Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 32 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 27.01.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

22:40

Částečná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:32

22:40

Částečná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

22:40

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

22:40

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

22:40

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

22:40

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

22:40

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

22:40

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

22:40

Plná

14:40-15:15

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

Miluše Šulcová
Ing. Libor Pozděna
Ing. Ondřej Hanka
Bc. Alena Čečetková
Ing. Petr Mach
Mgr. Adam Balcar
Mgr. A. Vít Lukas
Mgr. Zdeněk Tomáš
[osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj odstraněn]
Mgr. Lucie Šímová
Petr Tichý

Zapisovatelka

vedoucí OMP (OMM)
vedoucí OMM
vedoucí OŽP (OVRR)
referentka ORM (OMM)
referent ORM (OMM)
referent OVRR
ARCH (ORM, OMM)
právník
občanka ul. Na Výsluní
občan ul. Na Výsluní
PRAV (OSÚ)
vedoucí OSN (OMM)

13:06
13:07
14:21
15:15
15:15
15:45
15:48
17:05
17:05
17:05
17:05
21:59

Simona Hoffmannová

_____________________
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14:52
22:10
14:30
15:19
15:19
21:57
21:57
19:00
19:00
19:00
19:00
22:06

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

ZÁPIS Z PORADY
RM 32 ze dne 27.01.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 27.01.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na cizím pozemku st. p. č. 686 vše
v k. ú. Krčín

2/2

Cena nájmu pozemků na rok 2020 z pohledu inflační doložky

2/3

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

2/4

Směna pozemků stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/5

Smlouva o zřízení služebnosti pro optickou síť v ul. T. G. Masaryka, Johnova, Dukelská,
Československé armády, Husova

2/6

Darování pozemků Královéhradeckému kraji pod komunikacemi

2/7

Deponie materiálu z rekonstrukce železnice na soukromých pozemcích u silnice od AMMANN(u)
k Vrchovinám

3.

Rozvoj

3/1

Vestavba ZŠ Komenského - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - dodávka nábytku

3/2

Umístění dopravního zrcadla v ul. Pod Hradbami

3/3

Umístění dopravního zrcadla do ul. Na Hradčanech

3/4

DZ místa pro přecházení v ul. Havlíčkova

3/5

Vestavba ZŠ Komenského - Dodatek č. 4 k SOD

3/6

Veřejná zakázka - „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti
ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - dodávka pomůcek polytechnika“

3/7

Novostavba RD na p. p. č. 469/11 v k. ú. Krčín - žádost o vyjádření

3/8

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení - VO v ul. Na Kopci

3/9

Zápis z 5. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 15.01.2020

3/10

Žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a ul. Na Výsluní

3/11

Návrhy na změnu č. 2 Územního plánu

3/12

Žádost o dotaci na projekt Město na skále

4.

Správa nemovitostí

4/1

Smlouva o výpůjčce - č. p. 14, ul. Komenského

4/2

Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
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4/3

Kácení stromů - Revitalizace zahrady DDM

4/4

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/5

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019

4/6

Souhlas se stavebními úpravami

4/7

Žádost nájemce o proplacení nákladů na technické zhodnocení - doplnění OSN

4/8

Odvětrání tělocvičen s rekuperací - ZŠ Malecí, RO

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Ediční plán MMUZ na rok 2020

5/2

Ediční plán MKN na rok 2020

5/3

Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2020

5/4

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

5/5

Limit mzdových prostředků pro školy a školská zařízení na rok 2020

5/6

Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2020

5/7

Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami

5/8

Žádost autorů filmu "Stíny kraje" o dotaci

5/9

Žádost spolku "Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s."

6.

Finance

6/1

Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.03.2020

6/2

Rozpočet sociálního fondu 2019 - návrh

6/3

Vyřazení majetku

6/4

Změna četnosti odměn nečlenům zastupitelstva - předsedům výborů a členům komisí

7.

Různé

7/1

Systemizace pracovních míst ke dni 01.02.2020

7/2

Program prevence kriminality na místní úrovni 2020 - žádost o dotaci z MV ČR

7/3

Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" - 61. výročí

7/4

Podněty občanů ve věci veřejné debaty s občany a s tím souvisejících záležitostí

7/5

Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností kontrolora-interního auditora
v roce 2019

7/6

Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 13.01.2020

8.

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

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 14:30
14:30 - 21:45
21:45 - 22:00
22:00 - 22:10
22:10 - 22:20
22:20 - 22:30
22:30 - 22:40

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 32-1811/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 32:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 27.01.2020

2.
2/1

Majetkoprávní úkony
Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na cizím pozemku st. p. č. 686
vše v k. ú. Krčín
Cena nájmu pozemků na rok 2020 z pohledu inflační doložky
Pronájem pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Směna pozemků stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Smlouva o zřízení služebnosti pro optickou síť v ul. T. G. Masaryka, Johnova, Dukelská,
Československé armády, Husova
Darování pozemků Královéhradeckému kraji pod komunikacemi

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

Rozvoj
Vestavba ZŠ Komenského - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - dodávka nábytku
Umístění dopravního zrcadla v ul. Pod Hradbami
Umístění dopravního zrcadla do ul. Na Hradčanech
DZ místa pro přecházení v ul. Havlíčkova
Vestavba ZŠ Komenského - Dodatek č. 4 k SOD
Veřejná zakázka - „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - dodávka pomůcek polytechnika“
Novostavba RD na p. p. č. 469/11 v k. ú. Krčín - žádost o vyjádření
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3/8
3/9
3/10
3/11
3/12

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení - VO v ul. Na Kopci
Zápis z 5. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 15.01.2020
Žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a ul. Na Výsluní
Návrhy na změnu č. 2 Územního plánu
Žádost o dotaci na projekt Město na skále

4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8

Správa nemovitostí
Smlouva o výpůjčce - č. p. 14, ul. Komenského
Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
Kácení stromů - Revitalizace zahrady DDM
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019
Souhlas se stavebními úpravami
Žádost nájemce o proplacení nákladů na technické zhodnocení - doplnění OSN
Odvětrání tělocvičen s rekuperací - ZŠ Malecí, RO

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9

Školství, kultura a sport
Ediční plán MMUZ na rok 2020
Ediční plán MKN na rok 2020
Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2020
Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
Limit mzdových prostředků pro školy a školská zařízení na rok 2020
Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2020
Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami
Žádost autorů filmu "Stíny kraje" o dotaci
Žádost spolku "Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s."

6.
6/1
6/2
6/3
6/4

Finance
Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.03.2020
Rozpočet sociálního fondu 2019 - návrh
Vyřazení majetku
Změna četnosti odměn nečlenům zastupitelstva - předsedům výborů a členům komisí

7.
7/1
7/2
7/3

7/6

Různé
Systemizace pracovních míst ke dni 01.02.2020
Program prevence kriminality na místní úrovni 2020 - žádost o dotaci z MV ČR
Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
- 61. výročí
Podněty občanů ve věci veřejné debaty s občany a s tím souvisejících záležitostí
Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností kontrolora-interního
auditora v roce 2019
Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 13.01.2020

8.

Diskuse

7/4
7/5

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 27.01.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 32 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 32-1812/20
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 Směna pozemků p. p. č. 1160 a p. p. č. 1161 za stavbu na cizím pozemku st. p. č. 686
vše v k. ú. Krčín
Identifikace:
RM uložila usnesením č. RM 29-1593/19 ze dne 02.12.2019 zveřejnit záměr města směnit
pozemky p. p. č. 1160 o výměře 4 m2 a p. p. č. 1161 o výměře 1 m2, oddělené GP č. 887177/2018 z pozemku st. p. č. 47 v k. ú. Krčín, z vlastnictví SG PARTNER s.r.o., Vejvodova
445/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, za nepotřebnou a nepřístupnou stavbu bez čp/če na
pozemku st. p. č. 686 o výměře 17 m² v k. ú. Krčín, ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují. Záměr města byl zveřejněn ode dne 10.12.2019 do dne 03.01.2020.
Odůvodnění:
Město potřebuje vypořádat pozemky pod stavbou chodníků realizované v rámci akce
„Stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje“ z důvodu předložení ZVA poskytovateli dotace,
kterým je SFDI. Stavba na cizím pozemku nemá pro město žádný význam, protože k ní není
žádný přístup a nedá se žádným způsobem využít. Společnost SG PARTNER s.r.o. se
směnou souhlasí. Nemovitosti budou, z důvodu veřejného zájmu na získání směňovaných
pozemků pod stavbou chodníků do vlastnictví města, směňované bez doplatku (rozdíl
v cenách ve výši 45 830 Kč nebude proto požadován). Odůvodnění rozdílných cen
směňovaných nemovitostí předkládáme v příloze „Odůvodnění směny nemovitostí s rozdílnou
cenou“.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 32-1813/20
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p. p. č. 1160 o výměře 4 m2 a p. p. č. 1161 o výměře
1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 887-177/2018 z pozemku st. p. č. 47 v k. ú. Krčín,
z vlastnictví společnosti SG PARTNER s.r.o., Vejvodova 445/1, Staré Město, 110 00 Praha 1,
zapsaného na LV č. 3766, za nepotřebnou a nepřístupnou stavbu ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují (dále jen „město“) bez čp/če postavenou na pozemku st. p. č. 686, LV 3766 v k. ú. Krčín,
zapsanou na LV č. 10001, všechny LV pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedené KÚ
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod. Nemovitosti budou směňované bez doplatku z důvodu
veřejného zájmu na získání směňovaných pozemků pod stavbou chodníků do majetku města.
Poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město, které směnu vyvolalo.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Cena nájmu pozemků na rok 2020 z pohledu inflační doložky
Identifikace:
Dle MF ČR byla zjištěna míra inflace za rok 2019 ve výši 2,8 %. Podle ujednání ve většině
smluv o nájmu pozemků (inflační doložka) má město možnost uplatnit zvýšení nájmu dle míry
inflace. OMM předkládá ke zvážení 2 varianty zvýšení nájemného - u všech smluv o nájmu
pozemků, nebo pouze u smluv k podnikání.
Odůvodnění:
Inflace za rok 2019 je nejvyšší od roku 2012. U smluv k podnikání proběhlo poslední zvýšení
nájemného v roce 2013, kdy inflace za rok 2012 dosáhla výše 3,3 %, a to u těch smluv k
podnikání, kde zvýšení ročního nájemného o inflaci přesáhlo částku 50 Kč. U ostatních smluv
došlo k poslednímu zvýšení v roce 2012 z důvodu stanovení nových cen RM po zrušení
regulace cen dle zákona. Od roku 2017 je sjednávána v dodatcích a nových smlouvách
možnost kumulování zvýšení nájemného o inflaci nejvýše za 3 po sobě následující roky. Zatím
je počet těchto smluv a dodatků malý. Zisk při zvýšení pouze u smluv podnikatelských bude
činit cca 6.933 Kč. Zisk při zvýšení u všech smluv o nájmu pozemků by činil cca 10.321 Kč s
tím, že do dodatků lze zapracovat ujednání o kumulaci nájemného. Ke dni 01.01.2020
evidujeme 103 smluv o nájmu pozemků, z toho 27 smluv na pozemky k podnikání (včetně 7
smluv pro autoškoly). Podrobnější přehled o výnosu za rok 2019 v příloze tohoto bodu.
Vyjádření OF: Obě varianty jsou přijatelné, nechává na zvážení RM, které usnesení přijme.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli v tom, že je třeba reflektovat "inflační" navýšení o 2,8 % u všech
smluv s tím, že je třeba při té příležitosti dát do dodatků smluv i klauzuli o kumulaci nájemného
nejvýše za 3 po sobě následující roky.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 32-1814/20
RM ukládá OMM zvýšit nájemné o míru inflace ve výši 2,8 % za rok 2019 u všech smluv o nájmu
pozemků, s účinností ode dne 1. 1. 2020, s tím, že dodatky budou rovněž obsahovat ujednání o
kumulaci nájemného nejvýše za 3 po sobě následující roky. RM pověřuje ST podpisem příslušných
dodatků.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Pronájem pozemku p. p. č. 304/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 304/2 o výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad
Metují, v majetku města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 29 - 1589/19 ze dne 02.12.2019 byl
ode dne 13.12.2019 do dne 10.01.2020 zveřejněn záměr města pronajmout pozemek jako
zahradu. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi 1 nabídku a 1 připomínku.
Odůvodnění:
Pozemek je zahradou za čp. 382 a o pronájem požádali 4 spoluvlastníci budovy s nabídkou
nájemného v požadované minimální výši 9 Kč za 1 m2 a rok. Vzhledem k tomu, že zájemci
jsou většinovými vlastníky budovy, nebude pro přístup na pozemek využíváno zřízené věcné
Stránka 7

