Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 6 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 14.01.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

18:27

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:27

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

18:27

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

18:27

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:27

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:27

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

18:27

Plná

8
9

Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00

18:27
18:27

Plná
Plná

vedoucí OI (OSÚ)
vedoucí OMM
vedoucí ORM (OMM)
ARCH (ORM)
referent ORM (OMM)
vedoucí OSN (OMM)
vedoucí OŠKS (OF)
referentka OŠKS (OF)
zastupitel

13:05
14:15
14:15
14:26 - 15:02
14:59 - 15:02
15:35
16:52
16:52
17:39

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mgr. Zdeněk Továrek
Ing. Libor Pozděna
Ing. Simona Vojnarová
Mgr. A. Vít Lukas
Ing. Petr Mach
Pavel Horvat
Mgr. Václav Kupka
Michaela Mináriková
Bc. Jiří Sláma

13:36
16:50
15:53
15:17 - 15:34
15:17 - 15:24
16:50
18:20
17:01
18:08

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Ing. Vilém Maur, MBA

_____________________

Mgr. Josef Hylský

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. RM 5 dne 17.12.2018)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
p. Miroslav Jarolímek
Ing. Martin Prouza
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Program:
1

Program jednání RM

1/1

Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 14.01.2019

1/2

Aktuální informace z OSÚ, OI a OF (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne
05.11.2018)

2/1

Zřízení věcného břemene pro ČEZ ul. Johnova, ČSA, Dukelská

2/2

Zřízení věcného břemene pro ČEZ č. IV-12-2016832/VB/2 Spy

3/1

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - STRABAG a.s.

3/2

Zápis z jednání OV Spy ze dne 20.11.2018

3/3

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - Ing. arch. Tadeáš Matoušek

3/4

Zadání zpracování studie a PD - park v bývalém areálu kasáren

3/5

Změnový list č.3 - "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"

3/6

„Nábytkové vybavení - odborné učebny - Fy-Ch, dílny“ - „Nábytkové vybavení - odborné
učebny - Fy-Ch, dílny“

3/7

Dodatek č. 2 k SOD na DUR - Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují

3/8

Zápis z 1. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 19. 12. 2018

3/9

Zadání zpracování Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují

3/10

Žádost o souhlas se stavbou stoky A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují

3/11

Novostavba 12 – ti BJ, lokalita Na Výsluní

3/12

„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ – opakování zjednodušeného podlimitního
řízení

3/13

Ing. Prouza - informace z Dopravního výboru KHK
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4/1

Zápis ze 149. zasedání Bytové komise

4/2

Zápis z jednání se spoluvlastníkem čp. 926

4/3

Pronájem části společných prostor domu čp. 44-47 - zřízení datové sítě

4/4

Pronájem části společných prostor domu čp. 483, 484, 475, 476, 468, 467, ul. Dukelská,
čp. 477, 478, 462, 463, 481, 482 ul. ČSA - zřízení datové sítě

4/5

Žádost o přehodnocení stanoviska - neprodloužení nájemní smlouvy

5/1

Žádost o mimořádný příspěvek - ČČK

5/2

Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují

5/3

Žádost o dotaci - ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s.

5/4

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ Komenského

5/5

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ Malecí

5/6

Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce

5/7

Možnosti rozvoje zážitkové turistiky v Novém Městě nad Metují

6/1

Rozpočtové opatření – položka 4112 – neinvestiční dotace ze SR – souhrnný dotační
vztah

6/2

Směrnice č. 1/2019 - Cestovní náhrady

7/1

Počet žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR

7/2

Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000Sb.

7/3

Dodatek ke smlouvě o poskytování bezpečnostní služby

7/4

Seniorská obálka

7/5

Informace o poskytnutí věcné pomoci

7/6

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru
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7/7

Nový projekt v plánování sociálních služeb

7/8

Aktualizace Řádu ohlašovny požáru

7/9

Doplnění členů do Komisí RM 2018 - 2022

7/10

Dotační program pro ochranu měkkých cílů

7/11

Ing. Maur - témata pro koncepční zasedání RM
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1 Program jednání RM
Identifikace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 15:45
15:45 - 16:15
16:15 - 17:30
17:30 - 17:35
17:35 - 18:15
18:15

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 1 USNESENÍ č. RM 6-160/19
RM souhlasí s programem jednání RM 6.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/1 Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 14.01.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 6 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 6-161/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Aktuální informace z OSÚ, OI a OF (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne
05.11.2018)
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 408-17571/18, tj. splatný úkol č. 23485 ze dne 05.11.2018
vystoupili v úvodu zasedání RM vedoucí OSÚ, OI a OF s aktuálními informacemi ze svých
odborů a oddělení.
Podrobné náplně a přehled činností, které zajišťují jednotlivé odbory a oddělení, jsou
k dispozici
na
www
stránkách
města,
ve
výročních
zprávách
MěÚ
viz http://www.novemestonm.cz/obcan/dokumenty-mesta-a-meu/vyrocni-zpravy-meu-1/
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Harmonogram vystupujících VO - začátek vždy ve 13:05 hodin v den konání dané RM
v kanceláři ST:
RM 6 - Bc. Tyč (OSÚ) + Mgr. Továrek (OI) + Ing. Kunte (OF)
RM 7 - Mgr. Kupka (OŠKS) + Mgr. Plšková (OSV) + pí Dvořáčková (OSP)
RM 8 - Ing. Fröde (ÚKIA, DPO) + p. Rek, DiS. (SL)
RM 9 - Mgr. Petera (OS) + Ing. Pozděna (OMM)
RM 10 - Ing. Skalský (OVRR) + Ing. Hanka (OŽP)
RM 11 - p. Trojan (TS) + p. Kratěna (MP)
Odůvodnění:
Plnění úkolů.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:05 hodin - Mgr. Zdeněk Továrek - vedoucí Oddělení informatiky (dále jen "OI") přišel na
jednání RM v rámci plnění úkolu představit činnost OI. Úvodem radní informoval o tom, že OI
je součástí OSÚ a o základních činnostech, které OI zajišťuje – od správy počítačové sítě,
přes zajištění výběrových řízení až po legislativní povinnosti. Následně proběhlo stručné
připomenutí schváleného rozpočtu OI pro rok 2019 s krátkým komentářem k jednotlivým
položkám. Poté vedoucí OI seznámil radní se současnými úkoly, kde mj. zdůraznil
problematiku vazby na základní registry, přípravy výběrových řízení na obnovu techniky,
návazných činností v oblasti GDPR a plnění povinností z pohledu eIDAS.
Před vlastním seznámením s výhledem do budoucna, byly prezentovány klíčové projekty
z minulých cca tří let – výměna aktivních prvků, migrace ze starého technologického centra do
nového, zajištění navýšení konektivity pro MěÚ apod. Část byla doplněna fotografickým
materiálem.
V závěru prezentace byly diskutovány otázky zejména z oblasti připravovaného redesignu
webu, kdy byly Ing. Maurovi zodpovězeny dotazy ohledně procesního zajištění této změny –
připravuje se série pracovních schůzek OI s TAJ. Výsledky budou průběžně předkládány RM.
V průběhu této diskuse byly prezentovány graficky znázorněné statistiky návštěvnosti, ze
kterých je patrné, že návštěvnost meziročně roste, vedoucí OI zároveň připomněl i některé
silné stránky současného webu - text to speech, interaktivní mapa (podklady Mapy.cz),
jazykové mutace, virtuální prohlídka, … Při plánovaných změnách je nutné se zaměřit na
současné nedostatky (vyhledávání, design), avšak se zachováním užitečných funkcionalit.
Konec ve 13:36 hodin.
Ve 13:36 hodin - Ing. Jiří Kunte - vedoucí Odboru finančního (dále jen "OF") - mimo menších
agend, jako je evidence místních poplatků, smluv, faktur, zajišťuje OF šest hlavních činností pokladní agendu, evidenci a vymáhání pohledávek, mzdové účetnictví, účetní činnosti,
rozpočet a vedení majetku a jeho inventarizaci. Do OF spadá také OŠKS - prezentace
vedoucího OŠKS bude samostatně. Pokladní činnost - velmi nás zatěžuje agenda
parkovacích automatů - mincí je při každém přepočítávání, které trvá 3-4 hodiny až 40 kg.
V rámci správy pohledávek na OF končí vše, co je již nevymahatelné - je to zdlouhavý proces,
objem dlužných částek pomaličku roste. Ing. Němeček - kolik činí placení parkovného kartou a
kolik hotovost? OF - platba kartou tvoří zlomek, cca do 5 %. Pan Jarolímek - lze najít způsob,
jak lidi směřovat k bezhotovostní platbě? OF - cca přes rok je možné platit parkovné platební
kartou. OF - v rámci mzdové agendy bylo v loňském roce náročnější zpracování odměňování
kolem voleb do zastupitelstva, senátu a místní referendum. V účetnictví probíhá dvojí účtování
- podle rozpočtové skladby, členění na příjmy a výdaje rozpočtu a dále pak účtování podle
výnosů a nákladů, tedy klasické výsledovky. Z toho důvodu se také schvalují 2 hospodářské
výsledky. Pro zastupitele je především důležité hospodaření podle rozpočtu města. TAJ připomněl komplikovanou problematiku kolem DPH. OF - v tom existuje řada výjimek - v
některých případech jsme plátci DPH, v některých se naopak chováme jako neplátci DPH.
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Další problémy jsou u přenesené daňové povinnosti - opravy a služby v objektech města (zde
se rozlišuje, zda v objektu má město nájemce či nikoliv). Rozpočet - zmiňovat asi nemusí, s
tím se radní setkávají pravidelně. Od minulého roku existuje povinnost vyvěšovat mimo
rozpočtu a závěrečného účtu i rozpočtová opatření, a to ve lhůtě do 30 dnů od schválení. Je to
další tabulka, kterou vedoucí OF zpracovává a vyvěšuje na web města. Administrativní zátěž
odboru tak neustále narůstá.
Ve 13:50 hodin - Bc. Petr Tyč - vedoucí Odboru správy úřadu (dále jen "OSÚ") - v krátkosti
shrnul výčet hlavních činností OSÚ, a to u agendy asistentky vedení města - kromě agendy
ST a MST pak zejm. spolupráce s partnerskými městy Hilden a Duszniki Zdrój. V letošním
roce pak 30 let výročí partnerství s Hildenem, návštěva delegace z Hildenu zde - vše v rámci
Dnů evropského dědictví a ve spojení se začátkem Festivalu veselohry a podepsání
pokračování Partnerské smlouvy s Hildenem. V květnu 2019 velká výstava umělců z Hildenu v celé Zázvorce, měla by přijet i ST Hildenu. V září 2019 pak výstava manželů [osobní údaj
odstraněn] z našeho města v Hildenu.
Hlavní úkoly u agendy personalistiky - VŘ na nové zaměstnance, platy a platové změny
zaměstnanců, školení, semináře - kromě toho i agenda krizové řízení - letos očekáváme
kontrolu z KÚ KHK.
Agenda právničky - kromě standardních činností, tj. právní servis pro město, MěÚ a PO je
očekávána kontrola na samosprávné činnosti z MV ČR. V této souvislosti TAJ seznámil radní
se stížností občana města, které podal na KÚ KHK a ten ho postoupil na MV ČR. Na základě
toho přijede v pátek 25.01.2019 kontrola z MV ČR.
Hospodářská správa - zajišťování provozu MěÚ, VŘ na neinvestiční zakázky - v letošním roce
- plyn, úklid, auto pro OSN a příprava a tisk Novoměstského zpravodaje od r. 2020.
Agenda "organizační" - kromě obsáhlých agend RM, ZM apod. je intenzivně jednáno o
podnětech zastupitelů týkajících se většího informování veřejnosti i zastupitelů o činnosti RM a
ZM než dosud (zveřejňování pozvánek ve větším rozsahu než nyní). S tím souvisí úpravy
JŘ ZM, zveřejňování zvukových záznamů z jednání ZM, příloh z jednání RM / ZM, hlasování v
ZM "po jménech" - viz podněty Ing. Čopíka, Ph.D. a Bc. Jiřího Slámy. Vše bude předkládáno
do RM a finálně schvalováno v ZM.

