Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 43 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 29.06.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

15:36

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

15:36

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

15:36

Plná

4

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

5

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

15:36

Plná

6

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

15:36

Plná

7

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

15:36

Plná

8

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

15:36

Plná

Omluven

Hosté:
9

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:08

13:19

Částečná

10

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:20

13:24

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:23

15:20

Částečná

12

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:32

13:48

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:50

15:18

Částečná

13

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

14:05

14:32

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 29.06.2020

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - ZŠ a MŠ Krčín

2/2

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 22.06.2020

2/3

Žádost ZŠ Komenského o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru

2/4

Hodnocení práce Žákovského parlamentu

2/5

Představení nového spolku - Lesní klub NaVen

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Umístění schrány pro poštu

3/2

Darování pozemků Královéhradeckému kraji pod komunikací

3/3

Žádost o výpůjčku pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín

3/4

Pronájem pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

4.

Správa nemovitostí

4/1

Žádost společnosti Vesna a.s. o snížení nájemného

4/2

Servisní smlouva č. ZS 20162 - VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

4/3

Dodatek č. 1 k SoD č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ

4/4

Pronájem prostor pro podnikání v č. p. 201

4/5

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání č. p. 142 ul. Nerudova

5.

Rozvoj

5/1

Zápis z jednání Komise názvoslovné

5/2

Zásady, uliční tabule, čísla popisná v Novém Městě nad Metují

5/3

Smlouva o právu provést stavbu - kanalizační přípojka pro č. p. 1099 ul. Rezecká

5/4

Novostavba RD na p. p. č. 10/2 a 9 v k. ú. Spy - žádost o vyjádření

5/5

Žádost o souhlas s vodovodní přípojkou Spy

5/6

Povolení městských bannerů v ul. T. G. Masaryka

5/7

Rekreační domek v ul. Leštinská
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5/8

Doplnění DZ na základě podnětů občanů

5/9

Dodatek č. 2 k realizační smlouvě - Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa

5/10

Stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách - revokace usnesení

5/11

Žádost o zřízení sjezdu a o posun vývěsních tabulí ve Vrchovinách

5/12

Přeložka nn v ul. Na Bořetíně

5/13

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2020 - lesní oplocenky

5/14

Žádost o vyjádření ke změně stavby BD C1 a C2 v lokalitě Březinky

5/15

Informace o dělení pozemků Na Výsluní, případní noví majitelé

5/16

Informace ST o TV reportáž týkající se zámku rodiny Bartoň - Dobenín

5/17

Informace ze schůzky vedení města se zástupci ŘSD, SÚS KHK a s 1. náměstkem hejtmana
KHK

5/18

Podnět MST ve věci zjednosměrnění ulic v Novém Městě nad Metují v souladu s Dopravní studií
v klidu

6.

Finance

6/1

Schválení výjimky pro nákup dýchacích přístrojů JSDH

6/2

Vyřazení nalezených movitých věcí

6/3

PNT s.r.o. - převod hospodářského výsledku za rok 2019

7.

Různé

7/1

Zápis č. 4/2020 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 03.06.2020

7/2

Program prevence rizikového chování na rok 2020

7/3

Zápise Komise pro cestovní ruch

7/4

Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 22.06.2020

7/5

Zápis č. 4 Osadního výboru Krčín ze dne 22.06.2020

7/6

Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 16.06.2020

8.

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

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:20
13:20 - 13:40
13:40 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:20
15:20 - 15:36

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 43-2488/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 43:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 29.06.2020

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

Školství, kultura a sport
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - ZŠ a MŠ Krčín
Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 22.06.2020
Žádost ZŠ Komenského o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru
Hodnocení práce Žákovského parlamentu
Představení nového spolku - Lesní klub NaVen

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

Majetkoprávní úkony
Umístění schrány pro poštu
Darování pozemků Královéhradeckému kraji pod komunikací
Žádost o výpůjčku pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín
Pronájem pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

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

Správa nemovitostí
Žádost společnosti Vesna a.s. o snížení nájemného
Servisní smlouva č. ZS 20162 - VECOM zdvihací zařízení s.r.o.
Dodatek č. 1 k SoD č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ
Pronájem prostor pro podnikání v č. p. 201
Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání č. p. 142 ul. Nerudova
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5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15

Rozvoj
Zápis z jednání Komise názvoslovné
Zásady, uliční tabule, čísla popisná v Novém Městě nad Metují
Smlouva o právu provést stavbu - kanalizační přípojka pro č. p. 1099 ul. Rezecká
Novostavba RD na p. p. č. 10/2 a 9 v k. ú. Spy - žádost o vyjádření
Žádost o souhlas s vodovodní přípojkou Spy
Povolení městských bannerů v ul. T. G. Masaryka
Rekreační domek v ul. Leštinská
Doplnění DZ na základě podnětů občanů
Dodatek č. 2 k realizační smlouvě - Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa
Stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách - revokace usnesení
Žádost o zřízení sjezdu a o posun vývěsních tabulí ve Vrchovinách
Přeložka nn v ul. Na Bořetíně
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2020 - lesní oplocenky
Žádost o vyjádření ke změně stavby BD C1 a C2 v lokalitě Březinky
Informace o dělení pozemků Na Výsluní, případní noví majitelé

6.
6/1
6/2
6/3

Finance
Schválení výjimky pro nákup dýchacích přístrojů JSDH
Vyřazení nalezených movitých věcí
PNT s.r.o. - převod hospodářského výsledku za rok 2019

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

Různé
Zápis č. 4/2020 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 03.06.2020
Program prevence rizikového chování na rok 2020
Zápise Komise pro cestovní ruch
Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 22.06.2020
Zápis č. 4 Osadního výboru Krčín ze dne 22.06.2020
Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 16.06.2020