ZÁPIS Z PORADY
RM 32 ze dne 27.01.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

břemeno. Připomínka podána ze strany jednoho ze spoluvlastníků budovy čp. 382, který
zpochybnil zákonnost zveřejněného záměru a požadoval jeho stažení. Vyjádření PRAV v
příloze. Znění nájemní smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku,
schválené usnesením č. RM 367 - 15726/17 dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující k tomuto bodu byli: Mgr. Hylský, p. Jarolímek, ST, vedoucí OMP. Jejich připomínky
se ale týkaly především soukromých pozemků podél silnice od AMMANN(u) směrem na
Vrchoviny. Jde o pozemky, které má město zájem směnit za účelem vybudování cyklostezky a
tato směna se mj. týká i pozemku p. p. č. 304/2, o jehož pronájmu se v tomto bodě jedná. Pan
Jarolímek - informoval radní o svých osobních jednáních s p. [osobní údaj odstraněn] a s p.
[osobní údaj odstraněn]. ST - reagoval s tím, že popsal, kolikrát bylo s p. [osobní údaj
odstraněn] jednáno a jaký byl nakonec výsledek. Pan Jarolímek - uvedl, že se s p. [osobní
údaj odstraněn] ještě sejde a podle výsledku by pak bylo případně vhodné přizvat p. [osobní
údaj odstraněn] na jednání RM. Další diskuse se týkala záměru města vybudovat zde
cyklostezku a dále bylo jednáno o deponii materiálu z rekonstrukce železnice, která je dosud
na části těchto pozemků. MST - příchod na jednání RM ve 13:32 hodin. K deponii byl doplněn
samostatný bod č. RM 32 - 2/7 s usnesením. Navržené usnesení k tomuto bodu, tj. souhlas se
smlouvou o pronájmu, bylo radními schváleno.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 32-1815/20
RM schvaluje s účinností ode dne 01.02.2020 uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 304/2 o
výměře 452 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, vedeného
na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemci
(většinovými vlastníky čp. 382): paní [osobní údaj odstraněn], paní [osobní údaj odstraněn], paní
[osobní údaj odstraněn] a panem [osobní údaj odstraněn], za účelem užívání pozemku jako zahrady,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou a za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok. RM pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Směna pozemků stp. č. 209 za část p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pro směnu pozemků stp. č. 209 o výměře 163 m2, který je na náměstí Republiky, směrem od
komunikace k řece Metují, za pozemkem p. p. č. 2034/8, na kterém je umístěna socha sv.
Jana Nepomuckého, za část cca 200 m2 z pozemku města p. p. č. 2054/1 o výměře 2 741
m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad
Metují, je třeba vyhotovit znalecké posudku na cenu v místě a čase obvyklou. Část pozemku o
výměře cca 200 m2 p. p. č. 2054/1 je třeba oddělit geometrickým plánem.
Odůvodnění:
Dle Zásad č. 2/2017 je třeba u obou pozemku stanovit jejich cenu v místě a čase obvyklou.
Pro případnou realizaci směny je třeba pozemek komunikace rozdělit.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala podmínek směny a podmínek v dané lokalitě vč. toho, zda byla dána
výpověď z výpůjčky.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 32-1816/20
RM ukládá OMM zajistit znalecké posudky na pozemek stp. č. 209 o výměře 163 m2 a na část cca
200 m2 pozemku města p. p. č. 2054/1 o výměře 2 741 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace vše v k. ú. Nové Město nad Metují a na tento pozemek komunikace také
zajistit geometrický plán na rozdělení pozemku dle návrhu v příloze k tomuto bodu, dále připravit
návrh zveřejnění záměru města směnit pozemky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Smlouva o zřízení služebnosti pro optickou síť v ul. T. G. Masaryka, Johnova,
Dukelská, Československé armády, Husova
Identifikace:
N_SYS s.r.o., IČO: 252 54 405, se sídlem Žižkova 89, 542 32 Úpice, žádá po uložení
chrániček sítě elektronických komunikací dle situačního výkresu FTTx_NMNM_ 001_TGM,
realizovaného dle smlouvy o právu provést stavbu č. 287/2017, schválené usnesením č. RM
382-16418/17 a jejího dodatku č. 273/2018, schváleného usnesením č. RM 388-16696/18, o
zřízení služebnosti inženýrské sítě v rozsahu 1688 m2, vypočteném z předložených výkazů
výměr dle GP č. 2229-70/2019, č. 2230-78/2019, č. 2226-48/2019 a č. 2235-204/2017 na
vymezení sítě elektronických komunikací na pozemcích města v k. ú. Nové Město nad Metují:
p. p. č. 659/1, 2071/1, 658/3, 652/1, 653/2, 754/5, 2091/1, 735/4, 2075/3, 2225, 2226, 2217,
2218, 2229, 2220, 368/2, 368/9, 2214, 2222, 723/2, 722/2, 722/6, 723/3, 730, 722/8, 368/7 a
st. p. č. 783, 789, 796, za cenu 100.440 Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 1073/41/19
ze dne 01.11.2019, tj. za cenu 59,50 Kč/m2, ke které bude připočteno DPH v zákonné výši.
Tato žádost byla projednána na minulé RM č. 31. Předložený bod byl po obsáhlé diskusi
radních posunut do další RM č. 32, z důvodu potřeby podrobnějšího projednání ve věci
znaleckých posudků, věcných břemen apod. Ve věci proběhla schůzka ST, MST, OMM a OF,
na které byl vysvětlen postup dle Zásad č. 2/2017. Dle schůzky by mohlo pro příště zadávat
znalecký posudek město losovanému znalci. Vyjádření OMP a žadatele je v příloze. Žadatel
byl o přeložení bodu informován.
Odůvodnění:
Dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č.
2/2017, které byly RM rozeslány dne 07.10.2019 se cena za zřízení věcného břemene
služebnosti určuje dle znaleckého posudku. Před stavbou byla uzavřena smlouva o právu
provést stavbu a její dodatek č. 1, na jejichž základě je smlouva o zřízení služebnosti IS
žadatelem předkládána. V těchto dokumentech nebyla cena za zřízení věcného břemene
předem sjednána, proto bylo postupováno dle Zásad č. 2/2017 a úhrada byla navržena dle
znaleckého posudku.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Rozsáhlá debata většiny přítomných o poplatcích a sazbách za věcná břemena - porovnání s
okolními městy, pochybnosti o ceně stanovené znaleckým posudkem v tomto případě a o
případném novém posudku, o systému přístupu při stanovování cen, o dočasnosti uvedených
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smluv o služebnosti atd. Radní se shodli, že by mělo dojít k úpravě "Zásad města", která
spočívá v tom, že v případě, kdy bude třeba stanovit cenu za zřízení služebnosti znaleckým
posudkem, bude toto zajišťováno městem, a to vylosovaným znalcem. Tento způsob bude
uplatněn i u žádosti fy N_SYS s.r.o., o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro optickou síť
v ul. T. G. Masaryka, Johnova, Dukelská, Československé armády a Husova. O 1. navrženém
usnesení nebylo hlasováno, RM vyčká na nový znalecký posudek.
K čl. 2/5
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností N_SYS s.r.o.,
IČO: 252 54 405, se sídlem Žižkova 89, 542 32 Úpice, v rozsahu 1688 m2, dle GP č. 2229-70/2019,
č. 2230-78/2019, č. 2226-48/2019 a č. 2235-204/2017 na pozemcích města p. p. č. 659/1, 2071/1,
658/3, 652/1, 653/2, 754/5, 2091/1, 735/4, 2075/3, 2225, 2226, 2217, 2218, 2229, 2220, 368/2,
368/9, 2214, 2222, 723/2, 722/2, 722/6, 723/3, 730, 722/8, 368/7 a st. p. č. 783, 789, 796,
zapsaných na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod, ve znění smlouvy viz příloha tohoto bodu, a to na dobu neurčitou za celkovou
sjednanou cenu 100.440 Kč + DPH v zákonné výši, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Bez usnesení
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 32-1817/20
RM ukládá OMM provést úpravu Zásad č. 2/2017, která spočívá v tom, že v případě, kdy bude třeba
stanovit cenu za zřízení služebnosti znaleckým posudkem, bude toto zajišťováno městem, a to
vylosovaným znalcem. Tento způsob bude uplatněn i u této žádosti firmy N_SYS s.r.o., o uzavření
Smlouvy o zřízení služebnosti pro optickou síť v ul. T. G. Masaryka, Johnova, Dukelská,
Československé armády a Husova.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Darování pozemků Královéhradeckému kraji pod komunikacemi
Identifikace:
RM uložila usnesením č. RM 30 – 1710/19 ze dne 16.12.2019 zveřejnit záměr města darovat
Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové tyto
pozemky:
1.
pod silnicí III/28520 u sídla společnosti Ammann Czech Republic a.s. (v okolí mostu
v ulici Náchodská) a dále ve směru Nové Město nad Metují – Vrchoviny,
p. p. č. 547/9 (107 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují
p. p. č. 284/9 (1674 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2042/6 (5 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2065 (43 m²) v k. ú. Vrchoviny
celková výměra 1829 m2
2.

