Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 26 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 04.11.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

21:55

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

21:55

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

21:55

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

21:55

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

21:55

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

21:55

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

21:55

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

21:55

Plná

Omluven

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bc. Petra Mináriková
Hana Kavková
Irena Černá
Gabriela Žižková
Marcela Šanovcová
Iveta Habrová
Ing. Libor Pozděna
Ing. Simona Vojnarová
Mgr. A. Vít Lukas
Bc. Zdeněk Krákora
Ing. Jindřich Monček
Mgr. Václav Jung
Alice Frischová
Petr Tichý
Miluše Šulcová

Zapisovatelka

ředitelka „MŠ Rašínova
ředitelka „MŠ Na Františku“
ředitelka „MŠ Pod Výrovem“
ředitelka „MŠ Krčín
“
ředitelka „MŠ Vrchoviny“
referent OŠKS (OF)
vedoucí OMM
vedoucí ORM (OMM)
ARCH (ORM, OMM)
ředitel MK
zástupce „ZŠ JEDNA RADOST“
zástupce „ZŠ JEDNA RADOST“
zástupce „ZŠ JEDNA RADOST“
vedoucí OSN (OMM)
vedoucí OMP (OMM)

13:05
13:05
13:05
13:05
13:05
13:05 - 14:30
13:55 - 15:35
13:55 - 15:35
13:55 - 15:35
13:55
15:40
15:40
15:40
17:26
17:42

Simona Hoffmannová

_____________________
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13:53
13:53
13:53
13:53
13:53
15:40 - 17:26
17:26 - 21:30
18:17 - 20:43
18:17 - 19:45
15:40
16:41
16:41
16:41
17:40
18:20

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 04.11.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Pronájem části pozemku p. p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města

2/2

Nájem částí pozemků v ul. Drážní - snížení pronajaté výměry

2/3

Věcné břemeno služebnosti pro městské VO a MR Na Táboře v pozemku p. p. č. 2141/1
v k. ú. Nové Město nad Metují

2/4

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
na pozemcích p. p. č. 671/4 a 671/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/5

Kupní smlouva se smlouvou o právu předkupním na pozemek p. p. č. 661/1
v k. ú. Nové Město nad Metují

2/6

Žádost SVJ Nahořanská 307 a 308 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

3.

Rozvoj

3/1

Spy - místo pro přecházení

3/2

Využívání p. p. č. 617/2 v ul. Družstevní

3/3

Rekonstrukce Kina 70

3/4

Otevřený dopis ve věci Kina 70 v Novém Městě nad Metují

3/5

Žádost o umístění bannerů v ul. Malecí

3/6

Aktuální stav projektů ke dni 29.10.2019

3/7

Veřejné osvětlení v ul. Školní - RO

3/8

PD Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují - dodatek č. 1

3/9

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/10

PD - Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - dodatek č. 3

3/11

Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo

3/12

Upravené zadávací podmínky pro výběr zhotovitele urbanisticko-architektonické studie pro území
bývalých kasáren

3/13

Žádost občanky města o parkovací místo pro osobní vozidlo v ul. Nádražní

3/14

Pozvánka a žádost o prezentaci na veřejném diskuzním fóru

3/15

Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 14.10.2019
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3/16

Příprava semináře ZM k budoucnosti kasárenského objektu č. p. 427

3/17

Zápis č. 6 ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 21.10.2019

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu nebytových prostor plynové kotelny DZ č. p. 415

4/2

Spoluúčast na opravách objektu č. p. 926, ul. U Lípy

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Hodnocení školního roku 2018/2019 v mateřských školách

5/2

Výroční zpráva o činnosti 2018/2019 - MŠ Rašínova

5/3

Výroční zpráva o činnosti 2018/2019 - MŠ Na Františku

5/4

Výroční zpráva o činnosti - 2018/2019 - MŠ Krčín

5/5

Výroční zpráva o činnosti - 2018/2019 - MŠ Vrchoviny

5/6

Činnost Městského klubu v roce 2019 a rozpočet v roce 2020

5/7

Žádost o stanovisko obce se zřízením soukromé ZŠ

5/8

Žádost o příspěvek - PROINTEPO

5/9

Oznámení o vstupu do dotačního řízení MKN

5/10

Žádost o zapůjčení pódia

5/11

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Malecí"

5/12

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ a MŠ Krčín"

5/13

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Komenského"

5/14

Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Malecí“ ze dne 03.10.2019

5/15

Čerpání investičního fondu MSSS Oáza

5/16

Zápis ze 4. zasedání KKULT ze dne 22.10.2019

5/17

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o granty "MMUZ"

5/18

Zápis č. 1 z jednání Žákovského parlamentu

5/19

Žádost zřizovatele o souhlas s podnájmem MMUZ

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

6/2

Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019

6/3

Rozpočtová opatření 2019
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6/4

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2019

6/5

Žádost TJ Spartak o poskytnutí zápůjčky

6/6

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup termokamery pro JSDH

6/7

Rozpočtový výhled - návrh Ing. Maura, MBA, k zařazení bodu

7.

Různé

7/1

Žádost o prodej hasičského vozidla

7/2

Rozvoj služeb pro seniory - TAXI PRO SENIORY - druhé výběrové řízení

7/3

Smlouva k zajištění sociální služby

7/4

ZM 9 dne 14.11.2019 - program

7/5

Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019

7/6

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017 - Dimatex CS s.r.o.

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

13:00 - 13:05
15:40 - 16:10
14:00 - 15:00 16:20 - 18:00
16:10 - 16:20
13:05 - 14:00 15:00 - 15:40
18:00 - 18:15
18:15 - 18:35
18:35 -

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 26-1472/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 26:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 04.11.2019
Majetkoprávní úkony
Pronájem části pozemku p. p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města
Nájem částí pozemků v ul. Drážní - snížení pronajaté výměry
Věcné břemeno služebnosti pro městské VO a MR Na Táboře v pozemku p. p. č. 2141/1
v k. ú. Nové Město nad Metují
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
na pozemcích p. p. č. 671/4 a 671/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Kupní smlouva se smlouvou o právu předkupním na pozemek p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují
Žádost SVJ Nahořanská 307 a 308 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Rozvoj
Spy - místo pro přecházení
Využívání p. p. č. 617/2 v ul. Družstevní
Rekonstrukce Kina 70
Otevřený dopis ve věci Kina 70 v Novém Městě nad Metují
Žádost o umístění bannerů v ul. Malecí
Aktuální stav projektů ke dni 29.10.2019
Veřejné osvětlení v ul. Školní - RO
PD Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují
- dodatek č. 1
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3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
4.
4/1
4/2
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
5/16
5/17
5/18
5/19
6.
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
8.