2/1 Zřízení věcného břemene pro ČEZ ul. Johnova, ČSA, Dukelská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:
24729035, předkládá městu po dokončení rekonstrukce kabelového vedení nízkého napětí
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005495/VB/01, Nové Město n.M.,
rek.nn ul.Johnova,ČSA,Duk, v pozemcích p. p. č. 652/1, č. 2217, č. 2225, č. 2075/3, č. 735/4,
č. 2091/1, č. 2218, č. 2226, č. 653/2, č. 2214, č. 754/5, č. 647/5, č. 363, č. 2220, č. 2221 a č.
2229, vše druh pozemku ostatní plocha a dále v pozemcích st. p. č. 783, č. 789, č. 786, č. 796
a č. 794, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, v rozsahu 717 m2 dle geometrických plánů č. 2117-204/2017 a č. 2189204/2017, vyhotovených na náklady žadatele, a to na dobu neurčitou, za jednorázovou
náhradu ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m2 pozemku zatíženého věcným
břemenem, ve smyslu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu ze dne 17.12.2015.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši, a to
na dobu neurčitou. Smlouva je navrhována žadatelem po realizaci stavby ve smyslu smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu ze dne 17.12.2015,
která byla schválena usnesením č. RM 333-14115/15 dne 09.11.2015.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 6-162/19
RM schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-122005495/VB/01, Nové Město n. M., rek.nn ul. Johnova, ČSA, Duk, na pozemcích p. p. č. 652/1,
č. 2217, č. 2225, č. 2075/3, č. 735/4, č. 2091/1, č. 2218, č. 2226, č. 653/2, č. 2214, č. 754/5,
č. 647/5, č. 363, č. 2220, č. 2221 a č. 2229, vše druh pozemku ostatní plocha a dále v pozemcích
st. p. č. 783, č. 789, č. 786, č. 796 a č. 794, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané
na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, v rozsahu 717 m2 dle geometrických plánů
č. 2117-204/2017 a č. 2189-204/2017, a to na dobu neurčitou za celkovou sjednanou cenu
za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m2 pozemku zatíženého
věcným břemenem, tj. 143.400 Kč + DPH v zákonné výši, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Zřízení věcného břemene pro ČEZ č. IV-12-2016832/VB/2 Spy
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, žádá
na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu ze dne 29.06.2018, o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-2016832/VB/2 Spy - vrchní vedení NN pro p.č. 342/3, [osobní
údaj odstraněn], k pozemku města p. p. č. 614/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v celkové délce 1 m dle
předloženého geometrického plánu.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši, a to
na dobu neurčitou. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvy o právu provést stavbu ze dne 29.06.2018 byla schválena usnesením
č. RM 398-17176/18 dne 19.06.2018.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 6-163/19
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016832/VB/2 Spy –
vrchní vedení NN pro p.č. 342/3, [osobní údaj odstraněn], k pozemku města p. p. č. 614/1, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad
Metují, v celkové délce 1 m dle předloženého geometrického plánu, a to na dobu neurčitou, za
celkovou sjednanou cenu za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m
pozemku zatíženého věcným břemenem, tj. celkem 200 Kč + DPH v zákonné výši, a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/1 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - STRABAG a.s.
Identifikace:
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi městem a firmou STRABAG a.s. na
vypořádání závazku ze zrušeného Dodatku č. 2 ze dne 16.05.2018 uzavřeného ke Smlouvě o
dílo č. 232/2017 ze dne 20. září 2017 na kompletní dodávku stavby „Stavební úpravy části
komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace".
Odůvodnění:
Při interním auditu byly zjištěny nesrovnalosti ve zveřejnění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.
232/2017 ze dne 20. září 2017 na kompletní dodávku stavby "Stavební úpravy části
komunikace Johnova, Nové Město nad Metují - realizace" s firmou STRABAG a.s. (dále jen
"Dodatek"), jehož předmětem byla úprava ve Smlouvě sjednané ceny díla o vícepráce.
Dodatek byl v registru zveřejněn, ale metadata neobsahovala údaj o výši ceny a ani jednou ze
smluvních stran tato metadata nebyla doplněna ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byl Dodatek
uzavřen. Dodatek je tak zrušen od počátku. Navzájem poskytnutá plnění představují
bezdůvodné obohacení ve formě plnění ze zrušeného závazku. Z tohoto důvodu je nutné
uzavřít se zhotovitelem Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení. Postup byl projednán
s IA a PRAV.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:15 hodin přišli na jednání RM Ing. Pozděna a Ing. Vojnarová. Bez rozpravy.
Odsouhlaseno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 6-164/19
RM schvaluje Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Zápis z jednání OV Spy ze dne 20.11.2018
Identifikace:
Zápis z jednání OV Spy ze dne 20.11.2018 + vyjádření odborných útvarů – viz příloha.
Projednat a seznámit se se zápisem OV Spy. Věci, které lze řešit operativně v rámci činnosti
TS apod. budou zajištěny úkolem v PVO. Záležitosti investičního charakteru a různé další
podněty, které nelze řešit tímto způsobem, musí rozhodnout RM o tom, jak k nim bude
přistoupeno.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je součástí přílohy.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vznesl dotaz, kdy se bude rozhodovat o konkrétním umístění přístřešků na
autobusových zastávkách - viz souhrnná položka v rozpočtu. ORM - návrhy umístění
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autobusových přístřešků budou předloženy do programu jednání RM 7, která o tom rozhodne.
Diskuse se týkala možných míst, kde by to bylo vhodné. Bude řešeno na další RM.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 6-165/19
RM bere na vědomí zápis OV Spy ze dne 20.11.2018 ve znění přílohy č. RM 6.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 6-166/19
RM ukládá TAJ zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění
informovat přímo OV Spy.
Odpovídá: TAJ, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení - Ing. arch. Tadeáš Matoušek
Identifikace:
Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi městem Nové Město nad Metují a Ing.
arch. Tadeášem Matouškem na vypořádání závazku ze zrušeného Dodatku č. 4 ze dne
13.02.2018 ke Smlouvě o dílo ev.č. 59/2014 ze dne 15.05.2014 na provedení díla "Změna č. 1
Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Při interním auditu byly zjištěny nedostatky ve zveřejnění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev.č.
59/2014 ze dne 15.05.2014 na provedení díla "Změna č. 1 Regulačního plánu Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují" s Ing. arch. Tadeášem Matouškem, jehož
předmětem byla mimo jiné úprava ve Smlouvě sjednané ceny díla o vícepráce. Dodatek byl v
registru zveřejněn, ale metadata neobsahovala údaj o výši ceny a ani jednou ze smluvních
stran tato metadata nebyla doplněna ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen.
Dodatek je tak zrušen od počátku. Navzájem poskytnutá plnění představují bezdůvodné
obohacení ve formě plnění ze zrušeného závazku. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít se
zhotovitelem Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení. Postup byl projednán s IA a
PRAV.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bez rozpravy.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 6-167/19
RM schvaluje Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi městem Nové Město