pod silnicí II/308 a v její těsné blízkosti v ulici 1. máje, na Žižkově náměstí a u Osmy,

p. p. č. 710/14 (31 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/26 (41 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/28 (10 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/44 (1 m²) v k. ú. Krčín
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p. p. č. 710/47 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/49 (11 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/51 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/52 (5 m²) v k. ú. Krčín
celková výměra 105 m2
3.
v ulici Pod Vinicemi (pro Střední průmyslovou školu, Odbornou školu a Základní školu,
Nové Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují),
p. p. č. 2020 (220 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují
4.
části pozemků dle zatím nezapsaného geometrického plánu č. 243-141/2019 pod
silnicí III/30821 ve Spech (část obce Nové Město nad Metují).
p. p. č. 307/4 (57 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 307/1 (15 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 266/1 (72 m²) v k. ú. Spy
celková výměra 144 m2
Celková výměra pozemků města činí 2298 m2. Záměr města byl zveřejněn ode dne
20.12.2019 do dne 07.01.2020 a nebyly k němu podány žádná vyjádření ani připomínky.
Odůvodnění:
Před projednáním bezúplatného převodu v ZM bylo nezbytné zveřejnit záměr města na úřední
desce. Město za tyto pozemky dostane darem jiné, které KHK ke své činnosti nepotřebuje a
město o jejich bezúplatný převod požádalo (areál bývalých kasáren).
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi k tomuto bodu vystoupil ST i MST s aktuálními informacemi ke svolané schůzce
týkající se darování pozemků v areálu autoparku v bývalých kasárnách. Tento majetkoprávní
proces zatím nebude projednáván v Zastupitelstvu KHK, pouze dílčí projednání v Radě KHK.
Na to navázala obsáhlá diskuse radních, která se týkala možných záměrů KHK, dopadů
těchto změn na zadávací podmínky chystané studie na celý areál Kasárna, informací o
námitkách ČKAIT k zásadám připravované hodnotitelské soutěže, ta bude třeba dopracovat,
protože jinak je tu riziko, že by se architekti organizovaní v ČKAIT nemohli soutěže zúčastnit.
ST - odešel z jednání RM ve 14:40 hodin. Nakonec hlasováno o navrženém znění usnesení schváleno.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 32-1818/20
RM doporučuje ZM schválit darování (bezúplatný převod) pozemků:
1.
pod silnicí III/28520 u sídla společnosti Ammann Czech Republic a.s. (v okolí mostu v ulici
Náchodská) a dále ve směru Nové Město nad Metují – Vrchoviny,
p. p. č. 547/9 (107 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují
p. p. č. 284/9 (1674 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2042/6 (5 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2065 (43 m²) v k. ú. Vrchoviny
celková výměra 1829 m2
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2.

pod silnicí II/308 a v její těsné blízkosti v ulici 1. máje, na Žižkově náměstí a u Osmy,

p. p. č. 710/14 (31 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/26 (41 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/28 (10 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/44 (1 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/47 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/49 (11 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/51 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/52 (5 m²) v k. ú. Krčín
celková výměra 105 m2
3.
v ulici Pod Vinicemi (pro Střední průmyslovou školu, Odbornou školu a Základní školu, Nové
Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují),
p. p. č. 2020 (220 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují
4.
části pozemků dle zatím nezapsaného geometrického plánu č. 243-141/2019 pod silnicí
III/30821 ve Spech (část obce Nové Město nad Metují),
p. p. č. 307/4 (57 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 307/1 (15 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 266/1 (72 m²) v k. ú. Spy
celková výměra 144 m²,
z vlastnictví města Nové Město nad Metují do majetku Královéhradeckého kraje, se sídlem
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, o celkové výměře všech pozemků 2298 m2 a
za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Deponie materiálu z rekonstrukce železnice na soukromých pozemcích u silnice od
AMMANN(u) k Vrchovinám
Identifikace:
Viz diskuse bodu č. RM 32 - 2/3 - jelikož pronajímaný pozemek p. p. č. 304/2 souvisí se
snahou města směnit pozemky se soukromými vlastníky a získat tak prostor pro realizaci
cyklostezky od AMMANN(u) směrem na Vrchoviny, tak radní diskutovali i o tom, že na části
pozemků, o které má město zájem, je stále ještě část deponie materiálu z rekonstrukce
železnice.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
K podání informací byl přizván vedoucí Oddělení životního prostředí Ing. Hanka, ten
informoval o současném stavu, tj. o tom, že firma, která má deponii na starosti, má povolení
na základě dočasného vynětí pozemků ze ZPF, a to na dobu neurčitou. Na to radní reagovali
s tím, že bude třeba kontaktovat tuto firmu (REMEX CZ a.s.) a prověřit možný termín likvidace
deponie. V tomto smyslu RM uložila úkol OMM.
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K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 32-1819/20
RM ukládá OMM kontaktovat firmu REMEX CZ a.s. ve věci deponie materiálu z rekonstrukce
železnice, který má uložen na soukromých pozemcích u silnice od AMMANN(u) směrem na
Vrchoviny, o které má město zájem v souvislosti s budováním cyklostezky po těchto pozemcích a
prověřit možný termín konečné likvidace deponie.
Odpovídá: OMM, Provede: TAJ, Termín: 24.02.2020
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 Vestavba ZŠ Komenského - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - dodávka nábytku
Identifikace:
Při zpracování výrobní dokumentace na dodávku nábytku byly provedeny drobné změny
soupisu nábytku, které respektovaly přání školy, návrh ARCH anebo z důvodu proveditelnosti.
Dodavatel nábytku firma Potrusil s.r.o., IČO: 25310119, předložila cenovou nabídku změn:
přípočty činí 26.547 Kč, odpočty činí - 37.154 Kč vč. DPH. Celkové méněpráce činí - 10.607
Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení změnový list č. 1 a dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
na méněpráce na dodávce nábytku v rámci akce vestavba do podkroví ZŠ Komenského.
Odůvodnění:
Jedná se o drobné změny například: odpočet elektrozámků, úprava počtu polic regálů,
prodloužení skříněk, z důvodu skutečného provedení vývodů instalací, příplatek na barvu
lamina dle návrhu ARCH, poličky ve skříňkách PC. Změny v celkovém součtu představují
nepatrné snížení ceny dodávky nábytku. Změna je v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek. ORM doporučuje změnový list a dodatek k SOD schválit.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 32-1820/20