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
PD - Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - dodatek č. 3
Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo
Upravené zadávací podmínky pro výběr zhotovitele urbanisticko-architektonické studie
pro území bývalých kasáren
Žádost občanky města o parkovací místo pro osobní vozidlo v ul. Nádražní
Pozvánka a žádost o prezentaci na veřejném diskuzním fóru
Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 14.10.2019
Příprava semináře ZM k budoucnosti kasárenského objektu č. p. 427
Zápis č. 6 ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 21.10.2019
Správa nemovitostí
Dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu nebytových prostor plynové kotelny DZ č. p. 415
Spoluúčast na opravách objektu č. p. 926, ul. U Lípy
Školství, kultura a sport
Hodnocení školního roku 2018/2019 v mateřských školách
Výroční zpráva o činnosti 2018/2019 - MŠ Rašínova
Výroční zpráva o činnosti 2018/2019 - MŠ Na Františku
Výroční zpráva o činnosti - 2018/2019 - MŠ Krčín
Výroční zpráva o činnosti - 2018/2019 - MŠ Vrchoviny
Činnost Městského klubu v roce 2019 a rozpočet v roce 2020
Žádost o stanovisko obce se zřízením soukromé ZŠ
Žádost o příspěvek - PROINTEPO
Oznámení o vstupu do dotačního řízení MKN
Žádost o zapůjčení pódia
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Malecí"
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Komenského"
Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Malecí“ ze dne 03.10.2019
Čerpání investičního fondu MSSS Oáza
Zápis ze 4. zasedání KKULT ze dne 22.10.2019
Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o granty "MMUZ"
Zápis č. 1 z jednání Žákovského parlamentu
Žádost zřizovatele o souhlas s podnájmem MMUZ
Finance
Vyřazení majetku
Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019
Rozpočtová opatření 2019
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2019
Žádost TJ Spartak o poskytnutí zápůjčky
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup termokamery pro JSDH
Rozpočtový výhled - návrh Ing. Maura, MBA, k zařazení bodu
Různé
Žádost o prodej hasičského vozidla
Rozvoj služeb pro seniory - TAXI PRO SENIORY - druhé výběrové řízení
Smlouva k zajištění sociální služby
ZM 9 dne 14.11.2019 - program
Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017 - Dimatex CS s.r.o.
Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 04.11.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 26 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 26-1473/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Pronájem části pozemku p. p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města
Identifikace:
Nájemce, p. [osobní údaj odstraněn], žádá město, z důvodu končícího smluvního vztahu, o
další pronájem části pozemku p. p. č. 2213 o výměře 90 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití zeleň v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV
10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Na pozemku se
nachází přístup k zadní části domu a schodiště do 1. patra domu čp. 3 ve vlastnictví nájemce.
Nájem je požadován na dobu min. 5, příp. 10 let. V případě zájmu města nájemce nabízí jako
doposud ponechání tabulí s jízdními řady na domě čp. 3. Stávající smlouva ze dne 15.10.2014
skončí dne31.12.2019.
Odůvodnění:
Požadovaná část pozemku byla od roku 1993 žadateli pronajata původně k podnikání pro
rozšíření provozu prodejny občerstvení, od roku 2002 opakovaně, vždy na dobu určitou, pro
dočasnou stavbu schodiště a ke vstupu do domu čp. 3 (slouží pouze žadateli, nájemníci domu
mají jiný vstup do bytů). Na pozemku jsou dlaždice ve vlastnictví žadatele, je zde i přístup do
zadní části domu, branka s plůtkem, navazujícím na městský plot, pro zamezení vstupu do
zadní části domu směrem od svahu. V roce 2007 ORM sjednal umístění 2 informačních tabulí
pro cestující na zdi domu nájemce bez bližších podmínek. RM v roce 2008 rozhodla, že do
doby rozhodnutí o vhodnějším umístění tabulí pro cestující náleží nájemci snížení ceny
nájemného, pokud bude umožněno užívání zpevněné plochy občanům. Stávající smlouvou
tedy sjednáno, že cena nájmu je snížena z 10 Kč za 1 m2 na částku 6 Kč za 1 m2 za
podmínky, že nájemce ponechá na domě čp. 3 informační tabule s jízdními řády (celkové
roční nájemné po snížení činí 540 Kč, sleva činí 360 Kč ročně). V současné době se na domě
čp. 3 nacházejí 2 tabule s jízdními řády (ne zcela zaplněné), avšak tabule v autobusové
čekárně, pro jízdní řády určená, je zcela prázdna a nevyužitá. Vyjádření odborných útvarů v
příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Vysvětlení radnímu Ing. Maurovi, MBA, podala vedoucí OMP. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 26-1474/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout na dobu určitou 5 let část pozemku p. p. č.
2213 o výměře 90 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví
města, zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují jako plochu pro dočasnou
stavbu schodiště do domu čp. 3, jako přístupovou plochu ke schodišti a domu, za nájemné v
minimální výši 10 Kč za 1 m2 a rok, a to dle návrhu předloženého v příloze k tomuto bodu. RM
konstatuje, že pro umístění jízdních řádů bude sloužit již jen prostor autobusové čekárny na náměstí
Republiky a zároveň děkuje nájemci za jeho dlouholetý vstřícný přístup.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 26-1475/19
RM ukládá OMM, ve spolupráci s TS, zajistit přesun informačních tabulí s jízdními řády (příp. jejich
výrobu a nové vylepení řádů) z domu čp. 3 do autobusové čekárny na náměstí Republiky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Nájem částí pozemků v ul. Drážní - snížení pronajaté výměry
Identifikace:
Nájemce, p. [osobní údaj odstraněn], má ode dne 02.06.2008 v nájmu části pozemků p. p. č.
1897/3, 2176/5 a 2176/11 o celkové výměře 239 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsané
na LV 1001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za
účelem okrasné plochy a za nájemné ve výši 2 Kč za 1 m2 a rok (celkem 478 Kč za
kalendářní rok). Z důvodu v místě prováděných stavebních prací ze strany spol. VAK Náchod,
a. s., (kanalizace - stoka) došlo k terénním úpravám plochy (částečnému odtěžení pozemku) a
tím ke snížení pronajaté plochy o cca 50 m2. Předmětem nájmu po úpravě budou: část p. p. č.
1897/3 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č. 2176/5 o výměře 45 m2,
druh pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 2176/11 o výměře 142 m2, druh pozemku ostatní
plocha, všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují. Celková pronajatá plocha bude činit
195 m2 a výše ročního nájemného se sníží na částku 390 Kč.
Odůvodnění:
Plocha je oplocena, se vstupní bránou, a slouží jako okrasná (odpočinková) plocha a zázemí
garáže (garáž je užívána nájemcem a nachází se na pozemku ČR, SŽDC). Nájemce i po
veškerých úpravách pozemku má o užívání nadále zájem. Z důvodu snížení výměry a rovněž
výše nájemného je třeba změnu zveřejnit (jedná se o změnu podstatné náležitosti smlouvy).
Odborné útvary nemají připomínek.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 26-1476/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města změnit ode dne 01.01.2020 ve smlouvě o nájmu částí
pozemků, uzavřené dne 02.06.2008, výměru pronajatých částí pozemků takto: nadále pronajmout
jako okrasnou plochu pouze část pozemku p. p. č. 1897/3 o výměře 8 m2, část p. p. č. 2176/5 o
výměře 45 m2 a část p. p. č. 2176/11 o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
zapsaných na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, a to dle návrhu předloženého v příloze k
tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Věcné břemeno služebnosti pro městské VO a MR Na Táboře v pozemku p. p. č.
2141/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Po realizaci stavby chodníku a veřejného osvětlení v ulici Na Táboře v pozemku p. p. č.
2141/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město
nad Metují je třeba ve smyslu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
35/14/BVB/MS ze dne 22.07.2014 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci
56, 145 05 Praha 4, jako vlastníkem pozemku, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti, spočívající v uložení kabelového vedení veřejného osvětlení a městského
rozhlasu v rozsahu 9,5 m dle geometrického plánu č. 2135-85/2017.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene ve výši 2 430 Kč byla již uhrazena v rámci smlouvy o
smlouvě budoucí. Město uhradí správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí ve
výši 1 000 Kč. K uzavření smlouvy se město zavázalo podle usnesení č. RM 298-12640/14.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 26-1477/19
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 23/19/VB/MS k pozemku p. p. č.
2141/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsanému na LV č. 4444 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ KHK, KP
Náchod, s vlastníkem pozemku: Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05
Praha 4, za účelem uložení kabelového vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu v rozsahu
9,5 m dle geometrického plánu č. 2135-85/2017 a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy
k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na pozemcích p. p. č. 671/4 a 671/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá o
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IZ-12-2001109/1 NOVÉ MĚSTO NAD N.M. ATELIER ZILVAR PŘELOŽ VN na pozemky
města p. p. č. 671/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, a p. p. č. 671/2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Nové Město nad
Metují, v celkové délce cca 8 m podle předloženého návrhu souhlasu se stavbou.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši, a to
na dobu neurčitou dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem. ORM doplnilo
podmínky do smlouvy, TS nemá námitky.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 26-1478/19
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IZ-12-2001109/1 NOVÉ MĚSTO NAD N.M. ATELIER ZILVAR PŘELOŽ VN, na pozemky města p.
p. č. 671/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, a p. p. č. 671/2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, zapsané na
LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, v celkové
délce cca 8 m podle předloženého návrhu souhlasu se stavbou, se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, a to na dobu neurčitou, za sjednanou
cenu za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku
zatíženého věcným břemenem, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Kupní smlouva se smlouvou o právu předkupním na pozemek p. p. č. 661/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují
Identifikace:
Usnesením č. RM 25-1407/19 RM doporučila ZM schválit prodej pozemku prodej pozemku p.
p. č. 661/1 o výměře 790 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku města, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
vedený KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn],
za nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 1.900 Kč Kč/m2 pozemku, tj. za celkovou
kupní cenu 1.501.000 Kč s tím, že na pozemku do 1 roku od vydání stavebního povolení
postaví stavbu dle předložené architektonické studie a dle popisu funkční náplně budovy,
vybuduje 9 parkovacích míst ve shodě s navrženým režimem na parkovišti a přímý sjezd na
pozemek p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ze silnice I/14 v ul. T. G. Masaryka
včetně obslužné komunikace bez použití komunikace v Březinkách na pozemku p. p. č.
663/30 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dále uhradí kupní cenu do 60 dnů po předložení kupní
smlouvy a uhradí poplatek za návrh na vklad práva do KN. OMM předkládá RM návrh
smlouvy se zapracováním podmínek.
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Odůvodnění:
Kupní smlouva s předkupním právem připravená pro ZM, dle podmínek uvedených v záměru
města prodat pozemek a nabídky, která byla k záměru doručena.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala informací o tom, že v tomto stadiu DI PČR nedá investorovi předběžný
souhlas s vybudováním sjezdu na pozemek ze silnice I/14 (jedině na základě předložené PD).
Dále zazněly informace vedoucího OF o problémech s DPH v případě zpětného odkoupení
pozemku městem. Radní diskutovali o dalších možných problémech, které by po prodeji
pozemku města mohly při výstavbě na něm vzniknout, hlavní problém vidí v zajištění
vhodného dopravního přístupu na něj, což je právě sjezd na I/14. Po diskusi radní odhlasovali
doplněné usnesení ve znění: "...dle návrhu v upravené příloze k tomuto bodu..."
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 26-1479/19
RM doporučuje ZM schválit kupní smlouvu s předkupním právem dle návrhu v upravené příloze k
tomuto bodu a bere na vědomí vyjádření Policie ČR a příslušných odborů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Žádost SVJ Nahořanská 307 a 308 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
Předseda SVJ Nahořanská 307 a 308, Ing. Jiří Sedliský, žádá RM o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les - 1x smrk stříbrný na p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín - z důvodu hrozícího
poškození zateplení domu větvemi stromu, které zasahují do domu. Podrobnosti viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Společné stanovisko TS a OŽP: Po provedeném šetření na místě souhlasíme s návrhem
pokácet smrk u č. p. 307 a 308. Strom byl nevhodně vysazen cca 2,5 m od zdi bytovky, svými
větvemi zasahuje do fasády domu a další růst stromu by stále více poškozoval nově
prováděné zateplení. K navržení náhradní výsadby za pokácený smrk bude oslovena Komise
životního prostředí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 26-1480/19
RM souhlasí s kácením dřeviny rostoucí mimo les u č. p. 307 a 308 v ul. Nahořanská - 1x smrk
stříbrný na p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín s tím, že k navržení náhradní výsadby za pokácený smrk bude
oslovena Komise životního prostředí prostřednictvím tajemníka Komise životního prostředí pana
Ing. Ondřeje Hanky.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 26-1481/19
RM ukládá TS pokácet 1x smrk stříbrný u č. p. 307 a 308 v ul. Nahořanská na p. p. č. 643/5 v k. ú.
Krčín z důvodu hrozícího poškození zateplení domu větvemi stromu, které zasahují do domu.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