nad Metují a Ing. arch. Tadeášem Matouškem, Nad Šárkou 23, 160 00 Praha 6, IČO: 15938131,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/4 Zadání zpracování studie a PD - park v bývalém areálu kasáren
Identifikace:
V souladu s usnesením č. ZM 2-11/18: "ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM
připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a
žádost na výstavbu koupaliště. Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána", je nyní
předloženo do RM schválení zadání zpracování studie a PD včetně rozpočtu na "Park v
bývalém areálu kasáren". Byla oslovena firma, která pro město zpracovala již několik PD (park
Březinky, Arboretum u "ZŠ Malecí") a se kterou mělo město dobrou zkušenost a v současné
době mají časové kapacity, aby se ihned pustili do práce s ohledem na to, že PD vč. rozpočtů
a doprovodného inženýringu musí být hotová do cca poloviny května 2019, aby se stihla
zpracovat a podat žádost o stavební povolení a o dotaci do podprogramu Ministerstva pro
místní rozvoj - Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.
Jedná se o firmu green4plan s.r.o., Vysokov, která dala nabídku na zpracování studie a PD na
Park v bývalém areálu kasáren ve výši 168.190 Kč vč. DPH (v případě, kdy studie bude
zpracována jen v 2D) a ve výši 198.440 Kč vč. DPH (v případě, kdy studie bude zpracována
ve 3D). Cena zahrnuje vypracování studie, prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr a
zajištění inženýringu.
Odůvodnění:
S ohledem na časové omezení OMM doporučuje RM udělat výjimku a zadat zpracování
studie a PD na park v bývalém areálu kasárna napřímo doporučené firmě. V případě zahájení
VŘ bude schvalován zpracovatel PD až na RM dne 11.2.2019, což už je zkrácení lhůty pro
zpracovávání PD o cca 1 měsíc. Dále pak není zaručeno, že se nám do takto krátkého
termínu někdo přihlásí s ohledem na současný trh, kdy jsou projektanti zavaleni prací a do
zakázek s kratším termínem plnění se ani nehlásí. Dále OMM doporučuje schválit zpracování
Studie ve verzi 3D. Na koupaliště ( biotop) byla též doložena a vypracována studie ve 3D.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský informoval radní, že bude hlasovat "pro" navržená usnesení, ale ve výsledku se
může stát, že zastupitelé za KDU - ČSL budou hlasovat "proti" bourání budovy kasáren. MST
- zeptal se na důvody. Mgr. Hylský uvedl, že důvody jsou jak urbanisticko-architektonické, tak i
zajištění činnosti spolků, které tam dneska působí. MST uvedl, že by rád zorganizoval
prohlídku pro zastupitele a předem se dohodl se zástupci spolků, kteří tam vyvíjejí svou
činnost, aby radní v prostorách provedli. Mgr. Hylský doplnil, že třetí důvod je ten, že ze strany
veřejnosti neměl ani jeden podnět, že je dobré budovu býv. kasáren zbourat. Další dotazy
radních se týkaly přímého zadání zakázky konkrétní firmě - vysvětleny časové důvody a to, že
firma zpracovávala obdobné záležitosti pro město a odvedla kvalitní práci. Pan Jarolímek
uvedl, že i on schválí navržená usnesení, ale jinak má rovněž pochybnosti a očekává, že se
nadále bude jednat. ST doplnil, že nyní jde o studii a ne o demolici. MST doplnil informacemi o
podmínkách možného čerpání dotace na koupaliště, což značně komplikuje problematika
záplavové zóny - viz stoletá voda. Vyjádřil svůj osobní názor, že pokud nedojde ke zbourání
stávající budovy kasáren, tak se v daném území velice dlouho nic nezmění. To ale
neznamená, že by chtěl, aby spolky, které působí v kasárnách a vyvíjí nekomerční,
neziskovou činnost, někdo vyhazoval na ulici bez jednání o možnostech náhrady. V každém
případě je třeba nabídnout zastupitelům návštěvu kasáren. Ve 14:26 hodin - příchod Mgr. A.
Vít Lukas.
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 6-168/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na zpracování studie a PD - "Park v bývalém areálu kasáren".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 6-169/19
RM schvaluje předloženou smlouvu o dílo na zpracování studie a PD na Park v areálu bývalých
kasáren za částku 198.440 Kč vč. DPH, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan
s.r.o., Vysokov. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o dílo ve znění dle přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Změnový list č.3 - "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"
Identifikace:
Dodavatel stavby přístavby tělocvičny předložil ke schválení obklady a dlažby, které má
zahrnuty v rozpočtu tělocvičny. ARCH navrhuje obklady od stejného výrobce, ale pohledově
vhodnější, ale o něco dražší. Celkové navýšení ceny díla použitím kvalitativně a designově
vhodnějších obkladů činí 88 014,30 Kč včetně DPH, dle změnového listu č.3. ORM předkládá
k odsouhlasení vícepráce na použití obkladů navržených ARCH dle změnového listu č.3.
Odůvodnění:
ARCH navrhuje použití pohledově lepších obkladů a dlažeb než jsou navrženy v nabídkovém
rozpočtu zhotovitele přístavby tělocvičny. Jedná se o obklady od stejného výrobce RAKO.
Navýšení představuje 121 Kč na 1 m2 obkladu a 145 Kč na m2 dlažby. Obklady zahrnuté
v rozpočtu dodavatele se vyrábějí ve 3 barevných variantách. Celkem je na sociálním zařízení
a na chodbách navrženo 328 m2 dlažby a 306 m2 obkladu. Navržená série obkladů RAKO
COLOR umožňuje navrhnout odstín obkladu dle požadavků ARCH. Cena dlažby TAURUS je
závislá na odstínu, v rozpočtu dodavatele je zahrnut nejlevnější odstín dlažby Zdůvodnění
návrhu ARCH je přílohou bodu. ORM doporučuje schválení navýšení ceny a změnový list č.3.
Na jednání RM bude k dispozici katalog RAKA a vzorky obkladů a dlažeb. Protože v rozpočtu
města bylo počítáno s případnými vícepracemi na akci není nutné provádět rozpočtové
opatření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní obsáhle diskutovali o navržených změnách, které se především týkaly dlažby a
obkladů, kdy změna znamenala navýšení nákladů. Diskuse se rovněž týkala rozdílu postupů v
případech, kdy je zadavatelem a investorem město nebo soukromoprávní subjekt. Se
stanovisky a vysvětlením vystoupil ARCH + investiční technik Ing. Mach a vedoucí ORM.
Radní se zajímali o další případné očekávané vícepráce, které PD neřešila. Vedoucí ORM
přislíbila předložit do RM č. 7 seznam těchto položek. Po předložení upraveného návrhu na
změny (levnější dlažba i obklady) radní změnový list odsouhlasili.
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 6-170/19
RM souhlasí s vícepracemi dle změnového listu č. 3 ve výši 38.641 Kč vč. DPH na použití
pohledově vhodnějších obkladů dle návrhu ARCH.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 6-171/19
RM ukládá OMM předložit soupis očekávaných položek (včetně jejich cen) souvisejících s akcí
Přístavba tělocvičny ZŠ Komenského, které dostatečně neřešila PD a které bude třeba řešit jako
vícepráce na dalších změnových listech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 „Nábytkové vybavení - odborné učebny - Fy-Ch, dílny“ - „Nábytkové vybavení odborné učebny - Fy-Ch, dílny“
Identifikace:
Dne 15.11.2018 byla vyhlášena VZ - „Nábytkové vybavení – odborné učebny – Fy-Ch, dílny“.
Lhůta pro podání nabídek byla dne 06.12.2018. V této lhůtě byla podána jedna nabídka. Nyní
je RM předložen výsledek na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V tomto zadávacím řízení byla podána 1 nabídka. V současné chvíli však probíhá JŘBU na
VZ - „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“, které má zajistit dodavatele na stavební
úpravy učebny na ZŠ Malecí, do které se má dodat nábytek na základě předkládaného
výsledku, který je nyní předkládán v RM 6 ke schválení. V případě, že se nepodaří sehnat
dodavatele na stavební práce v této učebně, tak je stále možné zrušit VŘ - „Nábytkové
vybavení – odborné učebny – Fy-Ch, dílny“ před podpisem kupní smlouvy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz vysvětlena koordinace této zakázky se zakázkou na stavební část investice.