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 29.06.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 43 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 43-2489/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2020/2021 v 8
třídách: 2.A - 31 žáků, 5.A - 31 žáků, 6.A - 31 žáků, 6.B - 31 žáků, 8.A - 31 žáků, 8.B - 31
žáků, 9.A - 31 žáků, 9.B – 31 žáků.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 4 odst. 7 počty žáků ve
třídách (nejvyšší počet je 30 žáků). Z tohoto počtu v souladu s § 23 odst. 5 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku (do počtu 4
žáků). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků nebude na újmu kvality
vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků.
OŠKS doporučuje souhlasit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
MST - vznesl dotaz, proč paní ředitelka u všech tříd uvádí počet 31 žáků. Mgr. Kupka - do
školy v Krčíně se hlásí průběžně hodně žáků, je to fakticky opatření, aby nemusela ředitelka
několikrát za školní rok žádat o výjimku. Proto tak učinila najednou na celý školní rok. Je
možné, že u některých tříd pak výjimku nevyužije. Další dotaz měl Mgr. Hylský, zda školy
využívají možnosti půlení hodin. Mgr. Kupka - ano, využívají. Poté radní navržené znění
usnesení schválili.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 43-2490/20
RM schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy a Mateřské školy Krčín pro školní rok 2020/2021
pro třídy 2.A, 5.A, 6.A, 6.B, 8.A, 8.B, 9.A a 9.B dle předloženého návrhu ve znění přílohy k tomuto
bodu. Výjimka na 31 žáků ve třídě je povolena za předpokladu, že navýšení počtu žáků nebude na
újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín ze dne 22.06.2020
Identifikace:
Dne 22.06.2020 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ a MŠ Krčín" (dále jen "ŠR").
ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2019.
Ředitelka školy seznámila ŠR s hodnocením druhého pololetí školního roku 2019/2020,
nastínila přípravu školního roku 2020/2021 a informovala o plánované rekonstrukci školního
hřiště. Zástupci rodičů vyjádřili obavu o zvládnutí učiva žáků budoucího devátého ročníku.
Paní ředitelka ujistila, že obavy nejsou na místě.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 43-2491/20
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín
ze dne 22.06.2020 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Žádost ZŠ Komenského o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského žádá 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 Komenského, která jej
použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 22 žáků ve školním roce
2020/2021, a to v období ode dne 01.09.2020 do dne 30.06.2021. Celkem se jedná o finanční
dar ve výši 116.682 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 43-2492/20
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 116.682 Kč. Dar je určen výhradně k
uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 22 žáků, a to v období ode dne 01.09.2020 do dne
30.06.2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/4 Hodnocení práce Žákovského parlamentu
Identifikace:
OŠKS předkládá RM hodnocení práce Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují
za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 43-2493/20
RM byla seznámena s hodnocením práce Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují
za školní rok 2019/2020 a bere toto hodnocení na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 43-2494/20
RM děkuje všem členům Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují za jejich práci ve
školním roce 2019/2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Představení nového spolku - Lesní klub NaVen
Identifikace:
Předsedkyně spolku Lesní klub NaVen informuje RM o vzniku a činnosti tohoto spolku. Jedná
se o skupinu rodičů, která hledá respektující a smysluplný přístup ke vzdělávání - viz příloha k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Spolek o nic nežádá, chce se představit, dát o sobě vědět. Sídlo spolku je v
Nahořanech, ale jeho činnost se odehrává na území Nového Města nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 43-2495/20
RM bere na vědomí informace o činnosti spolku Lesní klub NaVen.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Umístění schrány pro poštu
Identifikace:
Česká pošta s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, požádala 10.06.2020 o umístění
dodávací schrány na části pozemku města - p. p. č. 1069 v k. ú. Nové Město nad Metují v
lokalitě Studýnka při výjezdu z Nového Města nad Metují směrem na Jestřebí. Umístění
schránky je navrhováno na boční polní cestu.
Odůvodnění:
Jedná se o poštovní dodávací schránu k úschově doručené pošty pro objekt č.e. 95 Studýnka v Novém Městě nad Metují. Odborné útvary nemají námitek s umístěním dodací
schránky na požadované části pozemku.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 43-2496/20
RM souhlasí s umístěním dodávací schránky (pro objekt č.ev. 95 - Studýnka) na části pozemku p.
p. č. 1069 v k. ú. Nové Město nad Metují u odbočky na polní cestu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Darování pozemků Královéhradeckému kraji pod komunikací
Identifikace:
Po rekonstrukci silnice č. III/30821 v úseku Žižkovo náměstí – Spy, v jejíž rámci byly
realizované stavby: „Chodníky a autobusové zálivy silnice III/30821, Spy – Nové Město nad
Metují“ a „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)“, předložilo
Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové (zastupuje v této věci Kraj) městu
doposud nezapsaný geometrický plán č. 896-128/2019, na jehož podkladu by město mělo
Královéhradeckému kraji darovat části pozemků: p. p. č. 205/13 o výměře 12 m² (ze kterého
bude oddělen pozemek p. p. č. 205/14) a p. p. č. 245/2 o výměře 2 m² (ze kterého bude
oddělen díl „e“), oba v k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Před bezúplatným převodem (darováním) je třeba zveřejnit záměr města darovat pozemky.
Dle OMP se jedná o části pozemků města, které jsou součástí krajské komunikace a pro
město jsou zcela nepotřebné. Předložený geometrický plán řeší rovněž převod pozemků do
majetku města z vlastnictví kraje. Po upřesnění (seznam pozemků se zpracovává) bude tento
úkon rovněž předložen RM k rozhodnutí. Odborné útvary souhlasí s darováním pozemků.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 43-2497/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města Nové Město nad Metují darovat části pozemků,
Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, pod silnicí
III/30821 (v úseku Žižkovo námětí – Spy) a to:
část pozemku p. p. č. 205/13 o výměře 12 m² (dle GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019 se jedná
po pozemek p. p. č. 205/14) a část pozemku p. p. č. 245/2 o výměře 2 m² (dle GP č. 896-128/2019
ze dne 30.08.2019 se jedná o díl „e“), obě části ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, v k. ú.
Krčín a obci Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v předloženém návrhu záměru, viz
příloha tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Žádost o výpůjčku pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn] požádala o výpůjčku pozemku p. č. 246/2 o výměře 220 m2 v k.
ú. Krčín, z majetku města, vedeného na LV 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, a to za účelem odpočinkové plochy s hracími prvky.
Odůvodnění:
Na základě kontrolního výjezdu RM a dle usnesení z dané výjezdní RM 40 ze dne 18.05.2020
předkládá OMM k posouzení žádost o výpůjčku. Dle OMM se však nejedná o volně přístupnou
plochu, ale o pozemek, který je zaplocený, v tomto režimu by se mělo jednat o pronájem.
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 43-2498/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2 v k. ú. Krčín,
včetně zeleně, za účelem odpočinkové plochy s hracími prvky na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou, za nájemné v minimální výši 5 Kč za 1 m2 a rok a s podmínkou údržby zeleně a
"živého plotu" na náklady nájemce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Pronájem pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Bod zařazený až přímo do jednání RM. Pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města. RM usnesením č. RM
32-1815/20 ze dne 27.01.2020 souhlasila s účinností ode dne 01.02.2020 s uzavřením
nájemní smlouvy s většinovými vlastníky č. p. 382): pí [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj
odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], všichni bytem [osobní
údaj odstraněn], za účelem užívání daného pozemku jako zahrady, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou a za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok.
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Odůvodnění:
Pozemek p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují je zahradou za č. p. 382 v ulici
Komenského. Dne 19.06.2020 se dostavil na OMP p. [osobní údaj odstraněn] (manžel pí
[osobní údaj odstraněn]) a byl mu předán návrh směnné smlouvy na směnu předmětného