3/1 Spy - místo pro přecházení
Identifikace:
OMM předkládá návrh řešení k doplnění místa pro přecházení na návsi ve Spech na základě
podnětu z Osadního výboru Spy a úkolu uloženého usnesením č. PVO 293-17673/19 "PVO
ukládá OMM prověřit požadavek OV Spy o zřízení nového místa pro přecházení na návsi ve
Spech a návrh řešení předložit ke schválení v RM."
Odůvodnění:
Viz vyjádření OMM v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maur, MBA - je šance na dotaci? ORM - odpověď - možná ano, ale je to nutné řešit
komplexně, tj. vč. chodníku, nelze vytvořit místo pro přecházení bez potřebné návaznosti.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 26-1482/19
RM ukládá OMM zařadit akci "Doplnění chodníku a vybudování místa pro přecházení přes silnici
I/14 na návsi ve Spech" do zásobníku investičních akcí města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Využívání p. p. č. 617/2 v ul. Družstevní
Identifikace:
OMM předkládá návrh řešení využívání p. p. č. 617/2, k. ú. Nové Město nad Metují v ul.
Družstevní na základě usnesení č. PVO 279- 17597/19 "PVO ukládá OMM zpracovat návrh
řešení budoucnosti pozemku v ul. Družstevní, který je v současnosti využíván na parkování s
tím, že nejdříve bude projednáno se samosprávou vlastníků bytů v sousedství, zda mají zájem
o obnovu bývalého hřiště nebo dávají přednost využití pozemku na parkování. Návazně na
toto zjištění pak předložit návrh řešení do zasedání RM."
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Odůvodnění:
OMM souhlasí s názorem na upravení současného nevyužívaného hřiště na parkovací
plochu. Pro návrh do rozpočtu částky na zpracování PD a následně zahájení jejího zpracování
je však nezbytné získat 100 % souhlasů všech vlastníků BJ přilehlého bytového domu, aby se
neopakovala situace, kdy město zpracuje PD a pak se najde odpůrce, který bude proti záměru
a nebude možné zamýšlený záměr povolit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 26-1483/19
RM bere na vědomí vyjádření předsedů z SVJ Družstevní 541-543, SVJ Družstevní 566-567 a
správy nemovitostí v ul. Družstevní 541-543 na využívání stávajícího hřiště jako parkovací plochu na
p. p. č. 617/2, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 26-1484/19
RM ukládá OMM odeslat na předsedy samospráv přilehlých BD k pozemku p. p. č. 617/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují v ul. Družstevní žádost o doložení souhlasů všech vlastníků bytových
jednotek daných bytových domů se záměrem zrekonstruovat p. p. č. 617/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Družstevní na parkovací plochu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Rekonstrukce Kina 70
Identifikace:
Na jednání RM 25 byl vznesen požadavek na projednání připravované rekonstrukce Kina 70,
a to za účasti ředitele MK. Ten je přizván do jednání RM.
Objekt Kina 70 v současné době má tyto nedostatky: obrovská energetická náročnost,
žalostný stav elektrických rozvodů, nedostatečná klimatizace celého objektu (mimo sál),
nedostatečné zázemí pro akce (divadlo, koncerty) – šatny, sklad kulis, zázemí, poškozená
vstupní terasa.
Projekt rekonstrukce Kina 70 byl od roku 2015 připomínkován ředitelem MK s cílem vytvoření
multifunkčního zařízení a to převážně: vytvoření odpovídajícího zázemí (šatny, WC, sklady
kulis) pro možnosti pořádání divadelních přestavení, rekonstrukce malého sálu – přetvoření na
multifunkční sál s odhlučněním od velkého sálu, včetně taneční podlahy (pro pořádání
tanečních kurzů pro dospělé i děti, tanečních odpolední pro seniory, rekonstrukce
kancelářských prostor pro využití MK, rekonstrukce prostorů kavárny – odpovídající
modernímu provozu, rekonstrukce prostoru u hlavní opony - opona, nástupní prostor,
rekonstrukce terasy a vnějších prostor pro pořádání venkovních akcí.
Z pohledu RP Rychta je objekt jako hmota v souladu. V rámci změny RP Rychta dojde k
úpravě vnějšího prostoru. Jedná se o obdobné změny, které byly projednávány v rámci
rekonstrukce ulice Nerudova.
Nová projektová dokumentace Kina 70 je v souladu s napojením na rekonstrukci ulici
Nerudova.
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Odůvodnění:
V příloze k tomuto bodu je vyjádření ředitele MK, statistika návštěvnosti, přehled pořádaných
akcí, zpráva o technickém stavu objektu, studie na rekonstrukci Kina 70, výtah z PD vč.
nákladů. Kompletní PD k nahlédnutí je na ORM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:30 hodin požádal ST vedoucího OMM a vedoucí ORM o prezentování obsáhlých příloh
k tomuto bodu. Bod byl projednán společně s bodem 3/4. Na prezentaci navázala obsáhlá
diskuse přítomných, která se týkala nejen samotné historie postupu města v souvislosti s
přípravou rekonstrukce Kina 70 se zpracováním studie, která byla zadána ARCH a
návaznému zpracování PD (vše podloženo souhlasnými usneseními ZM a RM), ale i vztahů k
RP, který platí pro tuto lokalitu a dalším záměrům v okolí Kina 70, tj. parkování ul. Nerudova,
autobusový terminál apod. ARCH seznámil radní podrobně s celou historií projednávané
záležitosti - jednání pracovní skupiny, důvody, proč byl pro architektonickou studii vybrán
právě on atd. S podklady budou seznámeni všichni zastupitelé (viz otevřený dopis v bodě 3/4)
a v rámci prezentace toto bude uvedeno i na diskusním fóru s občany (dne 19.11.2019 od
18:00 hodin v Sokolovně) - viz bod 3/14. RM podrobně projednala i otevřený dopis Ing. arch.
Radka Novotného a seznámila se s "protiargumenty" ARCH Mgr. A. Víta Lukase. Hlasováno o
usnesení - 5 pro. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 26-1485/19
RM projednala potřebnost rekonstrukce Kina 70 v Novém Městě nad Metují a vzala na vědomí
aktuální informace ředitele Městského klubu v Novém Městě nad Metují k připravované rekonstrukci
Kina 70.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 26-1486/19
RM byla seznámena se zpracovanou architektonickou studií rekonstrukce Kina 70 z roku 2015,
kterou zpracoval Mgr. A. Vít Lukas a s PD - Rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují, kterou
zpracovala firma Irbos s.r.o., Čestice.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/4 Otevřený dopis ve věci Kina 70 v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Na město byl dne 25.10.2019 doručen otevřený dopis Ing. arch. Radka Novotného, který se
týká Kina 70 v Novém Městě nad Metují. Tento dopis byl adresován i zastupitelům. Je třeba
proto připravit stanovisko RM, které bude postoupeno do ZM 9 (tj. dne 14.11.2019) a dále by
měla RM doporučit to, co by mělo být obsahem odpovědi města na tento otevřený dopis. Ten
by pak schvalovalo ZM 9.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Radní se v diskusi shodli v tom, čím by se mělo město zabývat v odpovědi na tento dopis dále viz diskuse k bodu 3/3. Na základě toho pak bylo formulováno usnesení: RM bere na
vědomí otevřený dopis Ing. arch. Radka Novotného adresovaný zastupitelům, který se týká
Kina 70 v Novém Městě nad Metují. RM ukládá OMM zpracovat návrh odpovědi na otevřený
dopis Ing. arch. Novotného, tento dopis předložit do ZM 9 jako přílohu k danému bodu a po
schválení této odpovědi odeslat dopis Ing. arch. Novotnému. Hlasováno - 6 pro.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 26-1487/19
RM bere na vědomí a projednala otevřený dopis Ing. arch. Radka Novotného adresovaný
zastupitelům, který se týká Kina 70 v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 26-1488/19
RM ukládá OMM zpracovat návrh odpovědi na otevřený dopis Ing. arch. Novotného, tento dopis
předložit do ZM 9 jako přílohu k danému bodu a po schválení této odpovědi v ZM odeslat tuto
odpověď Ing. arch. Novotnému.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Žádost o umístění bannerů v ul. Malecí
Identifikace:
OMM předkládá žádost Městského klubu v Novém Městě nad Metují, Komenského 30, 549 01
Nové Město nad Metují, o zajištění umístění 2 ks reklamních bannerů u autobusové zastávky
Malecí na p. p. č. 661/11, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s umístěním 2 ks reklamních bannerů pro Městský klub v Novém Městě nad
Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - upozornil na chybu v čísle pozemku - opraveno ORM - zároveň bylo vedoucí
ORM potvrzeno, že bannery jsou umísťovány na pozemky města. Hlasováno - 5 pro. Jeden
radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 26-1489/19
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.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/6 Aktuální stav projektů ke dni 29.10.2019
Identifikace:
OMM na poslední RM před řádným zasedáním ZM předkládá aktuální stav dotovaných
projektů - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - Ekologická zátěž Elton - směřuje to k nějakému cíli? OMM - projekt je asi
v polovině - jakmile budou další výsledky - bude podána aktuální informace.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 26-1490/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů ke dni 29. 10. 2019 ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Veřejné osvětlení v ul. Školní - RO
Identifikace:
Na základě žádosti ředitelky školy Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola
Nové Město nad Metují byla Zastupitelstvem města ZM 6 usnesením č. ZM 6-178/19 dne
27.06.2019 schválena nová investiční položka pro doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní
v Novém Městě nad Metují. Pro tuto položku byla schválena částka ve výši 70 tis. Kč. Žádost
o rozšíření veřejného osvětlení byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti v místě, kde je
nedostatečné venkovní osvětlení na konci ul. Školní, v místě kde se nachází budova školy.
Pro realizaci prodloužení veřejného osvětlení bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace. Po provedeném místním šetření a na základě projednání se zástupcem školy
bylo navrženo kabelové vedení veřejného osvětlení v celkové délce 60 m s doplněním 2 ks
stožárů veřejného osvětlení – nutná výměna stožáru před budovou školy, který je
v nevyhovujícím stavu (nevyhovující stožár včetně svítidla). Vzhledem k rozsahu prací dle PD
bude nutné schválit rozpočtové opatření - navýšení položky § 3631 Doplnění VO v ul. Školní o
81 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z § 3744 Čištění skal vč. studny.
Odůvodnění:
Rozsah nákladů na kompletní provedení díla je uveden v příloze k tomuto bodu. Z uvedené
položky bude nutné uhradit zpracování projektové dokumentace, vlastní realizaci, geodetické
zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán pro zřízení věcného břemene,
autorský dozor a náklady na zřízení věcného břemene. Prodloužení veřejného osvětlení musí
být umístěno na p. p. č. 624/10 a 624/9 v k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou v majetku
Královéhradeckého kraje. Na těchto parcelách se jedná o délku uložení cca 42 m.