K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 6-172/19
RM souhlasí na základě písemné zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení
nabídek, se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Nábytkové
vybavení - odborné učebny - Fy-Ch, dílny“ firmě KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec
Králové - Plotiště nad Labem, za nabídkovou cenu 638.813,45 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 6-173/19
RM schvaluje kupní smlouvu na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou KXN CZ,
s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Dodatek č. 2 k SOD na DUR - Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém
Městě nad Metují
Identifikace:
V roce 2016 město uzavřelo SOD na zpracování DUR - Komunikace v areálu bývalých
kasáren s firmou Architep HK s.r.o., Hradec Králové, s ohledem na problematické a
zdlouhavé projednávání se sousedy, s VaK(em) a s dalšími dotčenými subjekty nebyla DUR
(projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí) zatím dokončena. Nyní je ve stavu, kdy by
se již mohla zdárně projednat a dokončit.
Musí však dojít k úpravě DUR z důvodu vydané vyhl. 405/2017 Sb. z 24.11.2017, kterou se
mění vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dále je třeba na základě požadavku RWE
nechat zpracovat prováděcí dokumentaci na plynovodní řad a musí se zopakovat inženýrská
činnost. Na tyto činnosti zaslala firma ARCHITEP cenovou nabídku, která je celkem ve výši
52.030 Kč vč. DPH. Toto navýšení upravuje předložený Dodatek č. 2.
Odůvodnění:
Potřebné finance jsou schváleny v rozpočtu 2019.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 6-174/19
RM schvaluje Dodatek č. 2 k SOD na zpracování DUR - Komunikace v areálu bývalých kasáren v
Novém Městě nad Metují mezi městem a firmou ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02
Hradec Králové, na navýšení ceny ve výši 52.030 Kč vč. DPH za dodatečné činnosti ve znění
přílohy RM a pověřuje ST podpisem tohoto Dodatku č. 2.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Zápis z 1. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 19. 12. 2018
Identifikace:
RM je předložen zápis z 1. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 19.12.2018.
Odůvodnění:
V závěru zápisu jsou RM doporučeny pracovní skupinou úkoly. Jeden z úkolů se týkal
"ověření stanovisky MMR k umístění biotopu, který leží záplavovém území Q 100 a také
ověření možnosti kombinace dotačních titulů (DT 1 revitalizace a výstavbu) a DT 3
(revitalizace) v rámci jedné žádosti o dotaci". K tomuto úkolu jsme obdrželi již reakci z MMR,
kterou předkládáme se zápisem na jednání RM. V přílohách je přiložena dotační výzva, která
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zmiňuje využití dotace - v čl. 6.5. je uvedeno: "V rámci DT1 a DT2 se předmět podpory nesmí
nalézat v záplavovém území stoleté vody."
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se mj. týkala problematiky vlivu tzv. "stoleté vody" na přípravu PD a možnosti získání
dotace, změn odtokových poměrů po realizaci koupaliště a problematiky studní a jejich
vydatnosti, jako zdroje vody pro koupaliště - radní byli upozorněni na vysoké ceny za nezbytné
expertízy.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 6-175/19
RM byla seznámena se zápisem z 1. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne
19.12.2018 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 6-176/19
RM ukládá OMM prověřit kvalitu a vydatnost dvou studní u bývalého areálu koupaliště včetně
rozboru vody na fosfory.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 6-177/19
RM ukládá OMM projednat zadání dle konečného návrhu LAM Studii odtokových poměrů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 6-178/19
RM ukládá OMM provést registraci areálu starého koupaliště do Národní databáze brownfieldů,
kterou spravuje agentura Czechinvest. Registrace v databázi je povinnou podmínkou žádosti o
dotaci na MMR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Zadání zpracování Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
ZM 2 dne 13.12.2018 schválilo zadání změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují.
Nyní je RM předloženo ke schválení zadání zpracování této změny č. 1 územního plánu Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
S ohledem na to, že autorem ÚP Nové Město nad Metují a tak i dalších navazujících studií je
Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 150 00 Praha 3, a že se jedná o
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návaznou práci, tak ORM doporučuje, aby Změnu č. 1 ÚP zpracoval autor ÚP, a proto
doporučuje RM udělit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
zadat zpracování Změny č. 1 ÚP napřímo.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek vznesl dotaz na VŘ zpracovatele, tj. přímé zadání - odpověděla a vysvětlila
vedoucí ORM, jde o zpracovatele celého nového ÚP. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 6-179/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
zpracování Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 6-180/19
RM schvaluje přímé zadání zakázky - Zpracování Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad
Metují, Ing. arch. Ivanu Kaplanovi, AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 150 00 Praha 3, za
nabídkovou cenu 193.600 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Žádost o souhlas se stavbou stoky A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují
Identifikace:
VaK Náchod s.r.o. na město předložil k odsouhlasení situační výkres s vedením kanalizace –
stoky A v ul. Havlíčkova po pozemcích města p. p. č. 2052/10, 2176/11, 2176/5 a 1897/1.
Městské pozemky p. p. č. 2176/11 a 2176/5 jsou pronajaty buď jako zahrady nebo
k podnikání.
Odůvodnění:
ORM doporučuje souhlasit za podmínky, že bude zachován nájemcům p. p. č. 2176/11,
1897/3 a 2176/5 přístup po celou dobu trvání stavby kanalizace – stoky A, nebudou
omezování v užívání, případné způsobené škody jim budou uhrazeny, dotčené pozemky
budou uvedeny do původního stavu a nájemci uvedených pozemků a taktéž město bude 30
dnů před zahájením stavby seznámeno s termínem započetí stavby.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur dotaz na financování - ORM - financováno bude ze strany společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. Tentokrát nejde o akci vyvolanou městem, tak proto ne půjčka od
města, ale přímé financování z VaK(u).
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K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 6-181/19
RM souhlasí se stavbou Kanalizace - stoky A, ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují na městských
pozemcích p. p. č. 2052/10, 2176/11, 2176/5 a 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují za podmínky,
že bude zachován nájemcům p. p. č. 2176/11, 1897/3 a 2176/5 přístup po celou dobu trvání stavby
kanalizace - stoky A, nebudou omezování v užívání, případné způsobené škody jim nebo městu
budou uhrazeny, dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a nájemci uvedených
pozemků a taktéž město bude 30 dnů před zahájením stavby seznámeno s termínem započetí
stavby, předání a převzetí dotčených pozemků bude písemné a s městem bude před zahájením
prací uzavřena nájemní smlouva na provedení překopu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Novostavba 12 – ti BJ, lokalita Na Výsluní
Identifikace:
RM 4 byla dne 03.12.2018 seznámena se studií – Novostavba 12-ti BJ, lokalita Na Výsluní,
kterou zpracovala společnost INS spol. s r.o., Náchod. RM konstatovala, že předkládaná
studie zástavby Na Výsluní nesplňuje urbanistická kritéria pro dané území, a to zejména
z důvodu předpokládané vysoké koncentrace obyvatel v dané lokalitě. RM uložila vedení
města jednat s investorem a předkladatelem studie - Novostavba 12-ti BJ, lokalita Na Výsluní,
zpracované společností INS spol. s.r.o., Náchod s tím, že předkládaná studie zástavby Na
Výsluní nesplňuje urbanistická kritéria pro dané území, a to zejména z důvodu předpokládané
vysoké koncentrace obyvatel v dané lokalitě.
Jednání k této záležitosti proběhlo na MěÚ dne 18.12.2018. V příloze je doložen stručný zápis
z uvedeného jednání. Je přiložen i dopis od stavebníka, který byl na město doručen dne
06.12.2018, ve kterém jsou shrnuty závěry z prezentace jejich záměru dne 26.10.2018
veřejnosti, která se uskutečnila v zasedací místnosti MěÚ. Jako hlavní výstup z projednání
s veřejností vidí nedostatek parkovacích míst v dané lokalitě a jako řešení vidí využití
pozemku města, který je dnes veden jako zeleň veřejná pro budoucí parkoviště.
Odůvodnění:
Na základě projednání a závěrů z jednání ze dne 18.12.2018 stavebník nehodlá měnit svůj
záměr a město si ale dále trvá na svém postoji v souladu s usnesením RM 4 - 24/18.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček se dotázal na další postup, když evidentně není shoda mezi soukromým
investorem a městem? Vedoucí ORM vysvětlila, že stanovisko RM budou za město předkládat
ve stavebním řízení. Ing. Maur upozornil na to, že přijde žádost občanů, kteří v lokalitě bydlí,
kde budou rovněž vyjadřovat svá nesouhlasná stanoviska a žádat město, aby v tomto smyslu
postupovalo. ST - toho může být využito i v případě, že by bylo stavební povolení vydáno a
město se odvolávalo.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 6-182/19