pozemku v majetku města za podíl ¾ p. p. č. 301/12 v k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví pí [osobní
údaj odstraněn]. Dne 24.06.2020 se následně dostavil na OMP p. [osobní údaj odstraněn] a
sdělil, že nemohou souhlasit s uzavřením návrhu směnné smlouvy s městem z důvodu, že je
uzavřena nájemní smlouva ze dne 10.02.2020 na směňovaný pozemek města p. p. č. 304/2
v k. ú. Nové Město nad Metují s většinovými vlastníky budovy č. p. 382. Paní [osobní údaj
odstraněn] žádný závazek v podobě nájemní smlouvě přebírat nechce, neboť městu svůj podíl
bude předávat bez závazku.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP, pan Mgr. Bachura, podal radním komentář k bodu předloženém přímo na
jednání RM na "tzv. žlutém papíře" - v krátkosti shrnul celý průběh - v loňském roce 2019 ZM
schválilo směnu nemovitosti, a to jak s pí [osobní údaj odstraněn], tak i pí [osobní údaj
odstraněn]. V lednu 2020 RM schválila nájemní smlouvy s většinovými vlastníky domu č. p.
382 v ul. Komenského na užívání p. p. č. 304/2, v únoru 2020 byla podepsána nájemní
smlouva s uvedenými vlastníky. V květnu 2020 došlo v ZM ke schválení směny pozemků s pí
[osobní údaj odstraněn] a v červnu 2020 byly všechna vyhotovení směnné smlouvy předány
osobně p. Jarolímkovi, který s touto záležitostí OMP pomáhá. Rovněž v červnu 2020 byla
předložena směnná smlouva i s pí [osobní údaj odstraněn]. Následně se dostavil p. [osobní
údaj odstraněn] (manžel) a sdělil, že v obsahu směnné smlouvy nechce mít závazek - nájemní
smlouvu, toto ustanovení se mu tam nelíbí, chce převzít právně čistý pozemek bez závad, bez
nájemního vztahu k danému p. p. č. 304/2, neboť oni taky budou předávat městu pozemek
bez nájemního vztahu. Poté bylo radními navržené znění usnesení odsouhlaseno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 43-2499/20
RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, s nájemci (většinovými vlastníky
č. p. 382): pí [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn] a p.
[osobní údaj odstraněn], všichni bytem [osobní údaj odstraněn], a to dohodou ke dni 15.07.2020
nebo podáním výpovědi s tříměsíční výpovědní dobou, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
podpisem dohody, příp. výpovědi.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Žádost společnosti Vesna a.s. o snížení nájemného
Identifikace:
Žádost společnosti Vesna, a.s., se sídlem Čeperka 306, 532 15 Pardubice, o slevu z
nájemného.
Odůvodnění:
Společnost Vesna, a.s. žádá o snížení nájemného za prostory, které užívá v ul. T. G.
Masaryka 45 v Novém Městě nad Metují. O toto snížení je žádáno z důvodu uzavření
provozovny v období ode dne 14.03.2020 do dne 08.04.2020 a následného poklesu obchodní
činnosti. Společnost Vesna, a.s. má zájem žádat o finanční prostředky z programu COVIDNÁJEMNÉ, v jehož rámci stát přispívá na nájemné částkou 50 % v případě, že pronajímatel
na nájemném sleví 30 %. O snížení nájemného je žádáno ode dne 12.03.2020 do dne
30.06.2020, přičemž uvedený dotační program se týká nájemného za 2. čtvrtletí roku 2020.
Stačilo by tedy slevu na nájemném přiznat za měsíce duben až červen 2020. Žádost je v
příloze tohoto bodu. Měsíční nájemné činí 23.014 Kč, 30 % sleva za měsíce duben až červen
by činila částku 20.712,60 Kč. Na schválené snížení nájemného by musel být uzavřen
dodatek k platné nájemní smlouvě (jelikož částka přesahuje 20.000 Kč, nemůže RM
rozhodnout o prominutí dluhu - to by muselo rozhodovat ZM). V případě, že bude snížení
nájemného schváleno, bude dodatek předložen ke schválení do další RM. Stanovisko OSN v
příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Odsouhlaseno s tím, že RM ukládá OSN předložit dodatek ke schválení do programu RM 44.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 43-2500/20
RM souhlasí s tím, aby společnosti Vesna, a.s., se sídlem Čeperka 306, 532 15 Pardubice, bylo na
základě její žádosti ze dne 02.06.2020 sníženo nájemné za měsíce duben až červen 2020 o 30 %,
tedy o částku 20.712 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 43-2501/20
RM ukládá OSN předložit dodatek ke schválení do programu RM 44.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/2 Servisní smlouva č. ZS 20162 - VECOM zdvihací zařízení s.r.o.
Identifikace:
Servisní smlouva č. ZS 20162 na provádění pravidelného ročního servisu a odborné zkoušky
schodolezu T 08, mezi firmou VECOM zdvihací zařízení s.r.o., Ovenecká 32, 170 00 Praha 7,
IČ: 25599348, DIČ: CZ25599348 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549
01 Nové Město nad Metují, IČ: 00272876, DIČ: CZ00272876, za nabídkovou cenu 2.640,00
Kč bez DPH, tj. včetně DPH 3.194,40 Kč. Návrh servisní smlouvy byl konzultován s PRAV.
Odůvodnění:
Schodolez T 08 byl městu převeden z MSSS Oáza a je využíván v ZUŠ k přepravě imobilních
osob, především jubilantů, kteří jsou zváni na setkání jubilantů jedenkrát měsíčně do obřadní
síně základní umělecké školy. S pozvánkou jde i dopis, kde je nabízena možnost využití
schodolezu. Zájemci nahlásí požadavek na matriku a pracovnice zajistí obsluhu schodolezu
na uvedený termín. Zařízení se občas využívá i při svatbách jak v ZUŠ, tak byl využit i při
svatbách na zámku (tam je to po dohodě se správou zámku a využívá se schodiště uvnitř
zámku, ne točité schody do věže). Schodolez doposud nebyl servisován odbornou firmou. Na
jeho opravách a údržbě se podíleli pracovníci TS a OSN.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 43-2502/20
RM schvaluje Servisní smlouvu č. ZS 20162 na provádění pravidelného ročního servisu a odborné
zkoušky schodolezu T 08, mezi firmou VECOM zdvihací zařízení s.r.o., Ovenecká 32, 170 00 Praha
7, IČ: 25599348, DIČ: CZ25599348 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, IČ: 00272876, DIČ: CZ00272876, za nabídkovou cenu 2.640,00 Kč bez
DPH, tj. včetně DPH 3.194,40 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Dodatek č. 1 k SoD č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ
Identifikace:
Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo č. 18/2020, uzavřené dne 17.02.2020 na akci: „Ateliérové
okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“, mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město nad Metují, IČO: 67472737,
který řeší změnu termínu realizace zakázky. Původní termín realizace díla: duben - červenec
2020. Dle Dodatku č. 1: duben - srpen 2020.
Odůvodnění:
Dodatek č. 1 řeší změnu termínu realizace díla a to na základě požadavku ředitele ZUŠ, viz
příloha k tomuto bodu. V budově probíhala výuka smyčcového sboru, tanečního oboru a
výtvarného oboru. Se zhotovitelem díla byla tato změna konzultována a ten s odkladem
zahájení stavby o jeden měsíc souhlasí.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 43-2503/20
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bod Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo č. 18/2020, uzavřené
dne 17.02.2020 na akci: „Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“, mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město nad
Metují, IČO: 67472737, kterým se stanovuje doba realizace zakázky na období duben až srpen
2020 a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Pronájem prostor pro podnikání v č. p. 201
Identifikace:
Na Úřední desce byl zveřejněn záměr pronájmu prostor pro podnikání v čp. 201, ul. T. G.
Masaryka, Nové Město nad Metují v rozsahu 38 m2 (bývalá prodejna galanterie). Na
zveřejněný záměr reagovali 4 zájemci svými nabídkami. Nabídka č. 1: Lenka Zelená, Podbřezí
89, 518 03 Podbřezí, IČO: 60894571, nabídková cena 1.101,00 Kč/m2/rok, využití jako
kadeřnický salon. Nabídka č. 2: Veronika Malečková, Nad Stadionem 1312, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 05386225, nabídková cena 1.010,53 Kč/m2/rok, využití jako
kadeřnický salon. Nabídka č. 3: Tomáš Ptáček, Ohnišov e.č. 10, 517 84 Ohnišov, IČO:
71909729, nabídková cena 1.136,80 Kč/m2/rok, využití jako pivotéka, specializovaný pivní
obchod. Nabídka č. 4: Klára Zajíčková, Rohenice 112, 517 71 České Meziříčí, IČO: 08888531,
nevyhověla, nebyla dodržena minimální nabídková cena, viz Protokol o otevírání obálek s
nabídkami uchazečů.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM tři nabídky, na zveřejněný záměr pronájmu prostorů k podnikání, které
vyhověly kontrole úplnosti. Nájemní smlouva s vybraným zájemcem bude předložena do
následující RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN - podal radním informace o 4 doručených obálkách s nabídkami uchazečů o
pronájem nebytových prostor v č. p. 201, z toho 1 nabídka byla vyloučena z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek. Po diskusi nakonec radní svým hlasování rozhodli o pronajmutí
uchazeči s nabídkou č. 1 - viz příloha tohoto bodu. Ostatní uchazeči budou informováni o
nabídce pronájmu jiných nebytových prostor města.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 43-2504/20
RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v čp. 201, ulice T. G. Masaryka, 549 01 Nové
Město nad Metují, paní Lence Zelené, Podbřezí 89, 518 03 Podbřezí, IČO: 60894571, za