V odhadu nákladů na realizaci prodloužení veřejného osvětlení v ul. Školní bylo uvažováno s
prodloužením kabelizace a umístění 1 kusu stožáru veřejného osvětlení s tím, že by bylo
vhodné v rámci činnosti TS města vyměnit i svítidlo na stávajícím stožáru osvětlení před
budovou školy. Uvedený návrh rozsahu prací byl projednán s technikem Střední průmyslové
školy, Odborné školy a Základní školy Nové Město nad Metují. Při projednání bylo zjištěno, že
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stávající stožár veřejného osvětlení před budovou školy byl realizován jako součást stavby
školy a z důvodu chybějícího veřejného osvětlení v této lokalitě je i technicky napojen na tuto
budovou. Tzn., že režim osvětlení je řízen mimo režim veřejného osvětlení ul. Školní.
Současný stav tohoto stožáru je celkově nevyhovující a svítidlo má špatnou intenzitu
osvětlení. Na základě uvedených skutečností navrhuje zástupce školy, aby uvedený stožár byl
zařazen do majetku města a zařazen do pasportu veřejného osvětlení. Z těchto důvodů bylo
do zpracování projektové dokumentace zahrnuto prodloužení veřejného osvětlení až k tomuto
stožáru včetně jeho celkové výměny. Stožár tak bude v budoucnu zahrnut do pasportu
veřejného osvětlení města a osvětlení před budovou školy nebude mimo režim veřejného
osvětlení v ul. Školní. Celkové náklady uvedené k tomuto projektu jsou propočítány na
prodloužení veřejného osvětlení v celkové délce cca 58 m a na osazení 2 ks stožárů. Jeden
stožár z důvodu umístění ve větší vzdálenosti od komunikace musí být opatřen výložníkem
(větší vzdálenost od komunikace je z důvodu dodržení minimálního odstupu od stávajících
podzemních sítí - elektro a kanalizace). Náklady na realizaci stavebních prací na celou stavbu
činí dle nabídky 111.895,20 Kč vč. DPH. V případě rozdělení na 2 etapy by dle propočtu
náklady na realizaci těchto etap byly v tomto rozsahu: 1. etapa (kabelizace v délce cca 35 m,
podvrt pod komunikací, stožár s výložníkem) cca 82 tis. Kč vč. DPH. 2. etapa (pokračování
kabelizace v délce cca 23 m od ukončení první etapy) cca 61 tis. Kč vč. DPH. Součet těchto
nákladů neodpovídá hodnotě za provedení realizace celé akce najednou, protože pro každou
etapu, která bude provedena v jiném časovém období, musí být samostatně počítány náklady
na revize, odvoz vytěženého materiálu na skládku, koordinační činnosti, vytyčení podzemních
zařízení, geodetické vytyčení před zahájením stavby apod. V případě realizace obou etap
odděleně bude muset být pro každou etapu počítáno dále samostatně s náklady na
geodetické zaměření skutečného povedení stavby a na geometrický plán. Geometrický plán
musí být zpracován z důvodu uložení zařízení do pozemku jiného vlastníka, v tomto případě
Královéhradeckého kraje. Z výše uvedených důvodů doporučujeme realizaci veřejného
osvětlení v ul. Školní najednou.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - dotazy k objektům vlastněným Střední průmyslovou školou, Odbornou
školou a Základní školou Nové Město nad Metují a k jejich budoucímu využití. Dále
diskutováno zateplení objektu Průmyslové školy v ul. Československé armády. Akce by se
měla uskutečnit v příštím roce.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 26-1491/19
RM doporučuje ZM schválit navýšení investiční položky § 3631 - Doplnění VO v ul. Školní o 81 tis.
Kč a související RO - navýšení bude pokryto přesunem z položky § 3744 - Čištění skal včetně
studny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 PD Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují dodatek č. 1
Identifikace:
Zhotovitel projektové dokumentace pro akci „PD - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici
Na Kopci v Novém Městě nad Metují“, p. Vladimír Václavík, požádal o prodloužení termínu pro
odevzdání díla a to na termín dne 15.03.2020.
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Odůvodnění:
Práce na projektové dokumentaci musely být přerušeny z důvodu, že na objektu čp. 391 v ul.
T. G. Masaryka probíhala výměna oken. V uvedeném objektu sídlí projekční kancelář p.
Václavíka. V této kanceláři dále probíhala výměna plynových kamen. Z tohoto důvodu došlo
k pozdržení prací o více než 2 měsíce. V současné době je přednostně řešena projektová
dokumentace pro veřejné osvětlení v ul. Školní. Položka na zpracování "PD VO a MR v ulici
Na Kopci" je navrhována do rozpočtu města na rok 2020 - přesun položky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 26-1492/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „PD - Veřejné osvětlení a městský rozhlas
v ulici Na Kopci v Novém Městě nad Metují" uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a p.
Vladimírem Václavíkem, Nová 434, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 18858848, kterým se
posouvá termín odevzdání díla z původního termínu dne 30.11.2019 na termín dne 15.03.2020, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/9 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM doporučuje ZM vzít
dotační možnosti na vědomí.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - dotaz k IROP - nejsou vyhlášeny žádné programy? ORM - zatím ne aktuálně prověří a podá informaci. Další dotaz na řešení odvodnění vsakováním - viz např.
Kino 70 - bude možná dotace? ORM - ano, měla by být. Další dotaz - Lávka pod zámkem dotace? ORM - pokud ano, tak přímo z MPR.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 26-1493/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/10 PD - Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - dodatek č. 3
Identifikace:
Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Stavební úpravy
komunikace v ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ požádal o prodloužení termínu
odevzdání projektové dokumentace. Záležitost již byla řešena posunem termínu
prostřednictvím dodatku č. 2, kde byl navrhovaný termín odevzdání upraven na nejdéle však
do dne 31.12.2019. Projektová dokumentace pro povolení stavby, kde je v některých místech
komunikace navrženo snížení nivelety, neřešila, zda dojde snížením nivelety komunikace ke
kolizi s inženýrskými sítěmi. V uvedených místech dojde ke kolizi se sítěmi společnosti ČEZ
Distribuce a.s., CETIN a GridServices a.s. S ohledem na potřebnost snížení nivelety bylo
svoláno jednání se zástupci jednotlivých správců sítí, které se uskutečnilo v kanceláři starosty
města. Od jednotlivých správců sítí bylo na uvedeném jednání sděleno, že se danému
problému mohou věnovat až v roce 2020.
Odůvodnění:
Po projednání uvedené problematiky na schůzce v kanceláři starosty města bylo emailem
doručeno vyjádření zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s. v tomto znění: “V ul. Pod
Výrovem spol. ČEZ Distribuce, a.s., zrealizovala obnovu vedení v r. 2004 (proběhla
kolaudace). V případě, že záměr akce „Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem“ si
vyžádá úpravu našeho zařízení, tak tato úprava bude provedena formou přeložky (zejména
záměr změny nivelety stávající komunikace). Z výše uvedeného vyplývá, že žadatelem o
přeložku bude stavebník – Nové Město nad Metují, Oddělení rozvoje města.“
Náklady na přeložku zařízení ČEZ Distribuce a.s. bude muset v tomto případě hradit město.
Po zadání žádosti do systému bude do 30 dní zaslán žadateli návrh smlouvy na přeložku, ve
kterém bude uvedena konečná cena. Společnost ČEZ Distribuce a.s. zajistí projektovou
dokumentaci, územní souhlas a realizaci přeložky. Projekty přeložky a komunikace budou
vzájemně koordinovány.
Z uvedeného vyplývá, že cena za realizaci díla se navýší o náklady za přeložku zařízení ČEZ
Distribuce a.s. a dále pak i o opatření pro ochránění kabelizace společnosti CETIN a.s., které
se bude řešit v průběhu realizace díla. V současné době se připravují podklady pro projednání
technického provedení plynovodu s jeho správcem.
Položka na zpracování PD je navržena do rozpočtu města na rok 2020 - přesun položky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala: termínu posunutí zpracování PD a důvodů; problémů, které zde jsou se
"síťaři" (hloubka uložení sítí - problémy s niveletou komunikace), předpokládaných termínů
možné realizace.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 26-1494/19
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování PD pro provedení stavby na akci
Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ uzavíraný mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený
Kostelec, IČO: 25956400, kterým se posouvá termín odevzdání díla na dne 31.12.2020, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/11 Žádost o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo
Identifikace:
ZM 8 projednávalo bod týkající se žádosti o prominutí smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo a
odložilo rozhodnutí přesunem na ZM 9, které se bude konat dne 14.11.2019 s tím, že do
tohoto ZM bude předložen ke schválení návrh smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují
a společností IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, kterou se tato
společnost městu zaváže ke kompenzaci související s prominutím smluvní pokuty ze Smlouvy
o dílo. Nyní je tento návrh Smlouvy předložen na RM 26 a následně bude předložen ke
schválení do ZM 9.
Identifikace původního bodu ze ZM 8:
Firma IRBOS s.r.o. zpracovala pro město "PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad
Metují, s návrhem etapizace provádění" na základě uzavřené SOD ze dne 28.12.2016. Na
základě Dodatku č. 1 k této SOD byl posunut termín odevzdání, Dodatkem č. 2 byl rozšířen
předmět díla a posunut termín odevzdání a následně Dodatkem č. 3 byl posunut termín
odevzdání na dne 31.01.2018 a zpracování inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební
povolení do dne 02.03.2018. Vzhledem k odevzdání PD a podání žádosti o stavební povolení
po termínu, který byl stanoven dodatkem č. 3, vznikl městu nárok na úhradu sjednané smluvní
pokuty. Dne 04.09.2019 podala firma IRBOS s.r.o. žádost o prominutí smluvní pokuty, která
by vyplynula z SOD za nedodržení termínu odevzdání. V žádosti jsou popsány důvody, které
vedly ke zpoždění odevzdání PD a dále navržena kompenzace ze strany společnosti IRBOS
s.r.o. pro případ, že by smluvní pokuta byla městem prominuta. Jedná se o částku 816.000,00
Kč. Navržené usnesení doporučila RM 22 schválit.
Odůvodnění: Vyjádření ORM a PRAV v příloze, návrh dohody o prominutí dluhu v příloze.
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o problémech, které by mohly způsobit žádost o prohlášení Kina 70 za
kulturní památku, tj. dopad do PD. Zazněla i otázka alternativních činností na jiném projektu
než je Kino 70, pokud by nedošlo k realizaci rekonstrukce. OMM - vše je ve smlouvě.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 26-1495/19