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

RM schvaluje změnový list č. 1 na změny v rámci realizace akce „Rekonstrukce půdních prostor na
odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - vybavení
nábytkem“.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 32-1821/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 169/2019 na realizaci akce „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují vybavení nábytkem“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Potrusil s.r.o., IČO: 25310119,
na méně práce na dodávce nábytku v celkové výši -10.607 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/2 Umístění dopravního zrcadla v ul. Pod Hradbami
Identifikace:
Město obdrželo žádost od p. [osobní údaj odstraněn] na doplnění dopravního zrcadla při
výjezdu z ul. Zelená do ul. Pod Hradbami, pro zlepšení rozhledových poměrů ve směru na
Rezecký most.
Odůvodnění:
OMM při místním šetření prověřilo se zástupcem Dopravního inspektorátu Náchod rozhledové
poměry při výjezdu z ul. Zelená na ul. Pod Hradbami a společně s předběžným souhlasem
zástupce Dopravního inspektorátu Náchod se přiklání k osazení dopravního zrcadla.
Předpokládané náklady na koupi a osazení dopravního zrcadla jsou 7.000 Kč vč. DPH a
budou hrazeny z & 2212 Org. 1501 Dopravní značení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz, zda by bylo možné umístit 2 zrcadla na 1 sloupek. MST - také ho to
napadlo. OMM - zjistí a podá zpětnou zprávu. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 32-1822/20
RM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 2042/1, k. ú. Nové Město nad Metují pro
výjezd z ul. Zelená do ul. Pod Hradbami a pověřuje OMM zajištěním všech potřebných povolení a ve
spolupráci s TS zajistit umístění dopravního zrcadla.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Umístění dopravního zrcadla do ul. Na Hradčanech
Identifikace:
OMM obdrželo podnět od p. [osobní údaj odstraněn] obyvatele ul. Rezecká a žádost p.
[osobní údaj odstraněn] k doplnění dopravního zrcadla při výjezdu z ul. Rezecká do ul. Na
Hradčanech, pro zlepšení rozhledových poměrů ve směru na Rezecký most.
Odůvodnění:
OMM při místním šetření prověřilo se zástupcem Dopravního inspektorátu Náchod rozhledové
poměry při výjezdu z ul. Rezecká do ul. Na Hradčanech a společně s předběžným souhlasem
zástupce Dopravního inspektorátu Náchod se přiklání k osazení dopravního zrcadla.
Předpokládané náklady na koupi a osazení dopravního zrcadla jsou 7.000 Kč vč. DPH a
budou hrazeny z & 2212 Org. 1501 Dopravní značení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - uvedl připomínku ze stejného důvodu, jak bylo řečeno u předchozího bodu
č. RM 32 - 3/2. Do diskuse se zapojila většina radních - zda je i zde zrcadlo třeba, zda je
optimální jeho umístění atd. Poté odsouhlaseno s tím, že vedoucí OMM ještě prověří
informace, které zde zazněly, u DI PČR a podá zpětnou zprávu.
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 32-1823/20
RM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 2069/1, k. ú. Nové Město nad Metují pro
výjezd z ul. Rezecká do ul. Na Hradčanech a pověřuje OMM zajištěním všech potřebných povolení a
ve spolupráci s TS zajistit umístění dopravního zrcadla.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 DZ místa pro přecházení v ul. Havlíčkova
Identifikace:
OMM předkládá na základě úkolu z PVO 295-17685/19 "PVO ukládá OMM prověřit možnost
umístění DZ do ul. Havlíčkova - upozornění na "přechody pro chodce" - 2 místa pro
přecházení v ul. Havlíčkova a v případě souhlasu DI PČR předložit tento návrh do jednání
RM."
Odůvodnění:
OMM projednalo doplnění svislého dopravního značení se zástupcem Dopravního
inspektorátu Náchod, který při místním šetření souhlasil s umístěním značení pro místo pro
přecházení u provozovny Paliva Jelen.
Předpokládané náklady na koupi a osazení dopravních značek jsou 7.600 Kč vč. DPH a
budou hrazeny z & 2212 Org. 1501 Dopravní značení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse o způsobu značení a jeho vzdálenosti od místa pro přecházení. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 32-1824/20
RM souhlasí s doplněním svislého dopravního značení označující místo pro přecházení v ul.
Havlíčkova u provozovny Paliva Jelen a pověřuje OMM zajištěním všech potřebných povolení a
umístěním nového dopravního značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Vestavba ZŠ Komenského - Dodatek č. 4 k SOD
Identifikace:
Dodavatel vestavby ZŠ Komenského předložil ke schválení změnový list č. 4, který zahrnuje
vícepráce v celkové výši 239.878,86 Kč vč. DPH. Vícepráce jsou popsány ve změnovém listu,
který je přílohou tohoto bodu. Změnový list zahrnuje odpočty v celkové výši 123.798,82 Kč
vč. DPH a přípočty v celkové výši 363.677,68 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení,
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 12/2019 uzavřený mezi městem a firmou STATING s.r.o.,
IČO: 25963864, na vícepráce dle změnového listu č. 4. Pro zajištění financování je nutno
schválit RO - navýšení položky „ZŠ Komenského - odborné učebny bezbariérovost,
rekonstrukce půdních prostor“ o částku 50 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem
z § 2212 - položka „Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt Jaroše“.
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Odůvodnění:
Odůvodnění s popisem víceprací je uvedeno ve změnovém listu, který bude přílohou bodu.
Konečná částka víceprací bude známa v pátek 24.01.2020. Přílohy bodu a částky budou
doplněny v pátek dne 24.01.2020 do 14:00 hodin. Jedná se o vícepráce nutné k dokončení
díla. ORM doporučuje schválení změnového listu č. 4 a dodatku č. 4 k SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní byli MST informováni o důvodech, proč byly konkrétní položky - přílohy poslány
dodatečně v pátek dne 24.01.2020 - jsou to výsledky vzešlé z aktualizační schůzky všech
zainteresovaných. Plánovaná částka byla pro letošek 200 tis. Kč, ale překročilo se to o cca 50
tis. Kč. Podle toho je uvedeno i RO. Někteří radní se kriticky pozastavovali nad tím, na kolik
celkem standardních a logických položek se v PD zapomnělo. MST poukázal na problematiku
rekonstrukcí starých budov, kdy obdobné problémy bývají. Hlasováno: 1. usnesení - 5 pro, 0
proti, 1 zdržel se - 1 radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti; 2. usnesení - 5
pro, 0 proti, 1 zdržel se - 1 radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti; 3. usnesení
- 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se - 1 radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 32-1825/20
RM schvaluje změnový list č. 4 na vícepráce na vícepráce na realizaci akce „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŚ Komenského Nové Město nad Metují“
v celkové výši 239.878,86 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 32-1826/20
RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 12/2019 na realizaci akce „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou STATING s.r.o., IČO: 259 63 864, na vícepráce dle
změnového listu č. 4 - v celkové výši 239.878,86 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 32-1827/20
RM schvaluje RO navýšení položky „ZŠ Komenského - odborné učebny bezbariérovost,
rekonstrukce půdních prostor“ o částku 50 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem z §
2212 - položka „Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/6 Veřejná zakázka - „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují - dodávka pomůcek
polytechnika“
Identifikace:
Dne 21.01.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují
- dodávka pomůcek polytechnika.“ Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a
hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 2
obálky s nabídkami uchazečů. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně
platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma PROFIMEDIA s.r.o., třída Spojenců 550/18,
746 01 Opava, IČO: 41032098 s nabídkovou cenou 413.820,00 Kč vč. DPH. Pro tuto akci je
v rozpočtu města na rok 2020 navržena příslušná položka.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - požádal o zodpovězení dotazů, které k dané problematice zaslal e-mailem a
neobdržel na ně zatím odpověď. Ke zodpovězení dotazů radního byli na jednání RM přizváni
Bc. Čečetková a Ing. Mach z ORM. Po diskusi bylo odsouhlaseno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 32-1828/20
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové
Město nad Metují - dodávka pomůcek polytechnika“ firmě PROFIMEDIA s.r.o., třída Spojenců
550/18, 746 01 Opava, IČO: 41032098, za nabídkovou cenu 413.820,00 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 32-1829/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují – dodávka pomůcek polytechnika“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou PROFIMEDIA s.r.o., třída Spojenců 550/18, 746 01 Opava,
IČO: 41032098, za nabídkovou cenu 413.820,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/7 Novostavba RD na p. p. č. 469/11 v k. ú. Krčín - žádost o vyjádření
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal o stanovisko k PD pro sloučené územní řízení a
stavební povolení. Jedná se o PD na novostavbu RD na p. p. č. 469/11 v k. ú. Krčín. Součástí
vyjádření bude souhlas s umístěním sjezdu s připojením na místní komunikaci v šířce 4 m,
sjezd a komunikace jsou na p. p. č. 729/2 v k. ú. Krčín, která je v majetku města. Dále žádá o
souhlas s umístění přípojky vodovodu v délce cca 1 m do pozemku v majetku města p. p. č.
469/7 k. ú. Krčín. PD je vypracována projektantem Ing. Davidem Knillem, T. G. M. 93, 549 54
Police nad Metují č. autorizace ČKAIT 0601937 s datem 09/2019.
Odůvodnění:
Vyjádření dotčených útvarů jsou přílohou k tomuto bodu. Pro umístění sjezdu je nutné uzavřít
se stavebníkem smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti a pro
umístnění přípojky je nutné uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Dále je předkládáno k
odsouhlasení vyjádření pro účely vydání společného územního a stavebního řízení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 32-1830/20
RM schvaluje vydání souhlasného vyjádření města Nové Město nad Metují k PD na stavbu
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. p. č. 469/11 v k. ú. Krčín“ dle předložené PD
vypracované projektantem Ing. Davidem Knillem, T. G. M. 93, 549 54 Police nad Metují č. autorizace
ČKAIT 0601937 s datem 09/2019 a jejímž investorem je p. [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM
odeslat žadateli vyjádření města k předložené dokumentaci ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 32-1831/20
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
729/2 v k. ú. Krčín, za účelem dopravního připojení stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na
p. p. č. 469/11 v k. ú. Krčín“, mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 32-1832/20
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky v délce 1,0 m, která bude
uložena do p. p. č. 469/7 v k. ú. Krčín, která je ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, za
účelem připojení stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p. p. č. 469/11 v k.ú. Krčín“, mezi
městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/8 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení - VO v ul. Na Kopci
Identifikace:
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na akci „Veřejné osvětlení a
městský rozhlas v ulici Na Kopci v Novém Městě nad Metují“. V rámci projektu je nutné řešit
nové odběrné místo pro napojení veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu je nyní RM
předkládána ke schválení Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), kterou předkládá provozovatel distribuční
soustavy firma ČEZ Distribuce, a.s.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlé území, je nutné zřídit nové odběrné místo.
Jedná se o místo na p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín, ul. Na Kopci. Ze smlouvy vyplývá povinnost
města zaplatit podíl na nákladech ve výši 16.000,00 Kč, kdy je zákazník (město) povinen
zaplatit alespoň polovinu podílu na nákladech do 15 dnů od uzavření této smlouvy. Pro tuto
akci je v rozpočtu města schválena příslušná položka s potřebným finančním krytím.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 32-1833/20
RM schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro odběrné místo č. parc. 676/1, ul. Na Kopci, 549 01 Nové Město
nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, Děčín IV. - Podmokly, IČO: 24729035, s finančním podílem města ve výši 16.000 Kč, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Zápis z 5. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 15.01.2020
Identifikace: RM je předložen zápis z 5. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného
dne 15.01.2020.
Odůvodnění: V závěru zápisu je PSK doporučeno RM:
Č. 1: Pracovní skupina Koupaliště doporučuje RM zadat úkol Komisi pro cestovní ruch ve
spolupráci s odbornými útvary zpracování podkladů pro novou naučnou stezku k LAM pro rok