nabídkovou cenu 1.101,00 Kč/m2/rok, se způsobem využití jako kadeřnický salon.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/5 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání č. p. 142 ul. Nerudova
Identifikace:
Jedná se o zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 142, ul.
Nerudova o celkové výměře 58,23 m2, a to za standardních podmínek (tj. cena 760
Kč/m2/rok, dle schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou), dle návrhu uvedeného v příloze k tomuto bodu. OSN doporučuje opětovné zveřejnění
z důvodu, že v 1. a 2. kole zveřejnění se nepřihlásil žádný zájemce.
Odůvodnění:
Opakované zveřejnění v zájmu obsadit volný nebytový prostor města.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse došlo k drobné úpravě v textu vyvěšení záměru pronájmu.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 43-2505/20
RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu volného prostoru pro podnikání v objektu č. p. 142, ul.
Nerudova o celkové výměře 58,23 m2, a to za standardních podmínek (tj. cena 760 Kč/m2/rok, dle
schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou), dle návrhu
uvedeného v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Zápis z jednání Komise názvoslovné
Identifikace:
RM je předkládán zápis ze spojeného jednání Komise názvoslovné č. 7, které se konalo ve
dnech 03.02., 02.03 a 25.05.2020 na MěÚ Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem ze 7. jednání KON, rozhodnout o předložených
doporučeních (přílohy a souvislost s bodem 5/2). Zápis z jednání komise je překládán RM v
souladu s Jednacím řádem komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 43-2506/20
RM byla seznámena a bere na vědomí zápis ze 7. jednání Komise názvoslovné, včetně
doporučení, a to ve znění přílohy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Zásady, uliční tabule, čísla popisná v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
RM č. 10-424/19 uložila OMM, v souvislosti s novými názvy ulic a na základě zjištění Komise
názvoslovné o neutěšeném stavu, který panuje v označování objektů čísly popisnými a
tabulkami názvů ulic v Novém Městě nad Metují, zabývat se kontrolní činností v této oblasti a
s tím souvisejícím odstraňováním závad. V případech, kdy dotčené subjekty závady
neodstraní, tak budou nahlášeni na OVRR k případnému řízení o přestupcích. Podkladem pro
projednání tohoto bodu je materiál vycházející z provedené kontroly značení ulic a domů,
vytvořené zásady o tvorbě uličního názvosloví s přílohami, dále grafické návrhy a doporučená
nabídka výrobce tabulí.
Odůvodnění:
Tento bod souvisí s bodem 5/1.
KON č. 7 na svém jednání přijala následující doporučení RM:
I. KON z předložených návrhů doporučila RM ke schválení variantu č. 3 (stávající typ,
modrobílá variace s typem písma dle návrhu grafika.
II. KON doporučila RM ke schválení vzhled tabulek čísel popisných (červenobílá varianta) a
evidenčních (modrobílá varianta) s typem číslic dle návrhu grafika.
III. KON dále doporučila RM souhlasit s nabídkou na spolupráci s firmou atelier duplex, s. r. o.,
ohledně přípravy grafického vzhledu každé konkrétní tabule pro tisk.
IV. KON na základě kvalitní reference doporučila RM zadat výrobu tabulí uličních, čp. a ev.
firmě Smaltovna Gaen Praha.
V. KON doporučila RM schválit zásady o tvorbě názvosloví, včetně příloh.
OMM: V rozpočtu města bylo schváleno pro letošní rok na položku "Označování ulic" 60 tis.
Kč. Na základě podrobného průzkumu a doplnění nových názvů ulic jsou náklady vyšší. V
nákladech je dále práce grafika a je potřeba uvažovat o případných svislých sloupcích na
místě, kde se nedá k ničemu název ulice umístit. OMM žádá o RO. Předběžně celkové
náklady jsou cca 120 tis. Kč.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Nejdříve proběhla diskuse k podobě příloh - tabulky ve formátu *.pdf se špatně nastavenou
oblastí tisku jsou problematické - v těchto případech je lepší, aby dosáhli radní na tabulky v
excelu. Ing. Prouza vyslovil poděkování za to, že to RM schválila - jde o výsledek několikaleté
práce, na které se podílela jak komise, tak její tajemnice Bc. Kroupová a v terénu působící
externí pracovnice pí Valterová - těm všem patří poděkování.
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 43-2507/20
RM bere na vědomí předložený materiál týkající se stavu značení ulic a čísel popisných v Novém
Městě nad Metují, včetně návrhů dopisů vlastníkům nemovitostí, návrhů grafika (atelier duplex, s. r.
o.) a nabídky na zhotovení od spol. Smaltovna GAEN, Praha.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 43-2508/20
RM ukládá OMM učinit kroky vedoucí k nápravě, tj. objednat příslušný počet uličních tabulí a tabulí
čísel popisných na budovy města, včetně zajištění postupného rozeslání příslušných dopisů a
umístění tabulí ve spolupráci s TS.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 43-2509/20
RM souhlasí s doporučeným návrhem (technické parametry) na vzhled uliční tabule a tabule čísla
popisného a evidenčního (viz Zásady) a s finanční úhradou na úpravu každé jednotlivé tabule dle
návrhu spol. atelier duplex, s. r. o., Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 43-2510/20
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Zásady č. 7/2020 o tvorbě uličního názvosloví
označování ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov ve městě Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 43-2511/20
RM schvaluje RO navýšení § 3639 - označení ulic o částku 80 tis. Kč z § 2212 - Husovo náměstí
(průzkumy, posudky apod.).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Smlouva o právu provést stavbu - kanalizační přípojka pro č. p. 1099 ul. Rezecká
Identifikace:
Dne 17.06.2020 OMM obdržel žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas se stavbou
kanalizační přípojky pro č. p. 1099 v Rezecké ul., Nové Město na Metují. Přípojka je ukládána
do pozemku komunikace v ul. Rezecká, p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve
vlastnictví města. OMM předkládá ke schválení jako souhlas se stavbou Smlouvu o právu
provést stavbu „Kanalizační přípojka pro č. p. 1099 ul. Rezecká Nové Město nad Metují“,
k.ú.Nové Město nad Metují“ (dále jen "SOPPS") mezi městem a p. [osobní údaj odstraněn].
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Odůvodnění:
Jedná se o novou přípojku, část přípojky v komunikaci bude realizována městem. Stavebník
předložil PD přípojky společnosti VaK Náchod a.s. a při realizaci stavby bude na novou
kanalizaci připojen. Odborné útvary s umístěním přípojky souhlasí. ORM doporučuje souhlasit
s umístěním přípojky do pozemku města a schválit SOPPS.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 43-2512/20
RM souhlasí s uložením kanalizační přípojky pro č. p. 1099 v ul. Rezecká do pozemku p. č. 2118
v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města, dle předložené žádosti a dokumentace
pro územní souhlas.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 43-2513/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Kanalizační přípojka pro č.p. 1099 ul. Rezecká
Nové Město nad Metují“, která bude uložena v délce 4,6 m do pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové
Město nad Metují, mezi městem a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Novostavba RD na p. p. č. 10/2 a 9 v k. ú. Spy - žádost o vyjádření
Identifikace:
Pan Ing. Radek Zima, IČO: 08863903 (projektant), požádal o vyjádření města k PD pro
sloučené územní řízení a stavební povolení na novostavbu RD na p. p. č. 9 a 10/2 v k. ú. Spy,
ul. Tumlířova. Jedná se o jednopodlažní rodinný dům.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí s předloženou PD. Vyjádření dotčených útvarů jsou přílohou
k tomuto bodu. Na základě připomínek ARCH projektant upravil projektovou dokumentaci.
Bude dodržena výška zídky oplocení do 75 cm nad komunikací města, s povrchovou úpravou
obkladem z přírodního kamene. Původně zamýšlený Bungalov byl na základě požadavků
ARCH opraven na dům se střechou o spádu 30-40°. Srážkové vody jsou svedeny do retenční
nádrže a přebytek je likvidován vsakováním. Splašková kanalizace je svedena do ČOV a
vsaku (byla povolena v samostatném řízení). Přípojka elektro ze stožáru ČEZ do
elektroměrného pilíře a pozemku investora není předmětem tohoto vyjádření a bude
povolována samostatně. Vodovodní přípojka není ukládána do pozemku města. Zpevněná
plocha dvora bude provedena ze zatravňovací dlažby. Srážkové vody z této plochy nebudou
stékat na pozemek komunikace města. Sjezd není navržen na komunikaci města. Vyjádření
ORM pro stavební a územní řízení s podmínkami je přílohou bodu. K žádosti o souhlas byly
doplněny opravené výkresy pohledů a situace RD. ORM doporučuje souhlasit se stavbou dle
předložené projektové dokumentace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 43-2514/20
RM souhlasí s vydáním souhlasného vyjádření města Nové Město nad Metují k PD na novostavbu
RD na p. p. č. 9 a 10/2 v k. ú. Spy, ul. Tumlířova dle předložené PD vypracované projektantem Ing.
Radkem Zimou, IČO: 08863903 s datem 02/2020 a jejímž investorem je p. [osobní údaj odstraněn] a
pí [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření města k předložené