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM doporučuje ZM schválit na základě žádosti společnosti IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115,
517 41 Kostelec nad Orlicí, prominutí smluvní pokuty ve výši 816.000,00 Kč, která by měla být
společností IRBOS s.r.o. uhrazena podle v čl. 7.2 Smlouvy o dílo ze dne 28.12.2016, ve znění
dodatků, uzavřené s touto firmou na zpracování „PD - rekonstrukce KINA 70, Nové Město nad
Metují, s návrhem etapizace provádění". Smluvní pokuta vznikla v důsledku nedodržení sjednaného
termínu odevzdání díla a termínu podání žádosti o stavební povolení. Uvedeným prodlením městu
nevznikla žádná škoda, prodlení bylo částečně ovlivněno i dodatečnými požadavky ze strany města.
Odevzdané dílo je zpracováno kvalitně a odpovídá požadavkům smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 26-1496/19
RM doporučuje ZM schválit uzavření Dohody o prominutí dluhu mezi městem a společností
IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí ve znění přílohy k tomuto bodu a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/12 Upravené zadávací podmínky pro výběr zhotovitele urbanisticko-architektonické
studie pro území bývalých kasáren
Identifikace:
RM 24 uložila MST ve spolupráci s OMM připravit upravené zadávací podmínky pro výběr
zhotovitele urbanisticko-architektonické studie pro území bývalých kasáren, a to na základě
provedených tržních konzultací s architektonickými kancelářemi a ateliéry.
OMM provedlo úpravu zadávacích podmínek na základě vystoupení [osobní údaj odstraněn] v
RM 24, které považovalo za určitou formu tržní konzultace, které mají probíhat s oslovenými
firmami v souladu se schváleným návrhem organizace výběru zhotovitele urbanistickoarchitektonické studie pro území bývalých kasáren RM 22 (viz příloha). Ten byl nyní upraven
v termínech plnění. Další tržní konzultace budou teprve probíhat, k projednání byly osloveny
další 3 kanceláře.
Nyní předkládáme do RM návrh zadávacích podmínek s upravenými podmínkami pro
zpracování urbanisticko-architektonické studie. Došlo k úpravě podmínky na zachování
kasárenské budovy na podmínku, že ponechání, přestavba či demolice kasárenské budovy
čp. 427se ponechává na návrhu zpracovatele urbanisticko-architektonické studie. Předložená
zadávací dokumentace je návrh, k dalším úpravám může docházet po dalších jednáních s
oslovenými kancelářemi.
Odůvodnění:
Návrh zadávací dokumentace, upravený návrh organizace výběru zpracovatele urbanisticko architektonické studie a podmínky pro zadání studie schválené RM 22 v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse přítomných - souběžně i k bodu 3/16 s tím, že na jejím základě pak
byly formulovány návrhy usnesení k oběma bodům. V tomto bodě se diskuse týkala
zadávacích podmínek, jejich doplnění, jedním ze závěrů bylo, že v rámci tzv. "tržních
konzultací" budou osloveni i potencionální investoři, kteří by mohli mít zájem o realizaci
investic v v souladu s novou urbanisticko-architektonickou studií pro území bývalých kasáren.
Poté dojde k finalizaci zadávacích podmínek a proběhne veřejná soutěž na zpracovatele
studie. Obě navržená usnesení byla schválena - 6 pro.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 26-1497/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu upravené zadávací podmínky pro výběr
zhotovitele urbanisticko-architektonické studie pro území bývalých kasáren.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 26-1498/19
RM ukládá MST oslovit ve spolupráci s OMM v rámci tržních konzultací i potencionální investory,
kteří by v souladu s novou urbanisticko-architektonickou studií pro území bývalých kasáren, zajistili
případně i výstavbu dle této studie.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/13 Žádost občanky města o parkovací místo pro osobní vozidlo v ul. Nádražní
Identifikace:
Žádost pí [osobní údaj odstraněn] o parkovací místo před domem č. p. 351 v ul. Nádražní pro
osobní vozidlo zn. Škoda Fabia SPZ [osobní údaj odstraněn], resp. obnovu stání, které bylo
původně určeno pro osobní vozidlo zn. FIAT SPZ [osobní údaj odstraněn]. Podrobnosti viz
žádosti v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko ORM: Uvedená žádost je na změnu SPZ u vyhrazeného stání, které bylo pí
[osobní údaj odstraněn] povoleno RM 400 usnesením:
„RM revokuje své usnesení č. RM 397-17130/18 a souhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním
pro pí [osobní údaj odstraněn] v ul. Nádražní u č. p. 351, k. ú. Nové Město nad Metují, s
podmínkou, že během rekonstrukce komunikace v ul. Havlíčkova bude toto vyhrazené
parkovací stání zrušeno".
Se změnou SPZ souhlasíme s tím, že náklady ponese žadatelka. V příloze dokládáme
vyjádření odborných útvarů, které se vyjadřovali k původní žádosti, kterou projednala RM 400.
Stanovisko vedoucí OSV: Situace v domácnosti je stejná jako v loňském roce, a proto
odkazuji na své vyjádření ze dne 24.05.2018 viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 26-1499/19
RM souhlasí se žádostí paní [osobní údaj odstraněn] se změnou vozidla s povoleným vyhrazeným
parkovacím stáním v ul. Nádražní před č. p. 351, a to z SPZ [osobní údaj odstraněn] na osobní
vozidlo zn. Škoda Fabia s SPZ [osobní údaj odstraněn], a to s tím, že změnu dopravního značení vč.
nákladů uhradí žadatelka na vlastní náklady.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/14 Pozvánka a žádost o prezentaci na veřejném diskuzním fóru
Identifikace:
Na město byla dne 30.10.2019 doručena pozvánka a žádost na diskuzní fórum, které je
svoláno občanskou iniciativou občanů Nového Města nad Metují na úterý dne 19.11.2019 od
18:00 hodin do Sokolovny v Novém Městě nad Metují. Na tomto fóru zástupci občanské
iniciativy požadují od vedení města představit připravované investice: Kino 70, LAM (Letní
areál Metuj), zástavba v ul. T. G. Masaryka. Dále pak chtějí diskutovat a prezentovat řešení
areálu bývalých kasáren, autobusového nádraží a záměr a potřeby financí pro zimní stadion.
Podrobnosti viz dopis v příloze.
Odůvodnění:
Doručená pozvánka a žádost v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST a MST informovali přítomné o přípravách prezentací a o předpokládané organizaci
diskusního fóra. Radní vznesli dotazy k jednotlivým navrhovaným tématům, která by měla být
na diskusním fóru řešena.
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K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 26-1500/19
RM ukládá ST a MST zajistit v souvislosti s žádostí občanské iniciativy provedení prezentace k
popsaným tématům na jimi svolaném diskuzním fóru, které se uskuteční dne 19.11.2019 od 18:00
hodin v Sokolovně v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 26-1501/19
RM ukládá OMM připravit prezentace a materiály k tématům - Kino 70, LAM (Letní areál Metuj),
zástavba v ul. T. G. Masaryka, řešení areálu bývalých kasáren, řešení autobusového nádraží, záměr
a potřeby financí pro zimní stadion, které budou prezentovány a projednávány na diskuzním fóru,
které je svoláno občanskou iniciativou občanů Nového Města nad Metují na úterý dne 19.11.2019 od
18:00 hodin do Sokolovny v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/15 Zápis z jednání Komise názvoslovné ze dne 14.10.2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis z 5. jednání Komise názvoslovné, které se uskutečnilo dne
14.10.2019 od 17.00 hodin v kanceláři OMP MěÚ Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí
zřizovaných RM. Projednat a seznámit se se zápisem z 5. jednání Komise názvoslovné,
rozhodnout o předložených doporučeních, stanovit úkoly. Vyjádření odborných útvarů v
příloze. Návrh názvu pro pojmenování ulice vedoucí ven z města směrem na Přibyslav
předložen ve variantách.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
K projednávané záležitosti bylo hlasováno o jednotlivých návrzích komise, vzhledem k tomu,
že návrh č. III. "Komise doporučuje RM pojmenovat stávající ulici bez názvu vedoucí ze Spů
(napojení ul. Vl. Moravce) přes křižovatku směrem ven z města směr Zákraví (na konec
katastru), názvem ŽĎÁRSKÁ, v souvislosti s tím protáhnout linii ulice Na Táboře do
křižovatky" nezískal potřebnou většinu hlasů (hlasováno - 3 pro, 0 proti, 3 zdržel se), byl se
závěrem diskuse formulován 5. návrh usnesení: "RM postupuje ZM k projednání návrh
Komise názvoslovné, tj. schválit pro stávající ulici bez názvu, vedoucí ze Spů (napojení na ul.
Vl. Moravce) přes křižovatku směrem ven z města směr Zákraví (na konec katastru) název
ŽĎÁRSKÁ, vč. provedení dílčího upřesnění konce ul. Na Táboře (do křižovatky)." Hlasováno 6 pro.
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K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 26-1502/19
RM projednala a bere na vědomí zápis z 5. jednání Komise názvoslovné ze dne 14.10.2019, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 26-1503/19
RM doporučuje ZM schválit pro ulici bez názvu, vedoucí od křižovatky ulic Československé
armády a U Lesa - směrem ven z města k Přibyslavi až na konec katastru - název U FRANTIŠKA.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 26-1504/19
RM doporučuje ZM schválit pro stávající ulici bez názvu - parkoviště u smuteční síně - název
FARSKÁ ZAHRADA, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/15
RM doporučuje ZM schválit pro stávající ulici bez názvu, vedoucí ze Spů (napojení na ul. Vl.
Moravce) přes křižovatku směrem ven z města směr Zákraví (na konec katastru) název ŽĎÁRSKÁ,
vč. provedení dílčího upřesnění konce ul. Na Táboře (do křižovatky), ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 26-1505/19
RM postupuje ZM k projednání návrh Komise názvoslovné, tj. schválit pro stávající ulici bez názvu,
vedoucí ze Spů (napojení na ul. Vl. Moravce) přes křižovatku směrem ven z města směr Zákraví (na
konec katastru) název ŽĎÁRSKÁ, vč. provedení dílčího upřesnění konce ul. Na Táboře (do
křižovatky).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/16 Příprava semináře ZM k budoucnosti kasárenského objektu č. p. 427
Identifikace:
V rámci bodu č. 3/17 na RM 24 „Studie Kasáren - pozvání člena Komise pro výstavbu a
rozvoj“ proběhla prezentace záměru [osobní údaj odstraněn] na přestavbu kasárenské budovy
č. p. 427, která v určitém kontextu řeší i přilehlou část areálu bývalých kasáren. Po této
prezentaci proběhla rozsáhlá diskuse, při které bylo konstatováno, že by měl být svolán
k tomuto tématu seminář zastupitelů a zároveň zjištěny podmínky za kterých by město mohlo
případně prodat kasárenský objekt vč. pozemku, a to za symbolickou cenu 1 Kč. Vyjádření
interního auditora a Metodický materiál MV ČR pro nakládání s majetkem obce - viz příloha
tohoto bodu. OMM doporučuje seznámit ZM se záměrem [osobní údaj odstraněn] formou
semináře, na kterém by se rovněž probraly podmínky, které je nutné respektovat při prodeji
městského majetku za symbolickou cenu.
Odůvodnění:
Viz RM 24 - bod 3/17 a přílohy.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 3/12, kdy na základě diskuse k problematice kasáren bylo rozhodnuto svolat seminář
k tématu finalizace zadávacích podmínek pro soutěž a bude tam dán prostor pro nezávaznou
prezentaci záměru [osobní údaj odstraněn] a případně i dalších uchazečů o přestavbu budovy
kasáren.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 26-1506/19
RM ukládá MST svolat ve spolupráci s OMM seminář ZM na kterém by se projednalo znění
zadávacích podmínek architektonicko-urbanistické soutěže a současně by proběhla nezávazná
prezentace záměru [osobní údaj odstraněn], případně dalších investorů, kteří by prezentovali svůj
záměr týkající se areálu bývalých kasáren. Členové ZM by tak měli možnost porovnání s již
odprezentovanými záměry a dále se seznámili se zásadami, které je nutné respektovat při
případném prodeji městského majetku. Termín semináře bude z dostatečným předstihem oznámen.
Odpovídá: MST, Provede: MST, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/17 Zápis č. 6 ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 21.10.2019
Identifikace:
RM je předložen zápis z 6. zasedání Komise životní prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
21.10.2019 ve znění přílohy tohoto bodu. Zápis obsahuje několik doporučení pro RM a je
třeba na ně reagovat. K návrhu KŽP na doplnění zadání pro projektanta ve smyslu volby
mlatového povrchu ploch u vstupu na hřbitov a jako výsadbu zvolit kmennou formu stromů
s podchozí výškou min. 2 m, výškou do 10 m a šířkou koruny do 6 m (např. volit z druhů javor,
jeřáb atp. - viz projednání bodu 1 zápisu z 6. zasedání KŽP), bude třeba (v případě souhlasu
RM) revokovat usnesení RM, kterým RM naopak zrušila záměr mlatového povrchu a zadala
změnu na plochu travnatou. V tomto smyslu by pak mělo být formulováno usnesení k tomuto
návrhu.
Odůvodnění: Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
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Z podrobnějšího projednání:
Z jednání komise vzešly 4. návrhy usnesení, bylo hlasováno o jednotlivých návrzích:
1. usnesení - 6 pro
2. usnesení - 6 pro
3. usnesení - 6 pro
4. usnesení - k tomuto usnesení proběhla debata přítomných, a to především o tom, zda bude
navrhovaná realizace možná a dále pak zazněly dotazy k historii, která se týkala náhradního
parkování pro hotel Metuj. Vedoucí OMM přislíbil radním tuto informaci zaslat (konkrétně
Smlouvu s firmou EG Real o souhlasu města s užíváním parkovacích míst a o příspěvku EG
Real na vybudování parkovacích míst). Na základě diskuse byl pak formulován upravený
návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno - 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 26-1507/19
RM bere na vědomí zápis z 6. zasedání Komise životní prostředí ze dne 21.10.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 26-1508/19
RM schvaluje pro letošní rok k výsadbě stromy v rozsahu "a. až d." dle návrhu KŽP a pověřuje TS
realizací výsadeb (viz projednání bodu 2, zápisu z 6. zasedání KŽP, ve znění přílohy tohoto bodu).
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 26-1509/19
RM bere na vědomí doporučení KŽP pro RM při jednání o rozpočtu na rok 2020, tj. projednat a
vyčlenit novou samostatnou položku pro založení nových a údržbu stávajících prvků městské
zeleně, a to ve výši 200.000 Kč (viz projednání bodu 3, zápisu z 6. zasedání KŽP, ve znění přílohy
tohoto bodu). RM ukládá OF navýšit položku v návrhu rozpočtu TS na rok 2020 na městskou zeleň
(údržba a nová výsadba) na částku 200.000 Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OŽP, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 26-1510/19
RM bere na vědomí doporučení KŽP postupovat v souvislosti se záměrem zřízení parkovacích míst
dle zpracované územní studie veřejného prostranství, tzn. realizovat současně i přesunutí
kontejnerové stání a zároveň provést revitalizaci prostoru podél klášterní zdi směrem k hotelu Metuj,
v místě a okolí stávajícího stání na tříděný odpad (viz projednání bodu 4. zápisu z 6. zasedání KŽP,
ve znění přílohy tohoto bodu).
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu nebytových prostor plynové kotelny DZ č. p. 415
Identifikace:
Jedná se o Dodatek č. 13, k původní Smlouvě o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v
objektu čp. 415, ulice 28. října, ze dne 1. února 2008 (Dům zdraví, doba neurčitá). Dodatek k
nájemní Smlouvě řeší upřesnění ceny pronájmu pro rok 2020, dle předpokládané výroby tepla
(GJ).
Odůvodnění:
Jedná se o každoročně opakující se proces, kdy PNT s.r.o. upřesňuje předpokládanou cenu