RM bere na vědomí podané informace ve formě zápisu z jednání s investorem výstavby RD
v lokalitě Na Výsluní konaného dne 18.12.2018 v kanceláři starosty na MěÚ v Novém Městě nad
Metují.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 6-183/19
RM potvrzuje a trvá na svém usnesení č. RM 4-24/18, že předkládaná studie zástavby Na Výsluní
nesplňuje urbanistická kritéria pro dané území, a to zejména z důvodu předpokládané vysoké
koncentrace obyvatel v dané lokalitě.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ – opakování zjednodušeného
podlimitního řízení
Identifikace:
Bod předložený přímo do jednání RM. OMM na základě usnesení č. RM 5-93/18:
„RM ukládá OMM zahájit pro zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ
Malecí" jednací řízení bez uveřejnění“ zahájilo přípravné práce na realizaci jednacího řízení
bez uveřejnění (dále jen "JŘBU") na uvedenou zakázku. Zákon o zadávání veřejných zakázek
umožňuje zadavateli použít JŘBU, pokud zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky
oproti předchozímu zjednodušenému podlimitnímu řízení, a pokud nebyly podány žádné
nabídky. Dalším a podstatným důvodem k použití JŘBU bylo, dle sdělení administrátora
prvního zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, že nebude nutné podávat nabídky v
elektronické podobě. Během příprav JŘBU vyšlo však najevo, že i tak musí uchazeči podat
nabídky elektronicky. Proto nyní OMM z důvodu, že se jedná o dotační projekt a aby
provedení tohoto projektu bylo bez případného pochybení, tak se přiklání k tomu, aby
zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku bylo zopakováno opět ve zjednodušené podlimitním
režimu.
Odůvodnění:
Na opakování zjednodušeného podlimitního řízení byla oslovena externí firma First
International Company s.r.o. z Vysokého Mýta, která dělala i první zadávací řízení na tuto
akci. Cenová nabídka na opakování tohoto zadávacího řízení je ve výši 18.150 Kč vč. DPH
(snížení na opakování ZŘ oproti původní nabídce je o 4.840 Kč vč. DPH). OMM doporučuje
schválit zopakování zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných učeben
ZŠ Malecí" ve zjednodušeném podlimitním režimu a zadat toto zopakování externí firmě, která
již dělala první zadávací řízení. Realizace tohoto opakovaného zadávacího řízení je ošetřena
Dodatkem č. 1 k původní SOD, která byla uzavřena mezi městem a firmou First International
Company s.r.o., Vysoké Mýto.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM přiblížila radním projednávanou záležitost, podmínku elektronického podání,
zvážili jsme, že by bylo lepší, abychom předešli připomínkám ze strany poskytovatele dotace,
proto je třeba toto schválit v RM. Byla oslovena firma First International Company s.r.o. na
opakování VŘ, která nabídla cenu ve výši 18.150 Kč vč. DPH.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 6-184/19
RM ruší usnesení č. RM 5-93/18 „RM ukládá OMM zahájit pro zadání veřejné zakázky
"Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí" jednací řízení bez uveřejnění“.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 6-185/19
RM ukládá OMM zahájit pro zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí"
opakované zjednodušené podlimitní řízení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 6-186/19
RM schvaluje Dodatek č. 2 k SOD na opakování administrace zjednodušeného podlimitního řízení
na veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí", který bude uzavřen mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou First International Company s.r.o. na částku 18.150 Kč vč.
DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Ing. Prouza - informace z Dopravního výboru KHK
Identifikace:
Radní Ing. Prouza seznámil radní s novými informacemi z jednání Dopravního výboru KHK, tj.
s podrobnostmi, které se týkají jarní uzavírky podjezdů z důvodů dokončení rekonstrukcí
komunikací pod nimi, což vše má vliv na průjezdy Husovým náměstím.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza informoval radní o předpokládaných časových lhůtách uzavírky komunikace a
podjezdu v Krčíně na Žižkově náměstí a o možných řešeních autobusové dopravy tak, aby
nemusely vést objízdné trasy přes Husovo náměstí. Radní se shodli v tom, že město bude
trvat na tom, aby přes Husovo náměstí nevedla žádná objízdná trasa související s touto akcí.
Vedoucí OMM informoval radní o instalaci měření otřesů na vjezdech do náměstí (seismické
měření).
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 6-187/19
RM bere na vědomí informace radního Ing. Prouzy z jednání Dopravního výboru KHK (viz e-mail
předsedy Dopravního výboru KHK p. Josefa Dvořáka) ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 6-188/19
RM ukládá OMM ve spolupráci s vedením města Nové Město nad Metují zastávat při jednáních o
dokončení rekonstrukce komunikace pod železničním podjezdem v Krčíně (Žižkovo náměstí)
nesouhlasné stanovisko s tím, aby byly vedeny jakékoliv objízdné trasy přes Husovo náměstí.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/1 Zápis ze 149. zasedání Bytové komise
Identifikace:
Zápis ze 149. zasedání Bytové komise konané dne 09.01.2019.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních k bodu 5.6 Zápisu z BK č. 149 ze dne 09.01.2019. OSN - vysvětlil radním
důvody návrhu neprodloužit smlouvu - viz opakované stížnosti občanů v bytovém domě i v
okolí. Město nemá povinnost nájemní smlouvu prodlužovat, je to na majiteli nemovitosti
(městu), zda v případě problémového nájemníka nájemní smlouvu prodlouží či ne. Další
diskutující: Ing. Maur, Ing. Prouza, ST, TAJ. Radní se nakonec přiklonili k variantě ještě jako
poslední šanci prodloužit nájemní smlouvu pouze na dobu 1 měsíce, a to s tím, že když budou
nájemkyní dodržována pravidla a domovní řád, prodlouží se jí nájemní smlouva vždy pouze
na 1 měsíc. O této věci bylo hlasováno v usnesení k bodu 4/5.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 6-189/19
RM schvaluje obsah Zápisu ze 149. zasedání Bytové komise konané dne 09.01.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu, vyjma bodu 5.6, který byl samostatně projednán v rámci bodu č. RM 6 - 4/5.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Zápis z jednání se spoluvlastníkem čp. 926
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 5-112/18: "RM ukládá OSN jednat s většinovým spoluvlastníkem
(Tiskárna Knopp, s.r.o.) o plánované údržbě objektu čp. 926, ul. U Lípy v horizontu 5 let a s
výsledkem seznámit RM" předkládá OSN zápis z jednání, které proběhlo dne 07.01.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá Zápis z jednání v rámci plnění zadaného úkolu.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN informoval o jednání s vedením oddílu stolního tenisu. Budou to projednávat na
své valné hromadě. ST přislíbil účast na VH stolního tenisu. Další diskuse se týkala formy
spoluvlastnictví města - jde o tzv. "ideální spoluvlastnictví" v rozsahu 1/3 z nemovitosti - p.
Knopp má 2/3, město 1/3.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 6-190/19
RM bere na vědomí zápis z jednání s většinovým spoluvlastníkem objektu čp. 926, ul. U Lípy.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 6-191/19
RM ukládá OMM jednat ve spolupráci se ST o dalším řešení problematiky spoluvlastnického podílu
města na nemovitosti čp. 926 v ul. U Lípy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Pronájem části společných prostor domu čp. 44-47 - zřízení datové sítě
Identifikace:
Jedná se o pronájem části společných prostor bytového domu, čp. 44-47, ul. T. G. Masaryka,
které byli na základě usnesení RM č. 401-17283/18 nabídnuty poskytovatelům internetového
připojení pro zřízení datové sítě - bližší vysvětlení viz přílohy tohoto bodu (Koncepční řešení
Napojení objektů v majetku města). Na zveřejnění reagovali svými nabídkami dva uchazeči.
OSN předkládá ke schválení vítězného uchazeče tj. fy N-Sys s.r.o., Žižkova 89, Úpice, IČO:
25254405, který splnil požadavky ve zveřejněném záměru a podal nabídku ve výši 40.000
Kč/objekt.
Odůvodnění:
Na zveřejněný záměr reagoval nabídkou uchazeč. OSN předkládá k odsouhlasení vítězného
uchazeče.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy radních směřovaly k postupu, jak byli zájemci o pronájem poptáni - odpověděl vedoucí
OSN - smlouva o pronájmu je na dobu 10 let, vybraný nájemce bude povinen umožnit využití i
jiným zájemcům. Byl vysvětlen i postup po případném skončení nájmu. Šanci dostali všichni
poskytovatele Internetu v okolí, nikdo jiný nabídku ale nevyužil. Zazněl dotaz i k měsíčním
platbám a upozornění na nesoulad se zněním v příloze. OSN - poděkoval za upozornění bude opraveno. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 6-192/19
RM souhlasí s pronájmem části společných prostor bytového domu, čp. 44-47, ul. T. G. Masaryka,
pro zřízení datové sítě, uchazeči fy N-Sys s.r.o., Žižkova 89, Úpice, IČO: 25254405, za nabídkovou
cenu 40.000 Kč/objekt.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 6-193/19
RM ukládá OSN připravit ve spolupráci s PRAV nájemní smlouvu a předložit ji RM ke schválení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/4 Pronájem části společných prostor domu čp. 483, 484, 475, 476, 468, 467, ul.
Dukelská, čp. 477, 478, 462, 463, 481, 482 ul. ČSA - zřízení datové sítě
Identifikace:
Jedná se o pronájem části společných prostor bytových domů, čp. 483, 484, 475, 476, 468,
467, ul. Dukelská, čp. 477, 478, 462, 463, 481, 482 ul. ČSA, které byly na základě usnesení