dokumentaci ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Žádost o souhlas s vodovodní přípojkou Spy
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn],
zastupujícího pí [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn] o souhlas s
vybudováním vodovodní přípojky pro p. p. č. 241/1, k. ú. Spy z městské komunikace na p. p.
č. 600, k. ú. Spy.
Odůvodnění:
OMM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu, ve které jsou stanoveny podmínky
realizace vodovodní přípojky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 43-2515/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky na p. p. č. 600, k. ú. Spy pro p.
p. č. 241/1, k. ú. Spy, mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], bytem
[osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Povolení městských bannerů v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
OMM na základě usnesení č. RM 26-1498/19 ve znění "RM ukládá OMM zajistit potřebná
povolení pro umístění 2 ks bannerů u autobusové zastávky Malecí na p. p. č. 661/11, k. ú.
Nové Město nad Metují, v ul. T. G. Masaryka a ve spolupráci s TS realizovat jejich umístění."
podalo žádost na stavební úřad a následně bylo upozorněno stavebním úřadem na chybějící
vyjádření DI PČR a ŘSD, jelikož navržené umístění reklamních bannerů je v ochranném
pásmu silnice I/14. Na základě žádosti o vyjádření od DI PČR bylo městu zasláno záporné
stanovisko k umístění reklamních bannerů, které by v daném místě mohly odpoutávat
pozornost projíždějících řidičů a způsobit tak dopravní nehodu.
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Odůvodnění:
OMM opakovaně konzultovalo a dokládalo DI PČR podrobnosti týkající se umístění
reklamních bannerů u zastávky Malecí, avšak zástupce DI PČR nakonec vydal záporné
stanovisko k umístění 2ks reklamních bannerů. Jelikož bez souhlasného stanoviska DI PČR
nevydá OVRR územní souhlas k umístění 2 ks reklamních bannerů, žádáme tímto o zrušení
úkolu a zastavení prací s tím spojených.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 43-2516/20
RM bere na vědomí záporné stanovisko DI PČR k umístění 2 ks reklamních bannerů u autobusové
zastávky Malecí na p. p. č. 661/11, k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. T. G. Masaryka a zastavuje
činnost OMM spojenou s povolováním umístění 2 ks reklamních bannerů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Rekreační domek v ul. Leštinská
Identifikace:
OMM na základě usnesení č. RM 41-2352/20 "RM žádá o doložení záměru další výstavby na
p. p. č. 811/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, která naváže na plánovaný sjezd, na který je
podána na městě žádost a ukládá ST svolat schůzku s investorem k dané záležitosti" a
schůzky ze dne 08.06.2020 obdrželo upravenou žádost od p. Ing. Lukáše Maixnera, bytem
Mezilesí 102, 549 23 Mezilesí zastupujícího pí. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj
odstraněn], o vyjádření města ke stavbě rekreačního domku na p. p. č. 811/7, k. ú. Nové
Město nad Metují a zpět vzetí žádost dlážděný sjezd, jelikož zřízení dlážděného sjezdu by
znamenalo, že dle aktuálního ÚP by stavebník již nemohl realizovat stavbu plánovaného
rekreačního domku. Nyní žádají o souhlas s rekreačním domkem a o připojení k místní
komunikaci, na kterou nebude vybudován dlážděný sjezd, ale bude se přejíždět přes
zatravněný pás.
Odůvodnění: viz Stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček seznámil radní s důvody svého nesouhlasu v této věci, navržený rekreační dům
se jeví příliš velký, i když splňuje podmínky ÚP - má obavy, že bude využíván k trvalému
bydlení - bude hlasovat proti. Diskutovalo se o vhodnosti zamýšleného objektu do této lokality,
o sjezdu na pozemek a jeho zadláždění v budoucnu. Poté odhlasováno.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 43-2517/20
RM souhlasí se záměrem stavby rekreačního domu v ul. Leštinská na p. p. č. 811/7, k. ú. Nové
Město nad Metují, dle předložené projektové dokumentace stavby ke společnému oznámení záměru
zpracované p. Ing. Lukášem Maixnerem, Mezilesí 102, 549 23 Mezilesí, ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 43-2518/20
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitostí v ul. Leštinská
z městské komunikace na p. p. č. 2089 na p. p. č. 811/7, která se z hlediska ÚP nachází v lokalitě
určené k rekreaci, mezi městem Nové Město nad Metují, pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 Doplnění DZ na základě podnětů občanů
Identifikace:
Na základě podnětů od obyvatel projednalo OMM požadavky se zástupcem DI PČR na
možnosti doplnění dopravního značení a zvýšení tak bezpečnosti provozu po městě. Jedná se
o žádost z webu od p. [osobní údaj odstraněn] na doplnění 1 ks dopravního zrcadla pro výjezd
z ul. Řadová, kde jsou zhoršené rozhledové poměry při výjezdu na pravou stranu směrem do
ul. Stavební. Dále má OMM podněty na doplnění 1 ks dopravního zrcadla pro výjezd z ul.
Kosařova do ul. Vl. Moravce, kde jsou zhoršené rozhledové poměry z důvodu zatáčející ulice
kolem bývalého Hostince na p. p. č. 46/3, k. ú. Spy, na instalaci 1 ks dopravního zrcadla pro
výjezd z ul. Polní do ul. U Letiště, pro zlepšení výhledu na pravou stranu ul. U Letiště (V roce
2019 bylo instalováno dopravní zrcadlo pro zlepšení rozhledu na levou stranu ul. U Letiště, při
výjezdu z ul. Polní.) a dále pak 1 ks dopravní značky č. IP 10a "Slepá pozemní komunikace"
pro ul. Vrchovinská. Dále pak OMM obdrželo podnět od p. [osobní údaj odstraněn], bytem
[osobní údaj odstraněn] a webový dotaz od p. [osobní údaj odstraněn] na doplnění 1 ks
dopravní značky č. IP 10a "Slepá pozemní komunikace" pro ul. Rovná.
Odůvodnění:
OMM provedlo místní šetření se zástupcem Dopravního inspektorátu Náchod, který ústně
souhlasil s projednanými změnami dopravního značení.
Odhad cen za provedení dopravního značení je:
Umístění 1 ks dopravního zrcadla pro výjezd z ul. Řadová bude vycházet na cca 9.000 Kč vč.
DPH
Umístění 1 ks dopravního zrcadla pro výjezd z ul. Kosařova bude vycházet na cca 9.000 Kč
vč. DPH
Umístění 1 ks dopravního zrcadla pro výjezd z ul. Polní bude vycházet na cca 9.000 Kč vč.
DPH
Doplnění 1 ks dopravní značky č. IP 10a "Slepá pozemní komunikace" do ul. Rovná na cca
3.100 Kč vč. DPH
Doplnění 1 ks dopravní značky č. IP 10a "Slepá pozemní komunikace" do ul. Vrchovinská na
cca 2.300 Kč vč. DPH
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: vedoucí ORM - shrnula vyjádření odborných útvarů k jednotlivým podnětům na
umístění DZ nebo zrcadel. Byla vedena diskuze k umístění dopravního zrcadla pro výjezd z ul.
Řadová do ul. Stavební. ST - uvedl, že tudy jezdí při dopravní špičce. Ing. Prouza - doplnil, že
tam je ale minimální provoz. Mgr. Hylský, Ing. Němeček. Ing. Prouza - předložili k úvaze
otázku, zda by nestálo za to, zde změnit přednost v jízdě. OMM - nevzpomíná si, že by v této
části byly dopravní nehody, mj. by o tom informoval vrchní strážník MP.
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Dále pak radní diskutovali a hlasovali o jednotlivých navržených usneseních:
1/ RM nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 670/1, k. ú. Krčín pro výjezd z ul.
Řadová do ul. Stavební. Hlasováno - 5 pro.
2/ ARCH navrhl jako možné další řešení udělat z ul. Kosařova jednosměrnou, a to směrem na
Vršovku, doprava by se mj. i zklidnila. Radní odhlasovali umístění dopravního zrcadla ve
Spech z výjezdu ul. Kosařova do ul. Vl. Moravce (směrem do města). Hlasováno - 5 pro.
3/ "RM nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 639/1, k. ú. Krčín pro výjezd z
ul. Polní do ul. U Letiště. Hlasováno - 5 pro.
4/ "RM souhlasí s doplněním dopravního značení č. IP 10a "Slepá pozemní komunikace" na p.
p. č. 704/1, k. ú. Nové Město nad Metují pro ul. Rovná a pověřuje OMM zajištěním stanovení
dopravního značení a zajištěním instalace dopravního značení." Hlasováno - 5 pro.
5/ "RM souhlasí s doplněním dopravního značení č. IP 10a "Slepá pozemní komunikace" na p.
p. č.686/11, k. ú. Nové Město nad Metují pro ul. Vrchovinská a pověřuje OMM zajištěním
stanovení dopravního značení a zajištěním instalace dopravního značení." Hlasováno - 5 pro.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 43-2519/20
RM nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 670/1, k. ú. Krčín pro výjezd z ul.
Řadová do ul. Stavební.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 43-2520/20
RM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 628, k. ú. Spy pro výjezd z ul. Kosařova do
ul. Vl. Moravce a pověřuje OMM zajištěním všech potřebných povolení a umístěním dopravního
zrcadla.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 43-2521/20
RM nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 639/1, k. ú. Krčín pro výjezd z ul. Polní
do ul. U Letiště.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 43-2522/20
RM souhlasí s doplněním dopravního značení č. IP 10a "Slepá pozemní komunikace" na p. p. č.
704/1, k. ú. Nové Město nad Metují pro ul. Rovná a pověřuje OMM zajištěním stanovení dopravního
značení a zajištěním instalace dopravního značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 43-2523/20