za pronájem plynové kotelny. Tato cena vzniká na základě Cenového rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu a vychází z množství vyrobeného tepla (GJ) za rok. Tento
způsob výpočtu je v souladu s výše uvedeným Cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 26-1511/19
RM schvaluje Dodatek č. 13 Smlouvy o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v objektu č. p.
415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá), týkající se určení předpokládané ceny pronájmu pro
rok 2020, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Spoluúčast na opravách objektu č. p. 926, ul. U Lípy
Identifikace:
OSN informuje RM o spoluúčasti na údržbě objektu č. p. 926, ul. U Lípy, kde je město
spoluvlastníkem v podílu 1/3 na všech konstrukcích objektu. Většinový spoluvlastník objektu č.
p. 926, Tiskárna KNOPP s.r.o. (2/3 podíl), provedl v roce 2019 opravu části fasády, opravu
zastřešení rampy a částečnou výměnu střešních žlabů, svodů a parapetů. Do konce tohoto
roku plánuje ještě výměnu části okenních a dveřních výplní. Finanční hodnota výše
uvedených oprav, zajištěných většinovým spoluvlastníkem objektu, činí 224.412 Kč vč. DPH.
Podíl města, jako spoluvlastníka, činí 74.804 Kč vč. DPH. Splatnost spoluvlastnického podílu
města byla dohodnuta na leden 2020, tj. až po realizaci výměny okenních a dveřních výplní.
Úhrada nákladů bude provedena z rozpočtu OSN.
Odůvodnění:
Správu společné věci řeší zákon 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), § 1128, (1) O běžné
správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů; § 1129 (1) K rozhodnutí
o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo
zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny
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hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud.
Vzhledem k tomu, že spoluvlastník objektu plánuje pokračování v opravách objektu, OSN
doporučuje zahájit intenzivní jednání o prodeji menšinového spoluvlastnického podílu města.
Společné vlastnictví tohoto objektu je pro město značně nevýhodné.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský a Ing. Prouza doporučují nalézt cestu k co nejrychlejšímu prodeji objektu. ST navrhl počkat na výsledek jednání se zástupci ping-pongového klubu. Celá záležitost je
sledována v rámci Kontroly úkolů a bude předložena do RM.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 26-1512/19
RM bere na vědomí informace o finanční spoluúčasti ve výši 70.649 Kč vč. DPH na údržbě objektu
č. p. 926, ul. U Lípy, kde je město 1/3 vlastníkem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Hodnocení školního roku 2018/2019 v mateřských školách
Identifikace:
Ředitelky a zástupkyně ředitelky mateřských škol předstupují před RM s hodnocením školního
roku 2018/2019. Jsou pozvány na 13:05.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:05 hodin přišly na jednání RM ředitelky novoměstských mateřských škol za doprovodu
referentky OŠKS pí Ivety Habrové:
1/ "MŠ Rašínova" - Bc. Petra Mináriková - ředitelkou je 2 roky. MŠ pracuje dle školního
vzdělávacího programu „Je nám dobře na světě“, který je zaměřen na všestranný rozvoj
osobnosti dítěte. Budova MŠ stárne, má 52 let. Letos o prázdninách ve spolupráci s
OSN vybudovali osvětlení. Škola má velkou zahradu, která je dětmi maximálně využívaná,
proto by zde rádi vybudovali venkovní učebnu navazující na spojovací tunel budov. Jednalo by
se o přírodovědnou laboratoř - projekt byl poslán radním k nahlédnutí. Paní ředitelka hodnotí
spolupráci se zřizovatelem velice dobře, město reaguje na podněty, žádosti a připomínky, řeší
se vše okamžitě dle možností, za což moc děkuje.
Ing. Němeček vznesl dotaz na naplněnost školy. Zrušení speciální třídy. Kapacita MŠ je 156
dětí, současný stav 121, naplněnost 78 %.
Ing. Maur, MBA - zaujala ho přírodní učebna - je v projektech zahrad nebo to je jiný dotační
program? Bc. Mináriková - škola chce využít dotačního titulu „Zahrady v přírodním stylu“
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v součinnosti s ORM.
Druhý dotaz Ing. Maura, MBA, se týkal plavání v novoměstském krytém bazénu - jak
hodnotíte? Bc. Mináriková - paní učitelky si plavání s dětmi moc chválí. Ing. Maur, MBA,
poděkoval.
2/ "MŠ Na Františku" - pí Hana Kavková - ředitelkou je 3 roky. MŠ pracuje podle školního
vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte“. Filosofie jejich práce vychází z potřeb dítěte,
cílů předškolního vzdělávání a přání rodičů. V minulém školním roce řešila paní ředitelka
odchod a nástup nové kuchařky, což se nakonec povedlo velmi dobře. Dále ve škole objevili
na zahradě 18 let nevyvážený septik, jehož havárii (ucpání) řešila za pomoci OSN. Ve školní
jídelně je špatný stav sporáku - budou zde nutné větší investice do oprav zastaralých zařízení,
na to paní ředitelka žádala v rozpočtu na rok 2020. Největší problém je velká prostorná
zahrada, bohužel lety naprosto vybydlená, je zde už jen malé množství herních prvků. Děti si
zaslouží mnohem více, ale bohužel jsou herní prvky dost nákladné. V současné době úplně
předělávají projekt, kde se na rozdíl od minulých let změnily podmínky podporovaných prvků.
Jedná se o projekt „Zahrady v přírodním stylu“. Ing. Maur, MBA, vznesl dotaz k dotačnímu
programu - co z něho bude možné hradit a co naopak ne. Paní Kavková - např. svahy dotace
nelze zahrnout, pracuje na tom s Mgr. Škodovou, projektovou manažerkou města. Na dotaz
Ing. Němečka dále paní ředitelka odpověděla, že musí vymyslet nejprve zadní kousek
zahrady, kam by se poté jinak nedalo zajet stroji. Od září došlo ke zrušení speciální třídy.
Kapacita MŠ je 111 dětí, současný stav 82, naplněnost 74 %.
3/ "MŠ Pod Výrovem" - pí Irena Černá - škola sídlí v objektu z roku 1926. V loňském školním
roce se řešila vlhkost v tělocvičně - došlo k výměně oken. Instalována byla nová špaletová
okna z důvodu umístění školy v MPR. Nyní je prioritou rekonstrukce kuchyně, která je velmi
nevyhovující. Nutno řešit s OSN. Kapacita MŠ je 20 dětí, současný stav 20, naplněnost 100
%.
4/ "MŠ Krčín" - pí Gabriela Žižková - získala prostory po České poště, s. p., v Krčíně. Vloni
měla MŠ celkem 63 dětí, kapacita je 71 dětí, letos jsme stav zaplnili, máme tedy plnou
kapacitu. Vzdělávání dětí je v souladu se vzdělávacím programem „Za poznáním krůček po
krůčku“. Cílem je vytvořit co nejvhodnější podmínky, které děti všestranně rozvíjí. Pořádají
akce pro děti. Základem spolupráce je komunikace s rodiči. Paní zástupkyně poděkovala
městu za vybudování WC na zahradě.
5/ "MŠ Vrchoviny" - pí Marcela Šanovcová - v MŠ působí jako zástupkyně ředitelky "ZŠ a
MŠ Krčín pro MŠ Vrchoviny" 3. rokem. Ve Vrchovinách pracují 2 učitelky, 1 asistent
pedagoga. Vzdělávání dětí je v souladu se vzdělávacím programem „Letem světem se
školkou“. Letos byl v MŠ nainstalován bezpečností systém. Od prosince bude pro děti
zařazena nově výuka dětské jógy. Z důvodu zdravého stravování došlo k navýšení stravného
cca o 3 Kč. Paní zástupkyně poděkovala městu za výbornou spolupráci. MST - vznesl dotaz
na kapacitu MŠ? Kapacita školy je 28 dětí, současný stav 20, naplněnost 71 %.
Žádné další dotazy již nebyly a radní poděkovali hostům za účast - odchod z jednání RM ve
13:53 hodin.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 26-1513/19
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2018/2019 v Mateřské škole, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, v Mateřské škole, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, pracoviště „MŠ Na
Františku“ a pracoviště „MŠ Pod Výrovem“, v Základní škole a Mateřské škole Krčín, pracoviště „MŠ
Krčín“ a pracoviště „MŠ Vrchoviny“, přednesené ředitelkami a zástupkyněmi ředitelky těchto
příspěvkových organizací a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Výroční zpráva o činnosti 2018/2019 - MŠ Rašínova
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "MŠ Rašínova" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2018/2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 26-1514/19
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600 za školní rok 2018/2019 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Výroční zpráva o činnosti 2018/2019 - MŠ Na Františku
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2018/2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 26-1515/19
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845 za školní rok 2018/2019 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Výroční zpráva o činnosti - 2018/2019 - MŠ Krčín
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín", pracoviště „MŠ Krčín“ Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2018/2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 26-1516/19
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
„MŠ Krčín“ za školní rok 2018/2019 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/5 Výroční zpráva o činnosti - 2018/2019 - MŠ Vrchoviny
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín", pracoviště „MŠ Vrchoviny“ Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2018/2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 26-1517/19
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
„MŠ Vrchoviny“ za školní rok 2018/2019 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Činnost Městského klubu v roce 2019 a rozpočet v roce 2020
Identifikace:
Na základě žádosti ředitele MK a po dohodě se ST je ředitel MK přizván do jednání RM (na
13:45). Seznámí radní s činností MK v roce 2019 a s výhledem do roku 2020 včetně vlivu
plánovaných aktivit na rozpočet r. 2020. Dále pak bude ředitel MK přítomen i při projednání
bodů 3/3 a 3/4.
Odůvodnění:
Žádost ředitele MK a pozvání ST.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:55 hodin přišel na jednání RM ředitel MK, pan Bc. Krákora, vedoucí OMM Ing.
Pozděna, vedoucí ORM Ing. Vojnarová a ARCH Mgr. A. Lukas. Ředitel radním odprezentoval
Koncepci rozvoje MK. ST se dotázal, na jakém principu funguje kinokavárna. Ředitel MK
odpověděl, že v současné době kinokavárnu provozuje MK, a to vždy 1 hodinu před akcí
pořádanou v Kině 70. Další dotaz ST - jakou částku činilo nájemného posledního nájemce
kinokavárny? MK - 6.000 Kč/měsíc bez energií. Ředitel MK se dále zmínil o tom, že největší
problém vidí ve mzdách - představuje si navýšení o 10 % na mzdy. Stále se setkává s
neustálým srovnáváním kultury v NM a v Dobrušce - na kvalitu velkých koncertů jen tak
NM nedosáhne, aby se zde konaly několikrát za rok - lidé si musí uvědomiti, že velké koncerty
stojí od 70 tis. Kč výš - je rád, že se to podařilo v rámci "Novoměstského hrnce smíchu", kdy
na Husově náměstí měla koncert Bára Basiková a YoYoBand. OF - požadavek Bc. Krákory do
rozpočtu je částka 300 tis. Kč na navýšení platů a provozních výdajů a 360 tis. Kč na činnost
NOFI. Ing. Němeček požádal ředitele MK, aby účetní pí Krtičková, poslala účetní materiály za
rok 2018, do dnešního dne má pouze k dispozici rok 2017. Z důvodu nedodání účetních
dokladů za rok 2018 radní odhlasovali usnesení pouze ve znění: "RM bere na vědomí
informace ředitele MK p. Bc. Zdeňka Krákory o činnosti MK v roce 2019 a o výhledu do roku
2020 včetně vlivu plánovaných aktivit na rozpočet r. 2020." Bc. Krákora pak zůstal přítomen i
při projednání bodu 3/3, který se týkal Kina 70.
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 26-1518/19
RM bere na vědomí informace ředitele MK p. Bc. Zdeňka Krákory o činnosti MK v roce 2019 a o
výhledu do roku 2020 včetně vlivu plánovaných aktivit na rozpočet r. 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Žádost o stanovisko obce se zřízením soukromé ZŠ
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 25-1454/19, OŠKS pozvala zástupce Základní školy JEDNA
RADOST, Školní 73, 289 41Pňov-Předhradí, na jednání RM k projednání žádosti o stanovisko
obce se zřízením soukromé základní školy v Novém Městě nad Metují. Zástupce je přizván do
jednání RM na cca 15.00 hodin.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že město je zřizovatelem tří základních škol, ve městě
dále působí soukromá Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s. a SPŠ, OŠ a
ZŠ Nové Město nad Metují, nedoporučujeme žádost podpořit. Kapacita základních škol
zřizovaných městem je 1480 žáků a současný počet žáků je 1015. Školy jsou tedy naplněny z
necelých 69%.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byli pozváni zástupci Základní školy JEDNA RADOST, tj. Ing. Jindřich Mňuk,
Mgr. Václav Jung a pí Alice Frischová - příchod v 15:40 hodin - podrobně seznámili radní se
svým podnikatelským záměrem zřízení soukromé základní školy, jejíž výkonnou ředitelkou
školy by byla právě pí Frischová. Stejná soukromá škola se nachází v Poděbradech a má
celkem 120 dětí. Na prezentaci navázaly dotazy a vyjádření radních. Ty se mj. týkaly - jiného
systému a vzdělávacích metod v soukromé škole; výše školného; počtu zájemců o tuto formu
vzdělávání dětí; úrovně vzdělávání ve školách, kde je město zřizovatelem; obsazenosti škol;
středního školství ve městě apod. Po dlouhé diskusi a po odchodu zástupců Základní školy
JEDNA RADOST byl formulován upravený návrh usnesení. Hlasováno - pro 4 - 1 se zdržel a
1 proti - schváleno.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 26-1519/19
RM nedoporučuje pro školní rok 2020 - 2021 zřízení soukromé základní školy v Novém Městě nad
Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/8 Žádost o příspěvek - PROINTEPO
Identifikace:
PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. žádá o finanční příspěvek
pro rok 2020 na neinvestiční a provozní výdaje z důvodu, že do školy dochází žák s trvalým
bydlištěm v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme schválit finanční příspěvek, ve městě funguje obdobná
škola "Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.", kterou město finančně
podporuje.
Vyjádření OF: Ztotožňuji se se stanoviskem OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 26-1520/19
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace škole PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola s.r.o.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Oznámení o vstupu do dotačního řízení MKN
Identifikace:
Ředitelka MKN informuje RM o vstupu do výběrového dotačního řízení vyhlášeného
Ministerstvem kultury ČR. MKN může získat dotaci ve výši 234 tis. Kč na přechod z dosud
používaného automatizovaného knihovního systému Clavius na systém Tritius, který má
potenciál sloužit knihovně další desetiletí. Ve stejném dotačním řízení může MKN získat
dotaci ve výši 28 tis. Kč na nákup nového serveru, který bude vyhovovat požadavkům nového
automatizovaného knihovního systému Tritius.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 26-1521/19
RM byla seznámena s informací ředitelky Městské knihovny Nové Město nad Metují o vstupu do
výběrového dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR a bere tuto informaci na vědomí
ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/10 Žádost o zapůjčení pódia
Identifikace:
Firma Farmet a. s., Česká Skalice, žádá RM o zapůjčení městského pódia na akci, která se
bude konat v pondělí dne 16.12.2019 v hale na adrese: Jiřinková 276, Česká Skalice.
Organizátor zajistí dovoz městského pódia do České Skalice a jeho vrácení zpět dle dohody
s TS.
Odůvodnění: Vyjádření TS: Souhlasíme se zapůjčením. Vyjádření OŠKS: Souhlasíme se zapůjčením
pódia za úplatu 1.000 Kč.
Z podrobnějšího projednání:
Do diskuse se přihlásil radní Mgr. Hylský s dotazem k částce za zapůjčení podia. OŠKS vysvětlilo uvedenou částku - jde o 1 sadu - v tomto smyslu upraveno usnesení. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 26-1522/19

Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

RM souhlasí se zapůjčením 1 sady městského pódia na akci fy Farmet a. s. v České Skalici konané
dne 16.12.2019 za úplatu 1.000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 26-1523/19
RM ukládá OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem akce, tj. firma Farmet a. s. v České Skalici,
konané dne 16.12.2019 a TS.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení změnu zřizovací listiny školy, navýšení Smlouvy o výpůjčce
z důvodu vybudování odborných učeben. OŠKS předkládá ke schválení Dodatek č. 3 Smlouvy
o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, který je přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace "ZŠ Malecí" a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve
výpůjčce.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 26-1524/19

Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která
je Přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/12 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení změnu zřizovací listiny školy, navýšení Smlouvy o výpůjčce
z důvodu vybudování odborných učeben. OŠKS předkládá ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy
o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, který je přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace "ZŠ a MŠ Krčín" a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve
výpůjčce.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 26-1525/19
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která
je Přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krčín,
ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009 - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení změnu zřizovací listiny školy, navýšení Smlouvy o výpůjčce
z důvodu výstavby nové tělocvičny. OŠKS předkládá ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o
výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, který je přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace "ZŠ Komenského" a kterým se dává do souladu aktuální stav majetku města ve
výpůjčce.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 26-1526/19
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 30.10.2009, která
je Přílohou č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/14 Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Malecí“ ze dne 03.10.2019
Identifikace:
Dne 03.10.2019 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR
schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019. Vedoucí ŠJ informovala ŠR
o kladném hodnocení školního stravování ze strany rodičů.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 26-1527/19
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod ze dne 03.10.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/15 Čerpání investičního fondu MSSS Oáza
Identifikace:
Ředitelka "MSSS Oáza" žádá RM o souhlas s čerpáním investičního fondu, na pořízení
vybavení do sesterny v celkové výši 65 tis. Kč
Odůvodnění:
Předloženo na základě Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 26-1528/19
RM schvaluje čerpání fondu investic příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb
OÁZA Nové Město nad Metují ve výši 65 tis. Kč na pořízení vybavení do sesterny.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/16 Zápis ze 4. zasedání KKULT ze dne 22.10.2019
Identifikace:
Dne 22.10.2019 se sešla ke svému 4. jednání KKULT. KKULT doporučila umělce na výstavu v
Hildenu v roce 2020, byla informována o průběhu 41. ročníku Festivalu české filmové komedie
a probírala možnosti zavedení bezplastovosti na kulturních akcích města. KKULT doporučuje
RM seznámit se s prezentací ředitele MK k problematice potřeby a využitelnosti vratných
kelímků na kulturních akcích města - tato záležitost bude řešena v rámci vystoupení ředitele
MK v rámci bodu 5/6.
Odůvodnění: Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Stránka 36

ZÁPIS Z PORADY
RM 26 ze dne 04.11.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Z podrobnějšího projednání:
Ředitel MK, Bc. Krákora - prezentoval v rámci diskuse k tomuto bodu možnost využití vratných
kelímků v Novém Městě nad Metují, a to nejen z důvodu ekologičnosti, ale i ekonomičnosti,
propagace atd. Jde o současný trend, který se při různých akcích využívá. Kelímky jsou
využívány i jako suvenýry. Investicí je pouze prvotní nákup plastových vratných kelímků. Vše
ostatní se promítne v režii za zapůjčení či umytí kelímků atd. Nyní je otázkou, kolik kelímků
příp. objednat. Po diskusi se radní rozhodli vzít tuto informaci na vědomí, pokud se k tomuto
kroku MK rozhodne, bude to souviset s jeho žádostí o příspěvek města. V tomto smyslu bylo i
hlasováno o usnesení RM v této věci - 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 26-1529/19
RM byla seznámena a bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise kulturní ze dne 22.09.2019 ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 26-1530/19
RM bere na vědomí informace ředitele MK o záměru nákupu a zavedení systému vratných kelímků
s možným využitím na kulturních a společenských akcích ve městě.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/17 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o granty "MMUZ"
Identifikace:
Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá v souladu se „Zásadami upravujícími
povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním 2 žádostí o grant
z dotačního programu KHK na rok 2020. Jedná se o program „Podpora činnosti muzeí a
galerií“ (dotace činí 75 % uznatelných nákladů) a „Podpora kulturních aktivit“ (dotace činí 60 %
uznatelných nákladů). Spoluúčast projektu bude hrazena z rozpočtu MMUZ.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 26-1531/19
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují podalo žádosti o grant
z dotačních programů Královéhradeckého kraje „Podpora činnosti muzeí a galerií“ a „Podpora
kulturních aktivit“.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/18 Zápis č. 1 z jednání Žákovského parlamentu
Identifikace:
Dne 23.10.2019 se sešel ke svému prvnímu jednání ve školním roce 2019/2020 Žákovský
parlament města Nové Město nad Metují. Členové parlamentu složili slib, podepsali jmenovací
dekret a zvolili předsedu a místopředsedu. Zástupci "ZŠ Komenského" poděkovali městu za
vybudování tělocvičny a budování přístavby v podkroví školy. Dále se vyjádřili nesouhlasně
k plánovanému kácení keře tisu na školní zahradě. ST vyzval žáky, aby o kácení jednali
s ředitelem školy. Zástupci „ZŠ a MŠ Krčín“ poděkovali městu za vybudování učeben
v podkroví školy. Kladně hodnotili dětské hřiště v krčínském parku a požádali, zda by
v prostoru parku za autobusovou zastávkou nemohlo být postaveno hřiště pro starší děti. ST
slíbil, že se tímto podnětem bude zabývat OŠKS ve spolupráci s OMM.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 26-1532/19
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují ze
dne 23.10.2019 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 26-1533/19
RM ukládá OŠKS ve spolupráci s OMM projednat možnost vybudování dětského hřiště pro starší
děti v prostorách krčínského parku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/19 Žádost zřizovatele o souhlas s podnájmem MMUZ
Identifikace:
Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá RM v souladu se zřizovací listinou o
souhlas s podnájmem dvou místností ve 3. nadzemním podlaží Spolkového domu.
Odůvodnění:
Po ukončení činnosti ZUŠ B. Smetany Nové Město nad Metují jsou tyto prostory volné. Nově
uzavřené podnájmy neovlivní dosavadní možnost využívání tohoto objektu novoměstskými
spolky, zájmovými kluby a politickými organizacemi.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 26-1534/19
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují pronajalo prostory, které se
nacházejí ve 3. nadzemním podlaží v budově Spolkového domu, a to žadatelům dle přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 26-1535/19
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Technických služeb města Nové
Město nad Metují a Městské knihovny Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 29.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019
Identifikace:
OF předkládá ke schválení podklady pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok
2019.
Odůvodnění:
Pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2019 je třeba schválit Plán inventur
roku 2019 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí
organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí - jmenování.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 26-1536/19
RM schvaluje Plán inventur 2019 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích
inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních
komisí, vše ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/3 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2-33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 26-1537/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy informaci o bodu předkládaném do ZM 9, který se týká
provádění opodstatněných RO v rámci rozpočtu na rok 2019, které provedla RM od uplynulého
zasedání ZM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2019
Identifikace:
RM je předložena ke schválení Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok
2020 uzavřená ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, uzavíraná s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408.
Odůvodnění:
Předmětem smlouvy je plnění závazku spočívajícího v poskytnutí veřejné služby v přepravě
cestujících podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, a to zajištění dopravní
obslužnosti v územním obvodu města Nové Město nad Metují v období ode dne 01.01.2020
do dne 31.12.2020 v rozsahu autobusové linky č. 640035 Krčín - Nové Město nad Metují Slavoňov a linky č. 640025 Nové Město nad Metují - Bohuslavice - Dobruška. Závazek bude
dopravcem plněn za úhradu - kompenzaci ve výši 172.636,80 Kč. V roce 2018 byla částka
173.591,60 Kč. V tomto případě bylo možné přímé zadání ve smyslu § 18 písm. c) zákona o
veřejných službách v přepravě cestujících (průměrná roční hodnota ani počet km za rok
nepřesáhnou hodnoty uvedené přímo v použitelném předpise Evropských společenství). Na
úřední desce bude zveřejněno oznámení podle § 19 odst. 2 zákona o veřejných službách,
které je objednatel povinen zveřejnit v případě uzavření smlouvy o veřejných službách v
přepravě cestujících přímým zadáním. Schválení smlouvy je v kompetenci RM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza doporučil drobné úpravy v navržené smlouvě. Předběžně o nich jednal s
dopravcem. Následně hlasováno o smlouvě ve znění upravené přílohy - 6 pro.
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 26-1538/19
RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na zajištění dopravní
obslužnosti v územním obvodu města Nové Město nad Metují na rok 2020 s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ve znění upravené přílohy, a pověřuje
ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/5 Žádost TJ Spartak o poskytnutí zápůjčky
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují předkládá žádost o půjčku finančních prostředků na provoz
a fungování zimního stadionu ve výši 600 tis. Kč se splatností v období následujících 4 let.
Odůvodnění:
Finanční prostředky budou určeny k úhradě provozních nákladů spojených s chodem zimního
stadionu. Zápůjčka bude splácena po dobu 4 let z úhrady vzniklého dluhu nebo z provozního
zisku ubytovacího zařízení Z-SPORT.
Z podrobnějšího projednání:
Po kratší diskusi bylo ještě doplněno 1 usnesení, kterým se ST ukládá vyzvat vedení TJ
Spartak k prezentaci vývoje aktuální situace v klubu při jednání ZM 9 dne 14.11.2019 všechna 3 usnesení byla schválena - 6 pro.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 26-1539/19

Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF

RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o zápůjčce č. 57/2019, na jejímž základě bude poskytnuta
zápůjčka TJ Spartak Nové Město nad Metují na úhradu provozních nákladů spojených s chodem
zimního stadionu ve výši 600.000 Kč, se splatností do roku 2023 ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřit ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 26-1540/19
RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Zápůjčka TJ Spartak - provoz zimního stadionu
(§ 3419) ve výši 600 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 - položka Zápůjčka TJ
Spartak - rekonstrukce zimního stadionu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 26-1541/19
RM ukládá ST vyzvat vedení TJ Spartak k prezentaci vývoje aktuální situace v klubu při jednání ZM
9 dne 14.11.2019.
Odpovídá: ST, Provede: OF, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/6 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup termokamery pro JSDH
Identifikace:
RM dne 23.09.2019 schválila toto usnesení č. RM 23-1317/19: RM schvaluje kupní smlouvu
na dodávku termokamery pro JSDH uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, a firmou Požární bezpečnost s. r. o., Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava,
IČO: 27660940, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. žádá o prodloužení termínu dodání termokamery do dne
30.11.2019 z důvodu dlouhého dodacího termínu od výrobce, který se změnil z doby, kdy bylo
vypisováno výběrové řízení na termokameru. Původní termín dodání byl stanoven na dne
30.10.2019.
Odůvodnění:
Žádost o prodloužení termínu dodávky termokamery z důvodu dlouhého dodacího termínu od
výrobce, který se změnil z doby, kdy bylo vypisováno výběrové řízení na termokameru.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Bod byl předložen na tzv. "žlutém papíru", tj. přímo na jednání RM. Nákup termokamer pro
JSDH byl schválen.
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 26-1542/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup termokamery pro JSDH uzavřenou mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a firmou Požární bezpečnost s. r. o., Královský
vršek 3545/42, 586 01 Jihlava, IČO: 27660940, týkající se prodloužení termínu dodání termokamery
do dne 30.11.2019 ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/7 Rozpočtový výhled - návrh Ing. Maura, MBA, k zařazení bodu
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bod byl zařazen do programu RM 26 na základě návrhu Ing. Maura, MBA. Návrh byl
přednesen při schvalování programu RM 26 (viz bod 1/1). Ing. Maur, MBA, navrhnul vést
diskusi k aktuálnímu stavu financí a k investičním položkám, které patří do střednědobého
výhledu. Je třeba aktuálně stanovit priority, tj. nalézt shodu ve výčtu investic, které by měly být
realizovány v rámci tohoto volebního období. S tím pak souvisí jejich financování - tj.
rozpočtový rámec finančních zdrojů. Vedoucí OF a ST informovali, že tabulky s aktuálními
údaji budou připraveny na příští RM 27, která je koncepční a prioritním tématem tam bude
rozpočet na rok 2020. Ing. Maur, MBA, uvedl, že mu chybí jasně formulovaný střednědobý
výhled vč. financování, tj. např. se zapojením úvěru atd. Diskuse přítomných se pak týkala
předpokládaného objemu financí na investice v jednotlivých letech. Radní se zabývali i
konkrétními novými investicemi - tj. do čeho by se mělo jít a do čeho ne, samozřejmě s
přihlédnutím k přecházejícím "povinným investicím". Podrobná diskuse s konkrétními čísly
bude vedena na následující RM.
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Žádost o prodej hasičského vozidla
Identifikace:
Velitel JSDH Nové Město nad Metují předkládá RM ke schválení žádost o prodej hasičského
vozidla MERCEDES BENZ označení LAF 1113, rok výroby 1964, které v současné době
používá JSDH Nové Město nad Metují, družstvo Krčín. Vozidlo bylo nabízeno k prodeji na
webových portálech bazaru hasičské techniky bez odezvy. O koupi pro sběratelské účely
projevil zájem p. [osobní údaj odstraněn], který nabízí za vozidlo cenu 200.000 Kč. Za získané
peníze bude zakoupeno jiné zásahové vozidlo pro potřeby družstva Krčín.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že bylo vozidlo nabízeno na webových portálech bazaru hasičské techniky
a žádná jednotka sboru dobrovolných hasičů o vozidlo neprojevila zájem, velitel JSDH Nové
Město nad Metují doporučuje prodej vozidla soukromé osobě p. [osobní údaj odstraněn] za
cenu 200.000 Kč.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza uvedl, že ho překvapuje, že se neobjevilo více zájemců a navíc cena se mu zdá
velmi nízká. Po diskusi se radní shodli v posunu rozhodnutí o této věci do další RM s tím, že
bude třeba zjistit tržní cenu vozidla. ST doporučil radním, aby se podle možností zajímali o
informace o cenách takovýchto vozidel a předali informace na OF. Prověřením ceny budou
pověřeni i pracovníci MěÚ.
K čl. 7/1
RM souhlasí s prodejem hasičského vozidla MERCEDES BENZ označení LAF 1113, rok výroby
1964, p. [osobní údaj odstraněn], za nabídkovou cenu 200.000 Kč.
Bez usnesení
K čl. 7/1
RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a panem [osobní údaj
odstraněn] na hasičské vozidlo MERCEDES BENZ označení LAF 1113, rok výroby 1964 za kupní
cenu 200.000 Kč - viz příloha k tomuto bodu. RM pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.
Bez usnesení
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7/2 Rozvoj služeb pro seniory - TAXI PRO SENIORY - druhé výběrové řízení
Identifikace:
Předložení nového návrhu smlouvy (příloha č. I) do druhého výběrového řízení na provoz
služby TAXI PRO SENIORY.
Odůvodnění:
Do 1. VŘ na provozování služby SENIOR TAXI se žádný zájemce nepřihlásil a z následných
jednání vyplynulo, že za minulých podmínek nebylo reálné se o zakázku ucházet. Nyní
předkládáme RM ke schválení nový návrh smlouvy k rozhodnutí o vyhlášení nového VŘ na
provozování služby TAXI PRO SENIORY v Novém Městě nad Metují. Dále bude potřeba pro
příští rok vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města.
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse se radní zabývali cenou služby a možností zneužití služby jak ze strany
klientů, tak provozovatelů.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 26-1543/19

Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV

RM souhlasí s tím, že bude v roce 2020 ve městě zřízena služba TAXI PRO SENIORY.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 26-1544/19
RM ukládá ST zajistit ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary (OSV a OSÚ) výběrové řízení
na poskytovatele služby TAXI PRO SENIORY, a to na základě předložené Smlouvy o provozování
služby TAXI PRO SENIORY Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a dále předložit
RM ke schválení návrh smlouvy s vybraným poskytovatelem.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Smlouva k zajištění sociální služby
Identifikace:
Smlouva je součástí podání předběžné nabídky v rámci Veřejné zakázky Dílčí část 18 sociální rehabilitace - osoby, které vedou rizikových způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy - Novoměstsko. Týká se činnosti Centra prevence Mandl, hodnota veřejné
zakázky je 3 073 625 Kč.
Odůvodnění:
Předmětem této Smlouvy bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby
sociální prevence sociální rehabilitace podporující rozvoj kompetencí v oblasti komunikace
v různých sociálních situacích, rozvoji dovedností potřebných pro samostatný život zejm.
v oblasti péče o domácnost, podpora při vyjednávání s institucemi a veřejnými službami pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu konfliktního způsobu života, navracející se
z výkonu trestu odnětí svobody, případně ze zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, mládež
z nefunkčních rodin a osoby žijící v konfliktu se společenskými normami ambulantní formou
v Novém Městě nad Metují a terénní formou pro region Novoměstsko s požadovanou
minimální kapacitou 25 uživatelů.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 26-1545/19
RM schvaluje Smlouvu k zajištění sociální služby v rámci projektu Služby sociální prevence v
Královéhradeckém kraji VI. v hodnotě
3 073 625 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 27.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 ZM 9 dne 14.11.2019 - program
Identifikace:
Dne 14.11.2019 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují ul. Komenského č. p. 30. Jde o 9. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Podrobný
program zasedání ZM 9 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Plánované řádné veřejné zasedání ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 26-1546/19
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 9 dne 14.11.2019 od 16:00 hodin v
přednáškovém sále MKN v podrobném znění dle přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019
Identifikace:
RM je předložen Zápis z 3. zasedání KV ZM konaného dne 07.10.2019 ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 26-1547/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis č. 3 z jednání KV ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

7/6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017 - Dimatex CS s.r.o.
Identifikace:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017 mezi městem Nové Město nad
Metují a Dimatex CS, spol. s r. o., IČO: 43224245, Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, o
umístění 9 ks kontejnerů na nepotřebný textil a obuv na určených stanovištích pro nádoby na
tříděný odpad. Podrobnosti viz příloha - jedná se o zvýšení počtu kontejnerů z 9 na 10 kusů.
Odůvodnění:
Projednat a schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 26-1548/19
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 261/2017 ze dne 30.11.2017 mezi
městem Nové Město nad Metují a Dimatex CS, spol. s r. o., IČO: 43224245, Stará 24, 463 03 Stráž
nad Nisou, na zajištění vývozu a manipulace s odloženým textilem a obuví provozovatelem tak, aby
nedocházelo k odkládání materiálu mimo kontejnery, a to z 9 na 10 ks kontejnerů, vše ve znění
přílohy a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V závěrečné diskusi, vedené již mimo body schváleného programu, se radní zajímali o tyto
záležitosti: Ing. Němeček - dotaz k řešení elektropřípojky k parkovacímu automatu - odpověď
dostal od OMM (půjde z objektu města v této ulici) - realizace do konce roku 2019. Informace
OMM - zbourání plotu v Nerudově ulici - proběhne rovněž ještě do konce roku.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 26 vyhotoven dne:

11. listopadu 2019

Zápis z RM 26 vypraven dne:

11. listopadu 2019
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