2021 na základě pravidel dotační výzvy MMR v letošním roce.
(OMM v případě schválení této myšlenky na další naučnou stezku doporučujeme postupovat
jako u projektu Obůrka Klopotov. Referent pro cestovní ruch (z OSKS) připraví dle současné
dotační výzvy pro OMM podklady. OMM je schopen na základě podkladů zajistit podání
žádosti o dotaci a realizaci ve spolupráci s referentem pro cestovní ruch.)
Č. 2: Pracovní skupina Koupaliště doporučuje RM zadat zpracování projektové dokumentace
na ochranný val nutný pro vyjmutí území plánovaného LAM z Q 100.
(OMM připomíná, že v rozpočtu ORM je pamatováno na LAM, jako finanční rezerva na
projektování LAM až po odevzdání dopravního posouzení. Dále byl na ZM vznesen
požadavek, aby bylo o zahájení projektování rozhodováno na ZM. Dále OMM požaduje před
rozhodnutím o zahájení projektování zadat rozsah pro objednání PD na základě dříve
předložených materiálů.).
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
K zápisu a související problematice LAM proběhla velice obsáhlá diskuse všech přítomných,
která se mj. týkala: biologických hodnocení - např. u přístupové stezky, která vede přes lesní
pozemky; parkování aut návštěvníků LAM u sokolovny; dopravní studie a termínů jejího
zpracování (OMM - snad konec března 2020 - musí proběhnout ještě schůzky - Ing. Brož, Ing.
arch. Lichý a autor studie); termínů projednávání konkrétních záležitostí v ZM - shoda radních,
že bez dopravní studie nelze o ničem konkrétním hlasovat; otázek souvisejících s
projektováním a termínem realizace protipovodňového valu; otázek spojených s navrhovanou
naučnou stezkou a možnou dotací - vysvětleno, že trasa naučné stezky tam vede a dotace
jsou poskytovány pouze na mobiliář; informací od Povodí Labe, s. p., k problematice
protipovodňového valu - podmínky pro vynětí z Q 100. Radní se shodli na tom, že PD na
protipovodňový val by měla být zpracována co nejdříve, mj. přinese i informaci o ceně.
Návazně na diskusi bylo hlasováno: 1. usnesení - 7 pro; 2. usnesení - 0 pro, 3 proti, 4 zdržel
se - nebylo schváleno; 3. usnesení - 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 32-1834/20
RM byla seznámena se zápisem z 5. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne
15.01.2020 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9
RM ukládá OŠKS, aby ve spolupráci s Komisí pro cestovní ruch zpracovaly podklad pro novou
naučnou stezku k LAM. Návrh by měl splňovat pravidla dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj
v letošním roce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 32-1835/20
RM ukládá OMM zadat zpracování projektové dokumentace na ochranný val nutný pro
vyjmutí území plánovaného LAM z Q 100.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a ul. Na
Výsluní
Identifikace:
Na jednání RM 29 byla projednávána doručená žádost společnosti INS spol. s r.o., Náchod,
která zastupuje investora paní [osobní údaj odstraněn], o stanovisko města Nové Město nad
Metují k záměru rozdělit parcely mezi ul. Slunečná a ul. Na Výsluní na 4 parcely - viz přílohy
tohoto bodu. Dále pak žádost o vyjádření k záměru umístit do pozemků města vodovodní a
kanalizační přípojky a s napojením na místní komunikace v ul. Slunečná a Na Výsluní. RM 29
uložila OMM předložit žádost o stanovisko města k záměru využití lokality mezi ul. Slunečná a
ul. Na Výsluní do Komise pro výstavbu a rozvoj. V případě nesouhlasu je požadováno
doporučení Komise na případné jiné, vhodnější řešení. Uvedená žádost byla na programu
jednání Komise pro výstavbu a rozvoj dne 11.12.2019 a ta přijala k této žádosti toto usnesení:
Komise doporučuje zpracovat objemovou studii, která bude definovat objem, velikost a
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umístění rodinných domů na navržených parcelách, a to o kapacitě max. 2 bytových jednotek.
RM č. 31 přijala usnesení 31-1784/20; RM ukládá OMM ve spolupráci s MST svolat setkání s
občany ve věci projednání záměru rozdělení parcel mezi ul. Slunečná a ul. Na Výsluní a
záměru umístit do pozemků města potřebné inženýrské sítě pro budoucí RD, které budou na
tyto pozemky umisťovány vč. záměru napojit tyto parcely na místní komunikace v ul. Slunečná
a ul. Na Výsluní, a to za účasti investora. Dne 22.01.2020 proběhlo setkání s občany dotčené
lokality. Se závěrem, že na jednání RM bude přizván advokát Mgr. Zdeněk Tomáš ze
společnosti VIA legal advokátní kancelář.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Projednání tohoto bodu trvalo více jak 2 hodiny. Na jednání RM k tomuto bodu byli na svou
vlastní žádost přizvání tito zástupci části obyvatel ul. Na Výsluní: [osobní údaj odstraněn] a
[osobní údaj odstraněn] a zároveň také advokát Mgr. Zdeněk Tomáš, který na základě
objednávky města zpracovával právní posouzení problematiky týkající se zástavby tohoto
území. Úvodního slova se ujal MST a zeptal se Mgr. Tomáše na jeho názor k projednávané
záležitosti + návrh postupu, jak vyhovět sousedům v lokalitě plánované výstavby. Mgr. Tomáš
- se všemi materiály se seznámil, důkladně si je prostudoval a zeptal se zástupců města, zda
probíhá v této věci již nějaké řízení. Dále vznesl dotaz na parcelaci pozemků - konkrétně, zda
již bylo investorem požádáno o rozdělení pozemku? Odpověděla Mgr. Šímová (PRAV z OSÚ)
- dosud nepožádali. Do diskuse se zapojila většina radních vč. hostů. Mgr. Tomáš - uvedl, že
investor, záměrem popsaným v žádosti, ÚP ani stavební předpisy neporušuje. [osobní údaj
odstraněn] - uvedla, že oni, jako občané žijící v lokalitě Na Výsluní, nemají problém se
vznikem nových RD. Problém mají s tím, že tento developerský záměr je v módě poslední 2
roky a snaží se vytěžit maximum (3 byty v jednom RD), což je pro ně nepřípustné. Mgr.
Tomáš - vysvětlil, že pokud předložený záměr nic neporušuje, je obtížné mu zabránit. Ing.
Němeček - za důležitý považuje historický kontext této lokality, měly by být naplněny
podmínky (počty vznikajících bytů), které byly dány při původním prodeji pozemků. Mgr.
Tomáš - tehdy uzavřené smlouvy naplněny byly, pokud se do ÚP nedostal v této věci žádný
regulativ, nelze tehdejší podmínky vůči investorovi nyní uplatňovat. Podrobně bylo dále
projednáno, kolik domů může vzniknout v zastavitelné ploše ZM.4 a navazující ploše BI vysvětlil Mgr. Balcar - v zastavitelné ploše ZM.4 mohou dle ÚP vzniknout max. 3 RD (vč. 1 RD
na pozemku manželů [osobní údaj odstraněn]) a další RD dle předloženého záměru na
sousední ploše BI - v proluce mezi č. p. 1409 a 1416. Závěrem diskuse ST naformuloval
usnesení ve znění: „RM vydává toto vyjádření: RM doporučuje žadatelce [osobní údaj
odstraněn] rozparcelovat své pozemky v ZM.4 na 2 stavební parcely se 2 RD v souladu s
Územním plánem Nové Město nad Metují. K sítím RM nedává vyjádření z důvodů neurčitosti
žádosti. Definitivní vyjádření vydá město po předložení konkrétního záměru k územnímu
řízení." Poté odhlasováno všemi hlasy přítomných radních. O původně navržených
alternativách usnesení (souhlas - nesouhlas) nebylo hlasováno.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 32-1836/20
RM vydává toto vyjádření: RM doporučuje žadatelce [osobní údaj odstraněn] rozparcelovat své
pozemky v ZM.4 na 2 stavební parcely se 2 RD v souladu s Územním plánem Nové Město nad
Metují. K sítím RM nedává vyjádření z důvodů neurčitosti žádosti. Definitivní vyjádření vydá město
po předložení konkrétního záměru k územnímu řízení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/11 Návrhy na změnu č. 2 Územního plánu
Identifikace:
OVRR, jako příslušný úřad územního plánování, předkládá, spolu se svým stanoviskem RM
k posouzení obdržené návrhy na změnu č. 2 ÚP.
Odůvodnění:
OVRR, jako příslušný úřad územního plánování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „stavební zákon“), obdržel řadu návrhů na změnu Územního plánu Nové Město nad
Metují (dále jen "ÚP"), které tímto v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 stavebního zákona
předkládá ZM k rozhodnutí. Současně v souladu se stavebním zákonem přikládá své
stanovisko k jednotlivým bodům. Dále přikládá stanovisko ARCH. Na základě schválení
návrhů na změnu ÚP pořizovatel (OVRR) zpracuje návrh zadání změny č. 2 ÚP a zahájí jeho
projednávání, po kterém toto zadání upraví dle výsledku projednání a předloží jej ZM ke
schválení.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
K návrhům proběhla velice rozsáhlá a několikahodinová podrobná diskuse radních, v rámci
které pořizovatel ÚP ve spolupráci se ST, jako určeným zastupitelem pro ÚP, odprezentoval
jednotlivé návrhy na změnu ÚP a na základě dílčích hlasování radních k nim byla upravena
příloha k tomuto bodu. O jejím upraveném souhrnném znění bylo hlasováno v 1. usnesení. V
návazném usnesení byl pak zadán úkol ST svolat na středu dne 12.02.2020 od 17:00 hodin
seminář zastupitelů, na kterém budou seznámeni s aktuálním stavem Změny ÚP č. 1 a návrhy
na Změnu č. 2.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 32-1837/20
RM doporučuje ZM schválit návrhy na Změnu č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují ve
znění upravené přílohy tohoto bodu (viz přílohy č. 1-30).
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 32-1838/20
RM ukládá ST svolat na středu dne 12.02.2020 od 17:00 hodin seminář zastupitelů, na kterém
budou seznámeni s aktuálním stavem Změny ÚP č. 1 a návrhy na Změnu č. 2.
Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/12 Žádost o dotaci na projekt Město na skále
Identifikace:
RM 31 svým usnesením č. RM 31-1787/20 schválila podání žádosti o dotaci na projekt Město
na skále, jehož součástí měla být rekonstrukce lávky pod zámkem. Dne 23.01.2020 v
odpoledních hodinách se uskutečnila schůzka s projektantem, na které byla odevzdána finální
podoba rozpočtu lávky. Rozpočet je ve výši 4,5 mil. Kč vč. DPH (původní odhad byl cca 2 mil.
Kč). Vzhledem k aktuálně známé výši rozpočtu na rekonstrukci lávky není možné žádost o
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dotaci podat, jelikož bychom nesplnili parametry Programu. Celková alokace Programu - 90
mil. Kč, je rozdělena mezi kraje, na Královéhradecký kraj je alokováno 3.435.000 Kč. Náklady
na realizaci lávky by několikanásobně převýšily zbylé výdaje projektu (tzn. mobiliář - 300 tis.
Kč) a projekt by byl považován za nepřiměřený obsahové náplni a rozsahu projektu.
Z uvedených důvodů OMM doporučuje RM vzít na vědomí, že žádost o dotaci do Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu podána nebude.
Odůvodnění:
Vzhledem k aktuálně známé výši rozpočtu na rekonstrukci lávky není možné žádost o dotaci
podat, jelikož bychom nesplnili parametry Programu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Krátký komentář podal radním k tomuto bodu MST.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 32-1839/20
RM bere na vědomí nepodání žádosti o dotaci na projekt Město na skále do Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu, z důvodu nesplnění parametrů Programu, díky aktuálně známé výši nákladů na
rekonstrukci lávky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Smlouva o výpůjčce - č. p. 14, ul. Komenského
Identifikace:
OSN předkládá RM ke schválení smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v celkové výměře
32,2 m2 v objektu č. p. 14, ul Komenského, sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876, a p. [osobní údaj odstraněn]. Záměr vypůjčit nebytové prostory byl zveřejněn
ode dne 26.11.2019 do dne 13.12.2019. Na zveřejněný záměr nebyla doručena žádná
negativní reakce. Prostory budou užívány, jako zkušebna hudební kapely, která měla v
minulosti zkušebnu v bývalém objektu kasáren.
Odůvodnění:
Na zveřejněný záměr nebyla doručena žádná negativní reakce, a proto OSN předkládá
smlouvu ke schválení.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 32-1840/20
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v celkové výměře 32,2 m2 v objektu č. p. 14,
ul. Komenského, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a p. [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
Identifikace:
Zvýšení nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město
nad Metují o inflační koeficient 2,8% ode dne 01.03.2020 v souhrnné výši cca 50.577,- Kč za
kalendářní rok, z 37 nájemních smluv.
Odůvodnění:
V nájemních smlouvách, kde to smluvní podmínky dovolí, probíhá navýšení nájemného pro
jednotlivé nebytové prostory o inflační koeficient vydaný Českým statistickým úřadem. Pro
letošní rok se jedná o souhrnnou částku 50.577 Kč za kalendářní rok, z 37 nájemních
smluv. K navyšování nájmu o inflační koeficient dochází pravidelně od r. 2004. V letech 20152019 byl koeficient nízký a nájemné se dle rozhodnutí Rady města nezvyšovalo. Od roku 2017
je v nových nájemních smlouvách sjednáno ustanovení, že v případě, kdy míra inflace je tak
nízká, že pronajímatel nepřistoupil ke zvýšení nájemného v daném roce, je možné inflaci
nejvýše za 3 pro sobě následující roky kumulovat. Počet takových smluv je však minimální (5
nových smluv). V roce 2018 byla inflace ve výši 2,5 % a ke zvýšení nájmu RM nepřistoupila.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 32-1841/20

Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN

RM souhlasí se zvýšením nájemného o zjištěnou míru inflace za rok 2019 ve výši 2,8 %, a to u těch
smluv na pronájem nebytových prostor, kde to smluvní podmínky dovolí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Kácení stromů - Revitalizace zahrady DDM
Identifikace:
V rámci Plánu oprav 2020 je plánována realizace revitalizace zahrady I. etapa DDM Stonožka,
č. p. 588, ul. Malecí. Součástí realizace je také kácení zeleně a nová výsadba vhodných
dřevin. OSN předkládá žádost o udělení souhlasu s kácením dřevin v následujícím rozsahu: 2
ks Lípy velkolisté na p. p. č. 638/11, 2 ks Vrby jívy na p. p. č. 638/2 a 50 m2 zapojeného
porostu (pámelník, túje). Výše uvedené kácení dřevin bylo konzultováno s Komisí životního
prostředí a OŽP, a to se souhlasnými stanovisky.
Odůvodnění:
Kácení dřevin je příprava na realizaci další etapy revitalizace zahrady. Kácení i výsadba
nových dřevin je v souladu se schválenou koncepcí zahrady u DDM Stonožka.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
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Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz p. Jarolímka týkajícího se etapizace revitalizace odpověděl vedoucí OSN - jedná se
o 5 etap.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 32-1842/20
RM souhlasí v rámci realizace projektu Revitalizace zahrady DDM s kácením dřevin na zahradě
objektu Domu dětí a mládeže v následujícím rozsahu: 2 ks Lípy velkolisté na p. p. č. 638/11, 2 ks
Vrby jívy na p. p. č. 638/2 a 50 m2 zapojeného porostu (pámelník, túje).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.12.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 32-1843/20
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.12.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne
31.12.2019
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 32-1844/20
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do
dne 31.12.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/6 Souhlas se stavebními úpravami
Identifikace:
Žádost o souhlas vlastníka se stavebními úpravami v bytě. Nájemnice městského bytu [osobní
údaj odstraněn], v č. p. 44, ul. T. G. Masaryka, pí [osobní údaj odstraněn], žádá o souhlas se
stavebními úpravami v předmětné bytové jednotce. Úpravy bytové jednotky spočívají
v přestavbě bytového jádra, kdy bude stávající umakartové jádro nahrazeno novým zděným
jádrem. Bude provedena renovace rozvodů vody, kanalizace a el. instalace. Dále bude
proveden keramický obklad, výměna podlahové krytiny a výměna zařizovacích předmětů.
Celkové náklady na rekonstrukci bytové jednotky jsou odhadovány na 200 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o nájemníka bytové jednotky, musí před provedením
stavebních úprav bytu požádat o souhlas vlastníka.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 32-1845/20
RM schvaluje žádost nájemnice městského bytu [osobní údaj odstraněn], v č. p. 44, ul. T. G.
Masaryka pí [osobní údaj odstraněn] o souhlas se stavebními úpravami v předmětné bytové
jednotce, které spočívají v přestavbě bytového jádra.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 32-1846/20
RM ukládá OSN vystavit souhlas se stavebními úpravami v bytě [osobní údaj odstraněn], v č. p. 44,
ul. T. G. Masaryka ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/7 Žádost nájemce o proplacení nákladů na technické zhodnocení - doplnění OSN
Identifikace:
Při přípravě plnění k bodu týkajícího se proplacení vynaložených nákladů za provedení
výměny oken na náklady nájemce bytové jednotky v č. p. 371 (technického zhodnocení) bylo
zjištěno, že navržené usnesení č. RM 31-1796/20 ve znění: "RM ukládá OSN předložit do RM
33 žádost o případné dílčí proplacením nákladů za technické zhodnocení bytové jednotky
[osobní údaj odstraněn], v č. p. 371, ul. Nádražní (výměna oken), které uhradila v roce 2011
nájemkyně bytové jednotky, paní [osobní údaj odstraněn] a dále společně s tím další případné
žádosti, které se vztahují k obdobné situaci, kdy stávající nájemníci provedli na základě
souhlasu města jako vlastníka, výměny oken ve vlastní režii v bytových domech, ve kterých
později město provedlo komplexní výměnu oken. K žádostem budou připojeny informace o
cenách, které tito nájemníci za výměnu oken zaplatili a dále odhad výše dílčího proplacení
nákladů za toto technické zhodnocení b.j. ve vlastnictví města." není možné splnit. Takto
navržené usnesení nerespektuje „Pravidla pro technické zhodnocení bytů a prostor pro
podnikání v majetku města Nové Město nad Metují, realizované z podnětu nájemce a hrazené
nájemcem“, schválené usnesením č. RM 293-12446/14, podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Tato pravidla řeší přesný postup v rámci proplácení nákladů na provedené technické
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zhodnocení, a aby bylo možné vyhovět žádosti pí [osobní údaj odstraněn], je třeba pro tento
případ jedině udělit výjimku, nebo pravidla přepracovat (nebo dokonce zrušit). Tato záležitost
byla konzultována s PRAV. PRAV souhlasí s výše uvedeným názorem.
Odůvodnění:
„Pravidla pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání v majetku města Nové město
nad Metují, realizované z podnětu nájemce a hrazené nájemcem“ byla přijata z důvodu
jednotného a jasného postupu v případech plnění technického zhodnocení bytových jednotek
nájemníkem. Provedení takového zhodnocení bytu, nebo nebytového prostoru, je doprovázeno
souhlasem vlastníka, ve kterém je nájemce vždy seznámen se skutečností, že k vyrovnání
nákladů dojde až po ukončení nájemního poměru. Toto se netýká pouze výměny oken, ale
například přestaveb bytového jádra, rekonstrukcí koupelen apod.
K případné výjimce z těchto pravidel by měl být jasný a pevný důvod. Je možné předpokládat,
že udělení výjimky může spustit řetězovou reakci všech ostatních nájemníku, kteří v bytech,
nebo nebytových prostorech provedli technické zhodnocení.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST - tak jako v předchozích případech je doporučeno postupovat dle platných Pravidel pro tyto
záležitosti.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 32-1847/20
RM bere na vědomí doplňující informace k žádosti nájemce pí [osobní údaj odstraněn], o proplacení
nákladů na provedené technické zhodnocení bytové jednotky a k problematice provádění
technického zhodnocení v bytech a nebytových prostorech v majetku města s tím, že v dané věci
bude postupováno dle Pravidel pro technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace) bytů a
prostor pro podnikání v majetku města Nové Město nad Metují realizované z podnětu nájemce a
hrazené nájemcem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 32-1848/20
RM zamítá žádost nájemce bytové jednotky [osobní údaj odstraněn], v č. p. 371, ul. Nádražní, pí
[osobní údaj odstraněn], o proplacení nákladů vynaložených na provedení výměny oken, s
odvoláním na souhlas města jako vlastníka, vydaný v roce 2010, ve kterém je uvedeno, že vyrovnání
za technické zhodnocení jednotky bude provedeno až po případném ukončení nájemního poměru,
což je v souladu s platnými Pravidly pro technické zhodnocení (rekonstrukce a modernizace) bytů a
prostor pro podnikání v majetku města Nové Město nad Metují realizované z podnětu nájemce a
hrazené nájemcem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/8 Odvětrání tělocvičen s rekuperací - ZŠ Malecí, RO
Identifikace:
OMM žádá RM o rozpočtové opatření v rámci investiční akce "Odvětrání tělocvičen s
rekuperací - ZŠ Malecí", kde je nyní v rozpočtu města zařazena tato akce s 0 Kč a
předpokládanou dotací 1.200 tis. Kč. V rámci dotačních podmínek a probíhajícího stavebního
řízení pro řádné zkoulaudování akce je třeba doložit dvě zprávy. Hlukovou studii k
odsouhlasení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje a požárně bezpečnostní
řešení pro Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje. Stanoviska budou doloženy na
OVRR, které následně vydá své rozhodnutí, které je nutné k ukončení realizace dotačního
projektu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že ke kolaudaci je ze strany Krajské hygienické stanice požadována
hluková studie a ze strany Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje je
požadováno požárně bezpečnostní řešení stavby, je třeba provést následujícího rozpočtového
opatření a to navýšení § 3113 – akce ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací ve výši 40
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2212 – akce Stavební úpravy komunikace v ul.
Kpt. Jaroše.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz k úpravám osvětlení. OSN - po dohodě s ředitelkou školy proběhne o
letních prázdninách.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 32-1849/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3113 – akce ZŠ Malecí - odvětrání tělocvičen s rekuperací ve výši
40 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2212 – akce Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt.
Jaroše.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