RM souhlasí s doplněním dopravního značení č. IP 10a "Slepá pozemní komunikace" na p. p.
č.686/11, k. ú. Nové Město nad Metují pro ul. Vrchovinská a pověřuje OMM zajištěním stanovení
dopravního značení a zajištěním instalace dopravního značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Dodatek č. 2 k realizační smlouvě - Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění,
I. etapa
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 2 k realizační smlouvě č. 46/2017 na akci Stará
ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa, která je uzavřena mezi městem Nové
Město nad Metují a společností AECOM CZ s.r.o., Na Beránce 57/2, Praha 6, IČO: 15890465.
Předmětem dodatku je změnový list č. 1, ke kterému bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP
a zároveň byl schválen ze strany SFŽP (poskytovatele dotace). Obsahem dodatku jsou
méněpráce a vícepráce podrobněji popsané ve změnovém listu č. 1, po jejich realizaci dojde k
ponížení celkových výdajů dle smlouvy o 746,00 Kč bez DPH (902,66 Kč vč. DPH). Celková
cena díla se tedy nově mění na 9.000.674,54 Kč vč. DPH (z původních 9.001.577,20 Kč vč.
DPH).
Odůvodnění: Vzhledem k navrženým méně a vícepracem je potřeba schválit dodatek č. 2 k realizační
smlouvě.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 43-2524/20
RM schvaluje dodatek č. 2 k realizační smlouvě č. 46/2017 na akci Stará ekologická zátěž Elton sanace znečištění, I. etapa mezi městem Nové Město nad Metují a společností AECOM CZ s.r.o.,
Na Beránce 57/2, Praha 6, IČO: 15890465, kterým se celková cena díla snižuje o částku 902,66 Kč
vč. DPH na celkovou cenu díla 9.000.674,54 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách - revokace usnesení
Identifikace:
OMM znovu předkládá ke schválení dodatek č. 2 mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, 500 00 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČO:
46509283, který byl projednán v RM 41 dne 01.06.2020 usnesením č. RM 41-2342/20 ve
znění: "RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy - rekonstrukce
umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí, IČO: 46509283, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku 32.028,20
Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 2.018.612,64 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jeho podpisem".
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Odůvodnění:
Viz vysvětlení OMM v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz na to, co bylo realizováno v rámci této akce? Vedoucí ORM uvedla
výčet úprav.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 43-2525/20
RM revokuje usnesení č. RM 41-2342/20 "RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci
"Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad
Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03
Hradec Králové - Slezské Předměstí, IĆO: 46509283, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku
32.028,20 Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 2.018.612,64 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem."
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 43-2526/20
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní
nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IĆO:
46509283, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku 21.773,61 Kč vč. DPH na celkovou cenu
díla 2.008.358,05 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Žádost o zřízení sjezdu a o posun vývěsních tabulí ve Vrchovinách
Identifikace:
Na město Nové Město nad Metují byla doručena žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas
se zřízením sjezdu ze st. p. č. 197 na místní komunikaci p. p. č. 875/3 v k. ú. Vrchoviny, která
je ve vlastnictví města, a dále žádá i o posun vývěsních tabulí, pro možnost zřízení sjezdu.
Odůvodnění:
Viz žádost a návrh odpovědi ORM v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy MST k nástěnkám a k místu sjezdu odpověděla vedoucí ORM. Radní byli
seznámeni s vyjádření OV Vrchoviny. Poté odsouhlaseno. Ing. Němeček - potřeboval se
zorientovat ve věci sjezdu, dále řešil sloup el. vedení. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 43-2527/20
RM souhlasí ve znění přílohy k tomuto bodu s odesláním vyjádření ORM k žádosti p. [osobní údaj
odstraněn] o zřízení sjezdu ze st. p. č. 197 na místní komunikaci p. p. č. 875/3 v k. ú. Vrchoviny a o
posun vývěsních tabulí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Přeložka nn v ul. Na Bořetíně
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují má zpracovánu PD na Rekonstrukci komunikace v ul. Na
Bořetíně s pravomocným stavebním povolením. Nyní běží zadávací řízení na dodavatele.
Realizace by měla proběhnout na podzim 2020 v koordinaci s realizací rekonstrukce
teplovodu, kterou bude realizovat První novoměstská teplárenská s.r.o. Součástí realizace
rekonstrukce komunikace je i vyvolaná přeložka nn. Stavebníkem bude ČEZ distribuce a.s. K
realizaci je třeba s firmou ČEZ Distribuce a.s. uzavřít Dohodu o postoupení práv a povinností z
investorství a dále pak Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IZ-12-2001532/SOBS VB/DUS/1.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit předloženou Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství a
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-122001532/SOBS VB/DUS/1, které jsou nutné, aby mohla být rekonstrukce komunikace v ul. Na
Bořetíně zrealizována.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 43-2528/20
RM schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství mezi ČEZ Distribuce, a.s. a
městem Nové Město nad Metují na část SO.402 přeložka KNN z akce "Rekonstrukce komunikace v
ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují" ve znění přílohy a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 43-2529/20
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2001532/SOBS VB/DUS/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s.
a městem Nové Město nad Metují na přeložku nn v ul. Na Bořetíně a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/13 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2020 - lesní oplocenky
Identifikace:
SL předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2020 na zhotovení
lesních oplocenek, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a Pavlem
Řezníčkem, Wolkerova 267, 552 03 Česká Skalice, IČO: 63588021. Předmětem dodatku je
změna ve skutečných obvodech jednotlivých oplocenek dle porostů daných terénními
nerovnostmi při realizaci oplocenek, což vede ke zvýšení celkové ceny díla o 9.379,92 Kč vč.
DPH. Celková cena díla nově činí 258.088,16 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Změny ve skutečných obvodech jednotlivých oplocenek vedou ke zvýšení celkové ceny díla, z
tohoto důvodu je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě.
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 43-2530/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 68/2020 na zhotovení lesních oplocenek mezi
městem Nové Město nad Metují a Pavlem Řezníčkem, Wolkerova 267, 552 03 Česká Skalice, IČO:
63588021, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku 9.379,92 Kč vč. DPH na celkovou cenu díla
258.088,16 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: SL, Provede: OMM, Termín: 10.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Žádost o vyjádření ke změně stavby BD C1 a C2 v lokalitě Březinky
Identifikace:
Společnost FATO a.s., člen holdingu FATO zaslala na město žádost o vyjádření ke změně
stavby před dokončením a to na stavby BD C1 a C2 v lokalitě Březinky. Jedná se o posun
oplocení, oproti projektové dokumentaci na parcele 691/5 v majetku FATO real s.r.o, na které
probíhá výstavba novostavby bytového domu C2, by mělo dojít k posunu až na její hranici s
parcelou 658/1 v majetku Nového Města nad Metují.
Dále se jedná o náhradu třech částí plotu z pletiva za plot dřevěný a o stavbu pergoly na
předzahrádce patřící k jednomu z bytů v BD C1.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 43-2531/20
RM souhlasí s vyjádřením města k zamýšlené změně stavby před dokončením u BD C1 a C2
v lokalitě Březinky ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/15 Informace o dělení pozemků Na Výsluní, případní noví majitelé
Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM. Dne 29.06.2020 obdrželo město Nové Město nad
Metují informaci, že manželé [osobní údaj odstraněn] jsou budoucí kupci pozemků Na Výsluní
v rozvojové lokalitě. Plánují od současného vlastníka odkoupení 2 spodních pozemků dle
situace (návrhu na dělení pozemků) o velikostech 855 m2 a 887 m2. Na těchto 2 plánovaných
pozemcích uvažují postavit 1 RD o standardních rozměrech.
Odůvodnění:
Bez vyjádření odborných útvarů, informace vložena do RM 29.06.2020. Přílohy jsou součástí
tohoto informativního bodu. OMM podalo na základě úkolu z RM námitku na OVRR k dělení
pozemků Na Výsluní.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bod předložený přímo na jednání RM na tzv. "žlutém papíře". Bližší komentář podal radním