Rady města č. 401 - 17282/18 nabídnuty poskytovatelům internetového připojení pro zřízení
datové sítě - bližší vysvětlení viz přílohy tohoto bodu (Koncepční řešení Napojení objektů v
majetku města). Na zveřejnění reagovali svými nabídkami dva uchazeči. OSN předkládá ke
schválení nabídku vítězného uchazeče tj. f. Dobruška.net, s.r.o., Fr. Kupky 322, Dobruška,
IČO: 27477207, který splnil požadavky ve zveřejněném záměru a podal nabídku ve výši
67.200 Kč/objekty celkem.
Odůvodnění:
Na zveřejněný záměr reagovali nabídkou dva uchazeči, OSN předkládá k odsouhlasení
vítězného uchazeče.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" bodu č. RM 6 - 4/3.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 6-194/19
RM souhlasí s pronájmem části společných prostor bytového domu, čp. 483, 484, 475, 476, 468,
467, ul. Dukelská, čp. 477, 478, 462, 463, 481, 482 ul. ČSA, pro zřízení datové sítě, uchazeči f.
Dobruška.net, s.r.o., Fr. Kupky 322, Dobruška, IČO: 27477207, za nabídkovou cenu 67.200
Kč/objekty.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 6-195/19
RM ukládá OSN připravit ve spolupráci s PRAV nájemní smlouvu a tu předložit RM ke schválení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Žádost o přehodnocení stanoviska - neprodloužení nájemní smlouvy
Identifikace:
Žádost pí [osobní údaj odstraněn], nájemce bytové jednotky č. 1 v bytovém domě čp. 352,
ul. Nádražní o přehodnocení rozhodnutí o neprodloužení nájemní smlouvy bytu. Nájemní
smlouva je platná do 28.02.2019 a na základě rozhodnutí Bytové komise nebude dále
prodloužena. Nájemkyně žádá o přehodnocení tohoto rozhodnutí. Nájemkyně nesouhlasí s
důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy, kterým je narušování soužití mezi nájemníky
domu.
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Odůvodnění:
Nájemkyně nesouhlasí s rozhodnutím BK a žádá o prodloužení nájemní smlouvy. BK
opakovaně rozhodla o neprodloužení smlouvy - viz zápis v bodě 4/1.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" bodu 4/1. Smlouva bude prodloužena o 1. měsíc. OSN o této skutečnosti
bude informovat nájemkyni a monitorovat stav v bytovém domě.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 6-196/19
RM schvaluje žádost pí [osobní údaj odstraněn], nájemce bytové jednotky č. 1 v bytovém domě
čp. 352, ul. Nádražní o prodloužení nájemní smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 6-197/19
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s žadatelkou o zkušební dobu 1 měsíce, a to do dne
31.03.2019. Další prodloužení smlouvy je možné pouze v měsíčních intervalech, a to v případě, že
ze strany nájemce nebude docházet k narušování soužití mezi nájemníky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 6-198/19
RM ukládá OSN o této skutečnosti informovat nájemce a monitorovat stav v bytovém domě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/1 Žádost o mimořádný příspěvek - ČČK
Identifikace:
Předseda Místní skupiny ČCK žádá RM o finanční pomoc ve výši 8.268 Kč na úhradu faktury
za vodu. Faktura byla vystavena OSN za vyúčtování vodného, stočného a srážkové vody za
období 04.08. - 14.11.2017 v pronajatých nebytových prostorech města v ulici U Lípy 926 v
Novém Městě nad Metují. Zvýšené výdaje za vodu vznikly pravděpodobně protékajícím WC. V
roce 2018 žádala Místní skupina ČČK o dotaci z rozpočtu města ve výši 46.268 Kč mimo jiné i
na úhradu výše uvedené faktury. RM schválila Místní skupině ČČK finanční dar ve výši 10 tis.
Kč, tato částka byla použita na úhradu energií, drobnou údržbu, kontroly a revize, výše
uvedená faktura nebyla dosud zaplacena.
Odůvodnění:
Vzhledem k dosavadní bezproblémové spolupráci a s přihlédnutím k tomu, že únik vody vznikl
nezaviněnou poruchou WC, doporučuje OŠKS poskytnout Místní skupině ČČK finanční dar ve
výši 8.268 Kč na úhradu faktury za vyúčtování vodného, stočného a srážkové vody.
Vyjádření OF: V případě souhlasu RM bude částka pokryta z rezervy na dary a dotace města
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(§ 6409). O příspěvku na činnost Místní skupiny ČČK bude jednáno na základě samostatné
žádosti.
Vyjádření OSN: Faktura ve výši 8.268 Kč vznikla na základě fakturované spotřeby za vodné,
stočné (spotřeba vody). Takto zvýšené náklady vznikly z důvodu poruchy na splachovači WC,
kdy jím permanentně protékala voda po dlouhé časové období. Jedná se o poruchu, při které
dochází k úniku vody, aniž by tento únik zaznamenalo podružné měřidlo. Vzhledem k tomu, že
se jedná o poruchu, kterou uživatel přímo nezavinil, prostor je nájemcem užíván občasně
(sporadicky), a tudíž nemohl škodě dostatečně včas zabránit, doporučuje OSN souhlasit s
poskytnutím finančního daru k úhradě vzniklých nákladů.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 6-199/19
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.268 Kč Místní skupině - Český červený kříž
Nové Město nad Metují, U Lípy 926, 549 01 Nové Město nad Metují na úhradu faktury č. 201700342
za vyúčtování vodného, stočného a srážkové vody za období 04.08. - 14.11.2017.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují
Identifikace:
RM 398 dne 18.06.2018 uložila OŠKS aktualizovat ve spolupráci s KSPORT koncepční
materiál "Zásady finanční podpory sportu a tělovýchovy města Nové Město nad Metují"
schválený usnesením č. RM 219-9170/11 ze dne 13.06.2011. OŠKS ve spolupráci se zástupci
jednotlivých sportovních klubů a v souladu s osnovou MŠMT pro zpracování plánu rozvoje
sportu dle zákona o podpoře sportu, vypracovalo "Plán rozvoje sportu města Nové Město nad
Metují". Vzhledem ke skončení funkčního období KSPORT nebyla závěrečná podoba tohoto
dokumentu projednána v KSPORT.
Odůvodnění:
Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují byl vypracován v souladu s "Doporučenou
osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění
zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu", kterou zveřejnilo na svých stránkách MŠMT.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující k Plánu rozvoje sportu města Nové Město nad Metují: Ing. Maur, MBA, ST, Mgr.
Hylský, Ing. Němeček, pan Jarolímek, ST. V obsáhlé diskusi mj. zazněly představy přítomných
o tom, co by měl Plán obsahovat, o co by měl být doplněn a jaké pravomoci by měl městu
dávat tam, kde poskytuje finanční podporu. Mgr. Kupka vysvětlil, na jakém základě byl Plán
zpracován, jde fakticky o aktualizaci Plánu předchozího - viz usnesení RM z června 2018,
vychází to ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Dále upozornil, že není v kapacitních
ani odborných silách OŠKS zpracovat nějakou podrobnou analýzu a z ní vyplývající strategii,
tím se zabývají specializované agentury. Dále bylo diskutováno o tom, jak by mělo být dále
postupováno, a to jak při projednání v KSPORT, tak při doplnění podmínek financování ze
strany města. V 17:39 hodin bylo jednání k tomuto bodu přerušeno a přešlo se k bodu č. 7/9.
V 18:08 hodin se pokračovalo v jednání k tomuto bodu. Na základě diskuse Ing. Maur
naformulovat dovětek usnesení, poté schváleno.
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 6-200/19
RM byla seznámena s Plánem rozvoje sportu města Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 6-201/19
RM ukládá OŠKS projednat Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují v KSPORT a poté s
případnými připomínkami předložit RM.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 6-202/19
RM konstatuje , že v případě poskytnutí dotace z rozpočtu města některému sportovnímu klubu, by
mělo mít město možnost podílet se na spolurozhodování ve věci důležitých otázek rozvoje daného
sportovního klubu v oblasti investic i jeho sportovního rozvoje.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Žádost o dotaci - ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s.
Identifikace:
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Trivium Plus o.p.s. Dobřany (dále jen "ZŠ a
MŠ Dobřany") zaslal žádost o dotaci z rozpočtu města na žáky, kteří plní povinnou školní
docházku v ZŠ a MŠ Dobřany a nemají v obci Dobřany trvalý pobyt. Jedná se o 6 žáků, kteří
dojíždějí do ZŠ a MŠ Dobřany z Nového Města nad Metují, požadovaná částka na jednoho
žáka činí 4 tis. Kč, celková částka, kterou ředitel školy žádá, činí 24 tis. Kč. Jedná se
každoroční žádost, která byla v minulých letech vždy zamítnuta.
Odůvodnění:
OŠKS doporučuje dotaci neposkytnout, žáci s trvalým bydlištěm v Novém Městě nad Metují
mají zajištěny dostatečné podmínky pro plnění povinné školní docházky v místě bydliště.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 6-203/19
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace Základní škole a Mateřské škole Trivium Plus o.p.s. Dobřany.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ Komenského
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže“. Z programu lze získat 10
– 35 tis. Kč.
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Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 6-204/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
podala žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Mezinárodní spolupráce dětí
a mládeže“.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ Malecí
Identifikace:
Ředitelka ZŠ Malecí žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Rozvoj podmínek pro vzdělávání“ na realizaci projektu "Interaktivní
