ST kritické připomínky občana města p. [osobní údaj
odstraněn] k návazností stávající veřejné autobusové dopravy ve městě na konkrétní vlakové spoje,
a to organizátorovi dopravní obslužnosti, tj. KÚ KHK k vyjádření.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 89-4858/22
RM ukládá ST projednat s Odborem dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dodržování
zaručených návazností linkových autobusů na vlaky v železniční stanici Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Smlouva o zajištění ubytování
Identifikace:
Smlouva o zajištění ubytování mezi městem Nové Město nad Metují a KHK týkající se
nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny v býv. hotelu Metuj. Bod operativně zařazený přímo
na jednání RM 89.
Odůvodnění:
Dle metodiky zaslané KÜ KHK je třeba k zajištění financování nouzového ubytování uzavřít na
jednotlivá ubytovací místa smlouvu mezi ubytovatelem a KHK. Ke schválení je předkládána
smlouva o zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny v býv. hotelu Metuj.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 89-4859/22
RM schvaluje Smlouvu o zajištění ubytování mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností souvisejících
se zajištěním nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny v býv. hotelu Metuj, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená mimo body programu RM 89.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Podněty radních mimo body programu, vznesené po projednání článku Rozvoj:
1/ Ing. Dostál - v případě předkládaných stanovisek odborných útvarů k jednotlivým bodům
jednání RM požaduje, aby bylo uvedeno nejen odbor či oddělení, ale konkrétní jméno osoby,
která dané stanovisko předkládá. TAJ - za stanoviska odpovídá vždy vedoucí daného
odborného útvaru, ale pokud je to nutné, zadá tento úkol na nejbližší PVO.
2/ Ing. Dostál - připomíná příslib zasílání investičních karet s aktuálními informace k
jednotlivým investičním akcím schváleným v rozpočtu na rok 2022, obdrželi je pouze jednou.
Aktualizace by měla být 14 denní. Vedoucí OMM - postupoval dle usnesení RM, po prvním
odeslání karet čekal na zpětnou vazbu, zda to je takto OK. Karty od té doby pravidelně zasílá
MST, jako gestorovi pro oblast investic. V diskusi bylo vysvětleno, že od nejbližší aktualizace
budou karty zasílány všem radním.
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3/ Ing. Maur - reagoval v souvislosti s dotazem a odpovědí na webových stránkách města v
rubrice Dotazy a odpovědi, kde se dotaz týkal špatného stavu silnice do Pekla. Cesta je
opravdu v žalostném stavu. Přístup a vyjádření KHK se mu v této záležitosti vůbec nelíbí. Je
proto otázka, zda by město nemělo v této věci být aktivnější. Chápe souvislosti s probíhající
těžbou, ale i ta by měla skončit a právě v těch souvisejících lhůtách by měl být KHK, jako
vlastník komunikace, městem kontaktován k aktivnějšímu přístupu provádění oprav a hlavně
pak ke komplexnější opravě.
Dále Ing. Maur poukázal i na špatný stav cesty z Pekla na Přibyslav. Neví, čí je, ale je také ve
špatném stavu, nikdo ji nečistí atd. ST - reagoval s tím, že i tam probíhá rozsáhlá těžba dřeva,
město bude dle smlouvy čistit cestu mezi Peklem a Ostrovy. Co se týká cesty z Pekla na
Přibyslav, tak to je věcí obce Přibyslav. Měli by po těžbě provést její úklid a případné opravy.
4/ Další dotaz Ing. Maura, zda lze uplatnit reklamace u akce hřbitovní zeď - vstupní brána a
kdy proběhne zabudování vývěsky? U vstupní brány kromě olupování omítky jsou otlučené
rohy a dále zlatý nátěr na křížku je oloupaný. Celý prostor se velice povedl a tyto drobnosti ten