ST, a to o svém jednání dne 26.06.2020 s manželi [osobní údaj odstraněn]. Radní se shodli
nad tím, že by bylo dobré, kdyby žadatelé měli alespoň s majitelkou pozemků smlouvu o
smlouvě budoucí. Poté odhlasováno.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 43-2532/20
RM bere na vědomí informaci, že p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] mají v
plánu odkoupení dvou pozemků o velikostech 855 m2 a 887 m2 dle plánované situace na dělení
pozemků v lokalitě Na Výsluní za účelem výstavby 1 RD o standardních rozměrech.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/16 Informace ST o TV reportáž týkající se zámku rodiny Bartoň - Dobenín
Identifikace:
Bod zařazený přímo na jednání RM. ST informoval o TV reportáži týkající se zámku rodiny
Bartoň - Dobenín, který dne 22.06.2020 kolem poledne navštívil premiér Andrej Babiš (ANO).
Stát, který má předkupní právo, by měl zámek rodiny Bartoň - Dobenín podle premiéra
Andreje Babiše koupit. Předseda vlády při pondělní návštěvě KHK jednal se zástupci NPÚ a
majitelů (pozn.: současným majitelem zámku je Joseph Michael Barton Dobenin), přímo na
novoměstském zámku.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi bylo formulováno usnesení: "RM ukládá ST odeslat dopis vládě ČR týkající se
podpoření záměru koupě Národní kulturní památky, tj. Zámek Nové Město nad Metují,
státem." Poté odhlasováno.
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 43-2533/20
RM ukládá ST odeslat dopis vládě ČR týkající se podpoření záměru koupě Národní kulturní
památky, tj. Zámek Nové Město nad Metují, státem.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 10.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/17 Informace ze schůzky vedení města se zástupci ŘSD, SÚS KHK a s 1. náměstkem
hejtmana KHK
Identifikace:
Bod zařazený přímo na jednání RM. Informace ST ze schůzky vedení města se zástupci ŘSD
ČR, SÚS KHK a s 1. náměstkem hejtmana KHK Mgr. Červíčkem.
Odůvodnění:
Aktuální informace pro radní.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval radní o tom, že se dne 25.06.2020 konala na radnici schůzka ST a MST se
zástupci ŘSD ČR, SÚS KHK a 1. náměstkem hejtmana Mgr. Červíčkem. Zástupci ŘSD ČR
informovali vedení města o započetí projektování rekonstrukce vjezdu do Husova náměstí
kolem Zázvorky. Společně s tím bude město zároveň doprojektovávat úpravu chodníků s tím,
že realizace by měla proběhnout v roce 2021. Oprava nerovností při vjezdu do Husova
náměstí by měla být řešena samostatně již v tomto roce. Dále byla na schůzce projednávána
záležitost přečíslování komunikací směr Dobruška - Náchod (I/14 atd.).
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 43-2534/20
RM bere na vědomí informace ST ze schůzky vedení města se zástupci ŘSD ČR, SÚS KHK a s 1.
náměstkem hejtmana KHK Mgr. Červíčkem, která se konala dne 25.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/18 Podnět MST ve věci zjednosměrnění ulic v Novém Městě nad Metují v souladu s
Dopravní studií v klidu
Identifikace:
Bod zařazený přímo až na jednání RM. MST vznesl podnět k projednání v Komisi dopravní jde o další etapy zjednosměrnění ulic v Novém Městě nad Metují, které by byly v souladu
s Koncepcí dopravy v klidu z roku 2013.
Odůvodnění:
Pokračování započatého procesu řešení dopravních problémů ve městě.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - předeslal, že on se zjednosměrňováním ulic nesouzní, při hlasování proto ruku
nezvedne a bude hlasovat proti. K této záležitosti diskutovali všichni radní, dále ST, MST,
TAJ, vedoucí ORM i vedoucí OMM. MST - rád by, aby se nevymýšlelo něco nově "od stolu" a
zároveň by byla škoda nevyužít Koncepce dopravy v klidu. TAJ - termín cca půlka října?
Usnesení formuloval MST: "RM ukládá Komisi dopravní projednat a navrhnout další etapu
zjednosměrnění ulic v Novém Městě nad Metují v souladu s Koncepcí dopravy v klidu z roku
2013." Hlasováno - 4 pro, 1 proti, 0 zdržel se. Ing. Němeček - vycházíme vstříc občanům,
zvedne to kapacity parkování, jde o nápravu protiprávního stavu - současný stav na mnoha
místech není zákonný.
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K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 43-2535/20
RM ukládá Komisi dopravní projednat a navrhnout další etapu zjednosměrnění ulic v Novém Městě
nad Metují v souladu s Koncepcí dopravy v klidu z roku 2013.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 Schválení výjimky pro nákup dýchacích přístrojů JSDH
Identifikace:
Velitel JSDH p. Zdeněk Kábrt předkládá ke schválení návrh na nákup dýchacích přístrojů pro
jednotku, a to na výjimku, tj. mimo režim Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Zdůvodnění toho návrhu je obsaženo v příloze.
Odůvodnění: Důvodem udělení výjimky ze zásad je zajištění kompatibility přístroje s vybavením HZS –
viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 43-2536/20
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zakázky malého rozsahu na nákup dýchacích přístrojů
pro JSDH a pověřuje velitele JSDH předložením příslušné kupní smlouvy ke schválení v RM.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Vyřazení nalezených movitých věcí
Identifikace: OF předkládá návrh na vyřazení nalezených movitých věcí - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Dle ust. § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů se město po 3 letech stává vlastníkem nalezených movitých věcí. Vzhledem k tomu,
že za tyto roky máme v evidenci celou řadu věcí, které si vlastníci nevyzvedli a řada z nich je
poškozena nebo obtížně prodejná, navrhujeme proto vyřazení tohoto majetku z evidence.
Ostatní předměty budou nabídnuty k prodeji fyzickým nebo právnickým osobám. OF zveřejní
na úřední desce a elektronické desce nabídky k prodeji tohoto majetku. Stejným způsobem
bude zveřejněno, kdy bude uskutečněna prohlídka a prodej. U předmětů nabízených k prodeji
bude v případě nezájmu provedena likvidace.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - svazek 6 klíčů - je tam chybné datum - požádal o opravu. OF - opravu roku na
2020 v příloze zajistí. Poté hlasováním schváleno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 43-2537/20
RM schvaluje vyřazení nalezených movitých věcí z evidence OF ve znění upravené přílohy
k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 PNT s.r.o. - převod hospodářského výsledku za rok 2019
Identifikace:
Zůstatek účtu 428 - nerozdělený zisk minulých období je z rozhodnutí RM č. 18 z roku 2019 3.116.036,02 Kč. Město, jako jediný společník, kromě schválení účetní uzávěrky také
rozhoduje o celém výsledku hospodaření po zdanění. Je potřeba rozhodnout o výsledku
hospodaření společnosti PNT s.r.o. za rok 2019. Za rok 2019 byl hospodářský výsledek
1.028.980,61 Kč.
Odůvodnění:
RM jakožto jediný společník společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. v rámci
rozhodnutí jediného společníka musí schválit rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 43-2538/20
RM schvaluje převod hospodářského výsledku PNT s.r.o. za rok 2019 v částce 1.028.980,61 Kč, a
to na účet 428 - Nerozdělený zisk minulých období.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Zápis č. 4/2020 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 03.06.2020
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 4/2020 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 03.06.2020 s rozhodnutím o umístění na 2 uvolněná místa na domově pro seniory
Oáza ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Viz zápis v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 43-2539/20
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2020 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 03.06.2020 a návrh na
obsazení dvou míst v domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují,
ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Program prevence rizikového chování na rok 2020
Identifikace:
Manažer prevence kriminality předkládá ke schválení jednotlivé výše finanční podpory v rámci
Programu prevence rizikového chování na rok 2020 a to tak, jak byly navrženy členy pracovní
skupiny pro prevenci kriminality - příloha. Jednotlivé výše byly navrženy takto: Základní škola,
Komenského 15, Nové Město nad Metují, projekt Na prevenci jinak IX - částka 8 000 Kč,
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, ČSA 379, Nové Město nad Metují,
projekt Skrytá nebezpečí internetu. Kyberšikana - částka 15 000 Kč, Základní škola,
Komenského 15, Nové Město nad Metují, projekt Turisticko - adaptační kurz - částka 25 000
Kč, Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují, projekt
Adaptační kurz - částka 25 000 Kč. S příjemci dotace bude sepsána smlouva dle vzorové
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory.
Odůvodnění:
Město Nové Město nad Metují vyhlásilo v lednu 2020 dotační řízení v rámci Programu
prevence rizikového chování na rok 2020 na podporu jednorázových a krátkodobých
preventivních projektů z rozpočtu města. Termín podání žádostí ze dne 31.03.2020 byl z
důvodu nouzového stavu prodloužen do dne 31.05.2020.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV

Stránka 31

ZÁPIS Z PORADY
RM 43 ze dne 29.06.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 43-2540/20
RM schvaluje poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města v rámci dotačního titulu Programu
prevence rizikového chování na rok 2020 na podporu preventivních projektů a to takto: Základní
škola, Komenského 15, Nové Město nad Metují, projekt Na prevenci jinak IX - částka 8 000 Kč,
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, ČSA 379, Nové Město nad Metují,
projekt Skrytá nebezpečí internetu. Kyberšikana - částka 15 000 Kč, Základní škola, Komenského
15, Nové Město nad Metují, projekt Turisticko - adaptační kurz - částka 25 000 Kč, Základní škola a
Mateřská škola Krčín, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují, projekt Adaptační kurz - částka 25
000 Kč. S příjemci dotací bude sepsána smlouva dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finanční podpory. RM pověřuje ST k podpisu smluv.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Zápise Komise pro cestovní ruch
Identifikace:
Ve středu 03.06.2020 se ke svému jednání sešla Komise pro cestovní ruch. V rámci schůzky
projednala následky i otevřené možnosti vzniklé díky epidemiologické situaci, prodiskutovala
potřebnost prosazování města jako destinace a kulturně žijícího centra v rámci sociálních sítí
a s tím i související reklamu a propagaci ve světě sociálních sítí. Dále byly představeny
projekty - Město na skále - marketingová kampaň zahájená v sezóně 2020 a Město hodinek projekt zážitkového cestovního ruchu s plánovaným spuštěním na podzim roku 2020.
Komise cestovního ruchu doporučuje využít nástroje placené reklamy k představení města
jako destinace vhodné k trávení dovolené a dále v součinnosti s PR a pracovníky v kultuře
tohoto nástroje využít také při zviditelňování kulturních akcí našeho města.
Odůvodnění: Vyplývá z povinnosti referentky cestovního ruchu předkládat zápisy jednání KCR do RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 43-2541/20
RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 03.06.2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 22.06.2020
Identifikace: Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne 22.06.2020
v knihovně ve Spech viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň mailem
rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že operativní
záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o záležitosti
příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným útvarem
(opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 43-2542/20
RM projednala Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 22.06.2020 v knihovně ve
Spech, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 43-2543/20
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 22.06.2020,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Zápis č. 4 Osadního výboru Krčín ze dne 22.06.2020
Identifikace:
Zápis ze 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín konaného dne 22.06.2020 od 19:00
hodin v klubovně TJ Sokol Krčín viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou rovněž mailem
rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že operativní
záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o záležitosti
příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným útvarem
(opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 43-2544/20
RM projednala Zápis z 4. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín (dále jen "OV Krčín")
konaného dne 22.06.2020 od 19:00 hodin v klubovně TJ Sokol Krčín, ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 43-2545/20
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis ze 4. veřejného zasedání OV Krčín konaného dne
22.06.2020, zadání příslušných operativních úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich
plnění informovat přímo OV Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/6 Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 16.06.2020
Identifikace:
Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
16.06.2020 v knihovně Vrchoviny viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bod předložený přímo na jednání RM na tzv. "žlutém papíře". Ing. Němeček - k bodu 3.
Obnova polní cesty "Bražanda" (viz zápis č. 1/2020 OV Vrchoviny ze dne 16.06.2020)
konstatoval, že je potřeba informovat OV Vrchoviny, že RM věc nijak neodložila - viz
schválené usnesení č. RM 40-2322/20 ze dne 18.05.2020 ve znění: "RM nesouhlasí se
zprůchodněním bývalé polní cesty "Bražanda", a to z důvodu vysokých nákladů spojených s
jejím zprůchodněním." Poté odhlasováno.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 43-2546/20
RM projednala Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 16.06.2020 v
knihovně Vrchoviny ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 43-2547/20
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 1 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 16.06.2020, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV
Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po skončení článku Rozvoj vznesli přítomní několik podnětů, u kterých se shodli, že budou do
zápisu zapracovány v rámci článku Diskuse:
1/ Ing. Němeček - dotaz na věcné břemeno u Metuje - podmínkou pro jakékoliv záměry je
změna ze současného oboustranného nájmu na trvalé věcné břemeno pro město i pro [osobní
údaj odstraněn]. Zajišťuje to někdo? ST - to dostal na starosti prodávající.
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2/ Ing. Prouza - připomínka ze schůzky s řediteli organizací, které se zabývají kulturou - ode
dne 07.07.2020 se stěhuje MK do Kina 70 - kanceláře budou přístupné zezadu objektu - nejde
něco udělat s tím, aby lidi mohli k zadnímu vchodu bezpečně sejít z ul. Nerudova? ST - uvedl,
že zajištění bezpečného přístupu v tomto místě bude řešit s TS.
3/ Mgr. Hylský - zprůchodnění chodníku v ul. Přibyslavská - od sokolovny po ul. Dukelská požádat o ořez soukromé vlastníky - ST to uloží MP.
4/ TAJ - podnět ze ZM 13 k vytvoření databáze zápisů z jednání komisí RM tak, aby k nim
měli přímý přístup všichni zastupitelé, kterým nestačí dosavadní přístup přes program
Konsiliář. Záležitost je řešena s OI a je předpoklad, že souhrn všech zápisů za toto volební
období bude v průběhu prázdnin vytvořen v neveřejné části www stránek města, kam bude
zastupitelům dán přístup.
5/ TAJ připomněl, že dne 30.06.2020 je poslední termín k vyplnění Prohlášení o střetu zájmů
na stránkách Ministerstva spravedlnosti - jinak hrozí sankce - týká se to i radních.
6/ Ing. Prouza - podal aktuální informace k přípravě nové knihy o Novém Městě nad Metují.
Práce pokračují dobře, ukazuje se, že výběr zpracovatelů byl dobrý. Pan Radovan Krtička,
který fotografuje do knihy, je opravdu šikovný. Dále na tvorbě knihy spolupracuje p. [osobní
údaj odstraněn] (texty), p. [osobní údaj odstraněn] (knižní podoba), dále pan Mgr. Jiří Švanda
z MMUZ a celé to koriguje a dohlíží ředitelka MKN paní Bc. Lada Všetičková, DiS. Vše by
mělo být připraveno do června 2021.
Konec jednání RM 43 v 15:36 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 43 vyhotoven dne:

3. července 2020

Zápis z RM 43 vypraven dne:

3. července 2020

Zápis z RM 43 zveřejněn dne:

3. července 2020
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