výuka pro žáky". Z programu lze získat 10 – 70 tis. Kč, škola žádá o 49.689 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 6-205/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod podala
žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj podmínek pro vzdělávání“.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce
Identifikace:
Ředitelé základních škol informují RM o termínu zápisu dětí k povinné školní docházce. V ZŠ
Komenského a ZŠ Malecí proběhne zápis ve dnech 04. a 05.04.2019, v ZŠ a MŠ Krčín
proběhne zápis ve dnech 11. a 12.04.2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 6-206/19
RM bere na vědomí konání zápisu dětí k povinné školní docházce do základních škol v Novém
Městě nad Metují pro školní rok 2019/2020, který se uskuteční v Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod a v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod ve dnech 04. a 05.04.2019 a v Základní škole a Mateřské škole Krčín ve dnech 11. a
12.04.2019.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/7 Možnosti rozvoje zážitkové turistiky v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
ST ve spolupráci s OŠKS na základě úkolu č. 23307 z RM 403 překládají dokument, který
definuje možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti zážitkové turistiky v rámci města.
Odůvodnění:
Vyplývá z úkolu uloženého RM 403 na základě prezentace Koncepce cestovního ruchu (viz
přiložená koncepce v přílohách k bodu).
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur vyslovil souhlas s dobrou ideou, ale pokud to město neuchopí a nerozpracuje do
nějakého konkrétního plánu, tak se to nezrealizuje. Chybí tomu nějaký akční plán realizace.
Dále doporučil se věnovat i druhé oblasti - jednorázové akce - eventy, které jsou velmi
populární, ty by bylo dobré doplnit. TAJ - při realizaci záleží, co se komu uloží za úkol. ST je to
snaha o rozjezd zážitkové turistiky. M. Mináriková informovala o jednání s ředitelem MMUZ,
radní se shodli, že bez změn v MMUZ nebude možné projekt "Město hodinek" úspěšně
zrealizovat. Mgr. Hylský - MMUZ a jeho expozice by mohlo být do budoucna více interaktivní.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 6-207/19
RM byla seznámena s možnostmi rozvoje zážitkové turistiky v Novém Městě nad Metují
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 6-208/19
RM ukládá ST ve spolupráci s OŠKS postupnou realizaci navrhovaného řešení obnovy pověsti
města jako "Města hodinek".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/1 Rozpočtové opatření – položka 4112 – neinvestiční dotace ze SR – souhrnný
dotační vztah
Identifikace:
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obdrží obce ze státního rozpočtu příspěvek na
plnění úkolů v přenesené působnosti. Po schválení státního rozpočtu na rok 2019 byl
proveden rozpis příspěvků na jednotlivé obce. Město Nové Město nad Metují obdrží v roce
2019 částku ve výši 16.065 tis. Kč (v roce 2018 město obdrželo 14.145,3 tis. Kč).
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že ke schválení státního rozpočtu došlo až po schválení rozpočtu města,
byla položka 4112 zahrnuta v příjmech rozpočtu pouze v odhadované výši 15 500 tis. Kč.
Rozpočet města musí být upraven tak, aby položka v něm zahrnutá, odpovídala schválené
částce. Navýšení příjmů je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 6-209/19
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - navýšení příjmové položky 4112 – neinvestiční
dotace ze SR – souhrnný dotační vztah o částku 565 tis. Kč. O tuto částku bude na straně výdajů
navýšen § 6409 – ostatní činnosti – rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Směrnice č. 1/2019 - Cestovní náhrady
Identifikace:
OF předkládá ke schválení aktualizovanou Směrnici, která upravuje výši cestovních náhrad.
Odůvodnění:
Zákoník práce stanoví rozpětí ve výši stravného, v rámci kterého si zaměstnavatel může
stanovit konkrétní výši stravného. Naposledy se výše stravného stanovila v roce 2016 (částky
80 Kč, 120 Kč a 192 Kč). V důsledku pravidelné novelizace zákoníku práce jsme se postupně
posunuli pod spodní hranici stanoveného rozpětí stravného. Nyní je navrhováno navýšení
stravného cca v polovině zákonného rozpětí.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 6-210/19
RM schvaluje směrnici č. 1/2019 - Cestovní náhrady ve znění přílohy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/1 Počet žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR
Identifikace:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen "DPO"), předkládá RM Přehled počtu žádostí
subjektů údajů v oblasti GDPR za IV. čtvrtletí r. 2018. Do budoucna bude RM předkládána
informace pouze tehdy, když za dané období bude nějaká žádost řešena.
Odůvodnění:
Přehled byl vytvořen na základě požadavku vzešlého z PVO č. 268-11752/18
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 6-211/19
RM bere na vědomí Přehled počtu žádostí subjektů údajů v oblasti GDPR za IV. čtvrtletí r. 2018
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000Sb.
Identifikace:
RM je předkládána Smlouva o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským - dodatek č. 1 mezi Asociací
poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s., IČO 60445831 a Městem Nové Město nad Metují.
Smlouva se týká autorských odměn za hudební produkce v Centru prevence Mandl Nové
Město nad Metují. Poplatek se zvyšuje z částky 499 Kč včetně DPH na částku 508 Kč včetně
DPH.
Odůvodnění:
Schválení smlouvy.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 6-212/19
RM schvaluje Smlouvu o zajištění a naplnění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským - dodatek č. 1 mezi Asociací poskytovatelů sociálních
služeb ČR, z.s., IČO: 60445831 a městem Nové Město nad Metují. Smlouva se týká autorských
odměn za hudební produkce v Centru prevence Mandl Nové Město nad Metují. Poplatek se zvyšuje
z částky 499 Kč vč. DPH na částku 508 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Dodatek ke smlouvě o poskytování bezpečnostní služby
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování bezpečnostní služby.
Odůvodnění:
Město obdrželo žádost firmy PCO VIDOCQ, s.r.o., o možnost navýšení ceny za poskytované
služby, a to o 10 %, a to v souvislosti se zvýšením minimální mzdy (viz příloha). Inflační
doložku obsahovala již stávající smlouva.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ informoval radní o stávající a nové ceně služby.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 6-213/19
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování bezpečnostní služby, se společností
PCO VIDOQ s r.o., IČO: 42937591, se sídlem Milheimova 809, 530 02 Pardubice - Zelené
předměstí, o změně výše ceny za provádění bezpečnostních služeb o 10 % od ledna 2019, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/4 Seniorská obálka
Identifikace:
Odbor sociálních věcí zahájil přípravu k zapojení se do spolupráce s MPSV v distribuci
Seniorské obálky. RM informuje o této aktivitě a navrhuje, aby pověřila pana starostu
převzetím záštity nad touto osvětovou kampaní v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vzhledem ke stárnutí populace v ČR MPSV zahájilo projekt Seniorská obálka, do kterého se
nyní mohou zapojit i obce Královéhradeckého kraje. Podobu formuláře I.C.E.karta
odsouhlasila Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Kartu vyplňuje senior
se svými blízkými, čímž by se měl posílit dialog a vztahy v rodině a při každé změně je
potřeba údaje aktualizovat, což znamená i být nadále v kontaktu s rodinou. Karta se v bytě
ukládá na viditelném místě, doporučují se dveře lednice, nebo vchodové dveře zevnitř. V
souvislosti s touto aktivitou MPSV v rámci tohoto projektu nabízí zdarma zpracování analýz a
především zajímavou osvětovou činnost v obci.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 6-214/19
RM pověřuje ST převzetím záštity nad osvětovou kampaní Seniorská obálka.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 6-215/19
RM bere na vědomí spolupráci OSV s MPSV a distribuci Seniorské obálky.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Informace o poskytnutí věcné pomoci
Identifikace:
Odbor sociálních věcí informuje RM o tom, že na základě "Pravidel pro poskytnutí
jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém Městě nad Metují", schválených
RM dne 15.04.2013, poskytl před Vánočními svátky 2018 občanům s nízkými příjmy věcnou
pomoc ve formě potravinového balíčku. Jednalo se o celkovou částku ve výši 1.433 Kč pro 11
občanů.
Odůvodnění:
Odbor sociálních věcí po dohodě s Úřadem práce, detašovaným pracovištěm v Novém Městě
nad Metují, vytipoval 11 občanů s nízkými příjmy pro poskytnutí věcné pomoci ve formě
potravinového balíčku a předal je potřebným.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 6-216/19
RM bere na vědomí informaci o tom, že na základě "Pravidel pro poskytnutí jednorázové finanční
nebo věcné pomoci v nouzi v Novém Městě nad Metují", schválených RM dne 15.04.2013, poskytl
OSV před Vánočními svátky 2018 občanům s nízkými příjmy věcnou pomoc ve formě potravinového
balíčku. Jednalo se o celkovou částku ve výši 1.433 Kč pro 11 občanů.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/6 Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru
Identifikace:
Městské středisko sociálních služeb (MSSS) Oáza žádá RM jako zřizovatele o souhlas s
přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ v hodnotě 37.790 Kč do majetku MSSS Oáza viz příloha k tomuto bodu. Příspěvek bude využit na nákup pomůcky pro klienty s demencí tzv.
snoezelen válec.
Odůvodnění:
MSSS Oáza úspěšně požádala o nadační příspěvek Nadaci ČEZ na nákup pomůcek pro
klienty s demencí tzv. snoezelen a pro přijetí příspěvku je potřeba souhlasu zřizovatele.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 6-217/19
RM souhlasí s tím, aby Městské středisko sociálních služeb Oáza přijalo nadační příspěvek od
Nadace ČEZ ve výši 37.790 Kč, který bude využit na nákup pomůcky pro klienty s demencí, tzv.
snoezelen válec.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Nový projekt v plánování sociálních služeb
Identifikace:
Královéhradecký kraj nabídl možnost k předložení plánovaných aktivit do připravovaného
nového projektu v rámci plánování sociálních služeb, který navazuje na současný projekt
„Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje“.
Nový projekt by měl trvat od prosince 2019 do května 2022 a podporuje aktivity zaměřené na
navázání a prohlubování regionálních partnerství v oblasti sociálních služeb a na podporu
procesu plánování sociálních služeb na území kraje. Odbor sociálních věcí předložil Kraji čtyři
aktivity, které vycházejí z Plánu sociálních služeb Nového Města nad Metují 2018 - 2020 a RM
informujeme o svém záměru.
Odůvodnění:
Současný Plán sociálních služeb Nového Města nad Metují 2018 - 2020 počítá s potřebou
realizace aktivit 1. Nastavení konceptu oblasti rodiny a děti v rámci plánování sítě služeb, 2.
Sběr informací o potřebách cílových skupin Plánu, 3. Tvorba nového plánu sociálních služeb
na roky 2021 -2023, 4. Zpracování návrhu dalšího návazného (sociálního) bydlení v Novém
Městě nad Metují pro uživatele sociálních služeb a další potřebné občany. Zapojením do
nového projektu bychom mohli získat finanční prostředky na subdodavatelské zpracování
těchto plánovaných aktivit, na externí metodickou podporu a mzdu koordinátora plánování
sociálních služeb.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 6-218/19
RM bere na vědomí záměr Odboru sociálních věcí zapojit se do projektu Královéhradeckého kraje v
rámci plánování sociálních služeb na podporu aktivit zaměřených na navázání a prohlubování
regionálních partnerství v oblasti sociálních služeb a na podporu procesu plánování sociálních
služeb na území kraje.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/8 Aktualizace Řádu ohlašovny požáru
Identifikace:
RM je předkládána aktualizace Řádu ohlašovny požáru, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Aktualizace se týká opravy jména a telefonního čísla místostarosty města.
Odůvodnění:
Úprava Řádu ohlašovny požáru se týkala změny místostarosty města Nové Město nad Metují
pro volební období 2018 - 2022.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 6-219/19
RM bere na vědomí upravený Řád ohlašovny požáru, ve znění přílohy k tomuto bodu, ve věci
změny místostarosty města Nové Město nad Metují pro volební období 2018 - 2022.
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/9 Doplnění členů do Komisí RM 2018 - 2022
Identifikace:
RM je předkládán souhrn návrhů na doplnění členů některých komisí RM.
Ing. Prouza (radní a lídr politické strany VÝCHODOČEŠI) navrhuje jako dalšího člena
Redakční rady Novoměstského zpravodaje pana Bc. Zdeňka Krákoru, který požádal
Ing. Prouzu o doplnění také do Komise pro cestovní ruch (viz e-mail ze dne 04.12.2018 v
příloze k tomuto bodu).
Ing. Čopík, Ph.D. (zastupitel a lídr politické strany ČSSD) navrhuje do Redakční rady
Novoměstského zpravodaje nové členy, a to: paní Bc. Moniku Lovětínskou a paní Bc. Martinu
Tomášovou, které byly členkami Redakční rady NZ i v minulém volebním období.
Dále Ing. Čopík, Ph.D., navrhuje doplnit jako dalšího člena Bytové komise p. Jaromíra Švarce,
který byl členem Bytové komise také v minulém volebním období. Podrobnosti viz e-mail ze
dne 10.01.2019 v příloze k tomuto bodu.
Dne 10.01.2019 předal ST návrhy na doplnění Bytové komise o další členku, a to pí Ludmilu
Horákovou za KDU - ČSL.
Dne 02.01.2019 byla na podatelnu MěÚ doručená žádost pí Marie Böhmeové o opětovné
zařazení do Bytové komise a Partnerského výboru. Uvádí, že v Bytové komisi pracovala 2
volební období. V Partnerském výboru bezmála 20 let. Velmi dlouho se starala o umělce z
partnerského města Hilden nebo o naše umělce, kteří v Hildenu vystavovali. Její znalosti
německého jazyka byly mnohokrát úspěšně využity ve prospěch Nového Města nad Metují, a
tak by ráda v obou Komisích RM pokračovala. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Referentka cestovního ruchu (OŠKS), pí Michaela Mináriková, předkládá RM ke schválení
složení členů Komise pro cestovní ruch - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Všichni navrhovaní členové se jmenováním do Komisí RM souhlasí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V 17:39 hodin - Bc. Jiří Sláma - zastupitel a předseda Bytové komise - byl pozván na jednání
RM. K projednávané záležitosti obsazování komisí diskutovali všichni radní. Ing. Maur
doporučoval uplatnění jednotného principu delegace do komisí. Poté radní odsouhlasili jak
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navržená usnesení na doplnění komisí, tak i dále přednesli některé své nové návrhy na
doplnění. Konkrétně: Ing. Prouza (lídr politické strany VÝCHODOČEŠI) navrhl doplnit do
Bytové komise pí Petru Bláhovou, do Komise regenerační Mgr. Adama Balcara a do Komise
dopravní Ing. Libora Pozděnu. Bc. Sláma (lídr politické strany Nové město) navrhl doplnit do
Bytové komise pí Ivanu Světlíkovou. ST (lídr politické strany Volba pro Nové Město) navrhl
doplnit do Komise životního prostředí Mgr. Adama Balcara.
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 6-220/19
RM jmenuje Bc. Zdeňka Krákoru, Bc. Moniku Lovětínskou a Bc. Martinu Tomášovou novými členy
Redakční rady Novoměstského zpravodaje. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety
podepsané ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 6-221/19
RM jmenuje p. Petra Hableho jako předsedu, Mgr. Bc. Zuzanu Myška Vodehnalovou, p. Ondřeje
Daňka, DiS., p. Petra Krtičku, Bc. Zdeňka Krákoru, Mgr. Jiřího Švandu, pí Evu Kupkovou, Ing. Libora
Pozděnu a pí Michaelu Minárikovou (tajemnice) novými členy Komise pro cestovní ruch. RM ukládá
OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety podepsané ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 6-222/19
RM jmenuje pí Marii Böhmeovou, p. Jaromíra Švarce, pí Ludmilu Horákovou, pí Petru Bláhovou a pí
Ivanu Světlíkovou novými členy Bytové komise. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety
podepsané ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 6-223/19
RM jmenuje pí Marii Böhmeovou novým členem Partnerského výboru. RM ukládá OSÚ zajistit a
předat jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 6-224/19
RM jmenuje Mgr. Adama Balcara novým členem Komise životního prostředí. RM ukládá OSÚ
zajistit a předat jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 6-225/19
RM jmenuje Mgr. Adama Balcara novým členem Komise regenerační. RM ukládá OSÚ zajistit a
předat jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 6-226/19
RM jmenuje Ing. Libora Pozděnu novým členem Komise dopravní. RM ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/10 Dotační program pro ochranu měkkých cílů
Identifikace:
Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a
objektů veřejné správy (škol a školských zařízení) jako měkkých cílů. Příjemcem dotace může
být pouze kraj a hl. m. Praha, které má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty
neinvestičního charakteru. Výše dotace je 100 %, není požadováno kofinancování z vlastních
zdrojů. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení
kraje) nebo obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně
přerozdělena. Na schůzce, která se uskutečnila 6. prosince 2018 na KÚ KHK, bylo
domluveno, že vzhledem k podmínkám realizace projektu bude KHK žádat o aktivitu "Tvorba
bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur" v maximální výši 50. tisíc Kč na jeden cíl.
Viz zápis ze schůzky v příloze. Město Nové Město nad Metují se k této výzvě připojí se dvěma
záměry a to tvorbou bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur pro akce pořádané
městem na Husově náměstí a pro akci Festival české filmové komedie.
Odůvodnění:
Informace RM o možnosti připojení se k dotačnímu programu pro zvýšení ochrany veřejných
prostranství a objektů veřejné správy.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 6-227/19
RM souhlasí s připojením města Nové Město nad Metují k dotačnímu programu pro zvýšení
ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy (škol a školských zařízení) jako měkkých
cílů se dvěma záměry a to tvorbou bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur pro akce
pořádané městem na Husově náměstí a pro akci Festival české filmové komedie.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/11 Ing. Maur - témata pro koncepční zasedání RM
Identifikace:
Podnět Ing. Maura ke koncepčnímu zasedání RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur připomněl radním stanovení témat pro koncepční zasedání RM, které se uskuteční
dne 25.02.2019. Rád by, aby tam bylo zařazeno plnění koaličního programu a jeho témat.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta
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