dojem kazí. ORM - vývěska je objednána, jakmile bude dodána, proběhne její umístění na
schváleném místě. Co se týká problémů se vstupní bránou na hřbitov, tak to bude řešeno, mj.
i v součinnosti s TS.
5/ Ing. Dostál - dotaz na reklamu (pozinkovaná áčka) na pozemcích ČD. Odpověděl ST - jde o
nepovolenou reklamu, reklamní zařízení jsou považována za věc nalezenou, kde není jasný
vlastník, TS v součinnosti s MP, kdy bude vše zadokumentováno, odstraní reklamní stojany a
umístí je do TS a vyčkáme pak na reakci.
Podněty radních v závěrečné diskusi:
1/ ST podal aktuální informace týkající se ukrajinských občanů v našem městě, počtu
registrovaných v rámci ORP, počtu ubytovaných, obsazenosti ubytovacích kapacit atd. Je
zpracován souhrnný materiál, který bude zveřejněn, projde příští RM a je doplněn i jako bod
do programu ZM 24. Vedoucí OF informoval o souvisejících finančních výdajích. Dále se
informace týkaly energií a jejich úhrady a instalace Internetu do objektu Metuj. Ing. Maur v
navazující diskusi vyslovil pochvalu všem zainteresovaným za velký kus práce, který byl v této
oblasti odveden. V dalších krocích bude třeba se zabývat integračními procesy pro občany z
Ukrajiny - tj. zaměstnání apod. V době přítomnosti vedoucí OŠKS na jednání RM se Mgr.
Hylský dotázal, zda je něco nového ohledně kurzu ČJ pro ukrajinské občany. Bude to
organizovat ÚP? OŠKS - zatím o žádném kurzu ze strany ÚP nevíme. Zeptá se v MKN, zda
by takový kurz mohli pořádat. Bude o tom jednáno na dalším zasedání Pracovní skupiny
Ukrajina. Dále vedoucí OŠKS podala aktuální informace o počtech ukrajinských dětí ve
školách a o aktivitách, které pro ně probíhají - viz návštěva MMUZ a MěÚ.
Pozn.: Po skončení jednání RM 89 přišla Bc. Habrová s informací, že kurz ČJ bude
pravděpodobně zařizovat "ZŠ Komenského". Dále Mgr. Hylský mluvil o tom, že by bylo třeba
rozvíjet možnosti setkávání příchozích občanů z Ukrajiny, kde by se mluvilo česky. I zde je
třeba prověřit např. možnosti akcí v MKN apod. I to je cesta k integraci. Ing. Maur by to také
podpořil. ST - v tom smyslu bude třeba oslovit MKN. OŠKS - zajistí.
2/ ST - informace o tom, že včera proběhl večer ke 100 letům od narození p. Milíče Lochmana
- bylo to důstojné a dobře připravené. Akce trvala téměř 2 hodiny - celé si to vzala na starosti
jeho rodina - město bylo přizváno - dneska proběhlo posezení s rodinou na úřadě.
Organizačně se na těchto aktivitách podíleli kazatel p. [osobní údaj odstraněn] a pí farářka
[osobní údaj odstraněn], která je hostila.
3/ Ing. Dostál - sázení třešňové aleje (40 třešní) v sobotu dne 02.04.2022 ve Vrchovinách nad
přírodním divadlem - chtěl by tuto akci organizovanou OV Vrchoviny a p. Davidem Línkem z fy
DLNK s.r.o. velmi pochválit. O akci byl ze strany veřejnosti velký zájem, každá rodina si mohla
zasadit stromek.
4/ Ing. Dostál - dotaz, zda se mohou zelené střechy (areál býv. kasáren) ještě vložit do Změny
č. 2 ÚP? ST - požádal Ing. Dostála o sepsání dotazu do e-mailu s tím, že pak zajistí odeslání
odpovědi Mgr. Balcara všem radním. Ing. Dostál doplnil svůj dotaz v tom smyslu, že to je zde
asi navrženo jen pro občanskou vybavenost a zajímá ho proto, zda by to nešlo rozšířit i na
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ZÁPIS Z PORADY
RM 89 ze dne 04.04.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
velké bytovky s rovnou střechou apod. ST - bude prověřeno.
Konec jednání RM 89 v 16:45 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 89 vyhotoven dne:

7. dubna 2022

Zápis z RM 89 vypraven dne:

7. dubna 2022

Zápis z RM 89 zveřejněn dne:

8. dubna 2022
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