5/1 Ediční plán MMUZ na rok 2020
Identifikace:
Ředitel MMUZ předkládá v příloze RM ke schválení ediční plán na rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 32-1850/20
RM schvaluje ediční plán Městského muzea Nové Město nad Metují na rok 2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Ediční plán MKN na rok 2020
Identifikace:
Ředitelka MKN předkládá v příloze RM ke schválení ediční plán na rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz na finanční vyjádření položek edičního plánu - u MMUZ to uvedeno je.
TAJ - přislíbil, že tyto informace OŠKS zajistí a odešle radním.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 32-1851/20
RM schvaluje ediční plán Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2020
Identifikace:
V souladu s § 3, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, žádají ředitelky mateřských škol zřizovatele o souhlas plánovaným
přerušení provozu o hlavních prázdninách 2020. V mateřských školách bude o hlavních
prázdninách přerušen provoz na 5 týdnů, všechny mateřské školy současně budou zavřeny 2
týdny ode dne 20.07.2020 do dne 31.07.2020. V ostatních týdnech prázdnin bude ve školách
omezený provoz (bude docházet ke spojování tříd podle počtu přihlášených dětí) a mateřské
školy si budou navzájem vypomáhat v umístění dětí. V době prázdnin mají rodiče možnost
využít „zámecké školky“ Mateřského centra Na zámečku, příměstských táborů DDM Stonožka
a spolku Bavíme se sportem, případně dětské skupiny Krteček.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 32-1852/20
RM souhlasí s uzavřením provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v roce 2020 takto: MŠ
Rašínova - 01.07. - 31.07.2020, MŠ Na Františku - 20.07. - 21.08.2020, MŠ Pod Výrovem - 07.07. 21.08.2020, MŠ Krčín - 13.07. - 14.08.2020, MŠ Vrchoviny - 13.07. - 14.08.2020, všechny mateřské
školy současně budou uzavřeny ode dne 20.07. do dne 31.07.2020. V době hlavních prázdnin, kdy
mateřská škola nebude uzavřena, bude omezený provoz.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 32-1853/20
RM ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o termínech uzavření mateřských škol
v době hlavních prázdnin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
Identifikace:
V souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informují ředitelky
mateřských škol zřizovatele o termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol
v Novém Městě nad Metují pro školní rok 2019/2020, který se bude konat v úterý 05.05.2020
od 7:00 do 16:00 hodin. Dále ředitelky mateřských škol informují zřizovatele o termínech Dnů
otevřených dveří v jednotlivých školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 32-1854/20
RM bere na vědomí informace o konání zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol
v Novém Městě nad Metují pro školní rok 2020/2021 dne 05.05.2020 od 7:00 do 16:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Limit mzdových prostředků pro školy a školská zařízení na rok 2020
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení návrh na stanovení limitu mzdových prostředků, které
mohou školy a školská zařízení zřizovaná městem Nové Město nad Metují čerpat z příspěvku
od zřizovatele na rok 2020 - viz příloha.
Odůvodnění:
Možnost čerpat prostředky na platy z příspěvku od zřizovatele dává ředitelům příspěvkových
organizací jistotu, že v případě nepříznivého vývoje prostředků na platy ze státního rozpočtu,
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mají rezervu, která jim poskytne čas k přijetí úsporných opatření. V návrhu jsou zohledněny
specifické podmínky jednotlivých škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - na co jsou konkrétně tyto mzdové prostředky? ST - jde o záležitosti, na které
nejsou kryty mzdové náklady ze strany státu (Kraje).
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 32-1855/20
RM schvaluje pro rok 2020 ve znění přílohy k tomuto bodu limity prostředků na platy a ostatní
osobní náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná městem Nové Město nad Metují, které mohou
čerpat z příspěvku od zřizovatele.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2020
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení limity mzdových prostředků a počty pracovníků
příspěvkových organizací MMUZ, MKN, MSSS Oáza na rok 2020.
Odůvodnění:
Návrh je podán na základě požadavků ředitelů PO a je v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a
Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 32-1856/20
RM schvaluje limit počtu zaměstnanců (PZ), přepočtený počet zaměstnanců (PPZ), objem
prostředků na platy (PP) a prostředky na dohody (D) pro rok 2020 takto: Městská knihovna Nové
Město nad Metují - PZ: 8, PPZ: 7,7, PP: 2.956.960 Kč, D: 150.000 Kč; Městské muzeum Nové
Město nad Metují - PZ: 7, PPZ: 7, PP 2.559.290 Kč, D: 240.000 Kč; Městské středisko sociálních
služeb Oáza Nové Město nad Metují - PZ: 63, PPZ: 58, PP: 23.596.724 Kč, D: 900.000 Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami
Identifikace:
OŠKS navrhuje poskytnutí finančního daru SK Nové Město nad Metují ve výši 50 tis. Kč, TJ
Spartak Nové Město nad Metují 130 tis. Kč a T.J. Sokol Krčín ve výši 20 tis. Kč. Dary jsou
poskytovány za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s novoměstskými
základními a mateřskými školami. V rozpočtu města na rok 2020 je na tyto dary schválena
částka 200 tis. Kč.
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Odůvodnění:
Již několik let poskytuje město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK
Nové Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín), který je
využíván na podporu masového sportu a tělovýchovy dětí, které plní povinnou školní
docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují. Pro školy i pro
sportovní kluby je tento systém výhodný, školy využívají sortovní areály v dopoledních
hodinách, vlastní sportovní aktivita klubů se odehrává převáženě v odpoledních hodinách.
Sportovní kluby mají zajištěný příjem, školy nemusejí omezovat docházku na sportoviště z
důvodu šetření finančních prostředků.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 32-1857/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou,
oboustranně přínosnou spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto:
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z. s. 130 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město
nad Metují z. s. 50 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Krčín 20 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Žádost autorů filmu "Stíny kraje" o dotaci
Identifikace:
Autoři filmu "Stíny kraje" oslovují města a obce našeho kraje se žádostí o finanční příspěvek
na úspěšné dokončení projektu. Jedná se o krátký nezávislý film, který několik let připravují v
osadě Šediviny pod Orlickými horami. Autorům se podařilo sehnat dostatek prostředků na
natočení filmu, nyní shání finanční prostředky na postprodukci.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme projekt nepodpořit, případně vyzvat autory filmu k podání
žádosti na oficiálním formuláři a zařadit ji mezi žádosti o finanční podporu z rozpočtu města.
Žádosti se podávají do dne 29.02.2020, RM bude následně rozhodovat o výši dotace pro
jednotlivé žadatele.
Vyjádření OF: Vyjádření OF: Nedoporučuji poskytnutí daru. Jedná se o aktivitu, která nemá
žádnou souvislost s městem.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 32-1858/20
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku autorům filmu "Stíny kraje", a to z důvodů, že
se jedná o aktivitu, která nemá žádnou souvislost s městem Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/9 Žádost spolku "Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s."
Identifikace:
Spolek "Mašínův statek - památník tří odbojů, z. s." žádá o finanční příspěvek do veřejné
sbírky, kterou vypsal za účelem vybudování památníku všem hrdinům prvního, druhého a
třetího odboje. Získané finanční prostředky budou použity na rekonstrukci areálu rodného
statku Josefa Mašína v Lošanech.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme sbírku nepodpořit, případně vyzvat žadatele k podání žádosti
na oficiálním formuláři a zařadit ji mezi žádosti o finanční podporu z rozpočtu města. Žádosti
se podávají do dne 29.02.2020, RM bude následně rozhodovat o výši dotace pro jednotlivé
žadatele. Vyjádření OF: Nedoporučuji poskytnutí daru. Jedná se o aktivitu, která nemá žádnou
souvislost s městem.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 32-1859/20
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku do veřejné sbírky vypsané spolkem "Mašínův
statek - památník tří odbojů, z. s.", a to z důvodů, že se jedná o aktivitu, která nemá žádnou
souvislost s městem Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Odměňování neuvolněných zastupitelů ode dne 01.03.2020
Identifikace:
Novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, vydané dne 09.12.2019 a které je účinné ode dne 01.01.2020, dochází
ke zvýšení odměn zastupitelům o 10 %. V rozpočtu města na rok 2020, který byl schválen,
bylo počítáno s původně navrhovaným zvýšením odměn, tj. o 7 %. Pokrytí navýšení o 10 % by
ale nemělo znamenat v rámci rozpočtu nějaký problém, případně by to bylo ve 2. polovině
roku řešeno příslušným rozpočtovým opatřením. RM a ZM jsou předkládány návrhy nových
částek neuvolněným zastupitelům, platným ode dne 01.03.2020, zvýšených oproti současnosti
o 10 % a zaokrouhleny na celé částky směrem nahoru.
Odůvodnění:
Radě města je navrhováno, aby doporučilo ZM schválit nové měsíční odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva ode dne 01.03.2020 takto: měsíční odměna pro člena zastupitelstva:
1.400 Kč (původně výše 1.200 Kč), měsíční odměna pro člena rady ve výši 4.400 Kč (původní
výše 4.000 Kč), měsíční odměna pro člena rady a zároveň předsedy výboru nebo bytové
komise ve výši 4.900 Kč (původní výše 4.400 Kč), měsíční odměna pro člena rady a zároveň
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člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 4.700 Kč (původní výše 4.200 Kč), měsíční
odměna pro člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru, bytové komise nebo komise
SPOZ ve výši 1.800 Kč (původní výše 1.600 Kč), měsíční odměna pro člena rady a zároveň
člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 1.600 Kč (původní výše 1.400 Kč),
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zůstává částka ve výši 500 Kč jako dosud,
protože v nové tabulce u této položky k navýšení o 10% nedošlo. I po tomto navýšení nejsou
odměny zdaleka stanoveny do maximální možné výše, pohybují se v rozmezí cca 25 - 65 % z
maximálních částek.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - doporučil jednat o případném dalším navýšení až např. v závěru volebního období, pro
období další.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 32-1860/20
RM doporučuje ZM schválit měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ode dne
01.03.2020 takto: měsíční odměna pro člena zastupitelstva: 1.400 Kč, měsíční odměna pro člena
rady ve výši 4.400 Kč. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se
stanovuje ode dne 01.03.2020 měsíční odměna jako souhrn měsíčních odměn za výkon funkcí
člena rady a předsedy výboru nebo bytové komise ve výši 4.900 Kč, měsíční odměna pro člena rady
a zároveň člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 4.700 Kč, měsíční odměna pro člena
zastupitelstva a zároveň předsedy výboru nebo bytové komise ve výši 1.800 Kč, měsíční odměna
pro člena rady a zároveň člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 1.600 Kč, neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství, zůstává částka ve výši 500 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Rozpočet sociálního fondu 2019 - návrh
Identifikace:
Rozpočet sociálního fondu je součástí schváleného rozpočtu města (v rámci § 6171). Po
dohodě s odborovou organizací je navržena varianta rozpočtu, která zahrnuje Výdaje z
osobních účtů zaměstnanců do výše 2 500 Kč - viz příloha.
Odůvodnění:
Rozpis na jednotlivé položky je předkládán RM ke schválení.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 32-1861/20
RM schvaluje rozpočet sociálního fondu MěÚ na rok 2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na některý vyřazovaný inventář z oblasti IT - vedoucí OF přislíbil zaslat
radním podrobnější odůvodnění.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 32-1862/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Majetku města, MŠ Rašínova, DDM
Stonožka, ZŠ Komenského, Sklad Materiálu Vrchoviny a SDH Krčín, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Změna četnosti odměn nečlenům zastupitelstva - předsedům výborů a členům
komisí
Identifikace:
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. ZM 2-41/18 ze dne 13.12.2018, které zní: ZM
schvaluje nová peněžitá plnění předsedům a členům výborů a některých komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce, ode dne 01.01.2019 takto: peněžité plnění předsedům výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, pololetně celkem ve výši 3.000 Kč, peněžité plnění
předsedovi bytové komise nebo sociálně-rozmisťovací komise, kteří nejsou členy
zastupitelstva města, pololetně ve výši 400 Kč za účast na jednom jednání, peněžité plnění
členům bytové komise a sociálně-rozmisťovací komise, kteří nejsou členy zastupitelstva
města, pololetně ve výši 200 Kč za účast na jednom jednání.
Aby město nemuselo odvádět sociální a zdravotní odvody za tyto předsedy a členy komisí a
výborů, je RM předkládán návrh na četnější výplatu těchto peněžních plnění ode dne
01.03.2020 a to plnění předsedům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, měsíčně
celkem ve výši 500 Kč, peněžité plnění předsedovi bytové komise, který není členem
zastupitelstva města, čtvrtletně ve výši 400 Kč za účast na jednom jednání, peněžitá plnění
členům bytové komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, čtvrtletně ve výši 200 Kč za
účast na jednom jednání, peněžitá plnění členům SPOZ, kteří nejsou členy zastupitelstva
města, měsíčně za vedení obřadu SPOZ, za první obřad v jednom obřadním dnu 600 Kč, za
každý další obřad 300 Kč a odměny za účast a pomoc při obřadech SPOZ za první obřad
v jednom obřadním dnu 400 Kč a za každý další obřad 200 Kč. RM je navrhováno částky
peněžního plnění ponechat ve stejné výši jako v roce 2019.
Odůvodnění:
Návrh je RM předkládán z důvodu, aby město nemuselo odvádět sociální a zdravotní odvody
za předsedy a členy komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli města.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz, zda se výše odměny nějak mění. OF - ne, jde o opatření, aby město
nemuselo odvádět sociální a zdravotní odvody.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 32-1863/20
RM doporučuje ZM schválit peněžitá plnění předsedům a členům výborů a některých komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce, ode dne 01.03.2020 takto: peněžitá plnění předsedům výborů,
kteří nejsou členy zastupitelstva města, měsíčně celkem ve výši 500 Kč, peněžité plnění předsedovi
bytové komise, který není členem zastupitelstva města, čtvrtletně ve výši 400 Kč za účast na jednom
jednání, peněžitá plnění členům bytové komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, čtvrtletně ve
výši 200 Kč za účast na jednom jednání, peněžitá plnění členům SPOZ, kteří nejsou členy
zastupitelstva města, měsíčně za vedení obřadu SPOZ, za první obřad v jednom obřadním dnu 600
Kč, za každý další obřad 300 Kč a odměny za účast a pomoc při obřadech SPOZ za první obřad
v jednom obřadním dnu 400 Kč a za každý další obřad 200 Kč.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Systemizace pracovních míst ke dni 01.02.2020
Identifikace:
RM je každoročně předkládána ke schválení příloha týkající se systemizace pracovních míst
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Nové Město nad Metují, tentokrát ke dni
01.02.2020. V TS jsou ponechána 3 pracovní místa pro zaměstnance zaměstnávané ve
spolupráci s Úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací. RM je navrhováno navýšení o
jedno pracovní místo ode dne 01.07.2020 (přestupky v dopravě) na ODSH a dále navýšení o
0,25 úvazku pro administrativní pracovnici na OMM (současný úvazek je 0,5).
Odůvodnění:
RM podle § 102 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, stanovuje celkový
počet zaměstnanců obce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - dotaz, na základě čeho je stanovena systemizace míst? TAJ - systemizace
byla zavedena v souvislosti s provedením personálního a organizačního auditu v roce 2010.
Od té doby probíhaly pouze dílčí úpravy úvazků v návaznosti na změny v legislativě v oblasti
výkonu státní správy, případně v souvislosti s navýšením objemu prací v oblasti
samosprávných činností (administrativa OMM apod.). Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 32-1864/20
RM schvaluje s platností ode dne 01.02.2020 počet systemizovaných pracovních míst Městského
úřadu Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Program prevence kriminality na místní úrovni 2020 - žádost o dotaci z MV ČR
Identifikace:
Manažerka prevence kriminality žádá o souhlas s podáním žádosti do dotačního titulu
Ministerstva vnitra ČR - Program prevence kriminality na místní úrovni 2020. Jedná se o
preventivní aktivitu výchovně-rekreační pobyt pro děti z evidence sociálně - právní ochrany
dětí. Celkové náklady na realizaci pobytu jsou cca 70.000 Kč, povinná spoluúčast města je
stanovena v souladu se Zásadami o poskytnutí dotace ve výši minimálně 30 %. Termín
podání žádosti je do dne 15.02.2020, žádost je podávána prostřednictvím elektronického
systému do datové schránky MV ČR.
Odůvodnění:
Výchovně-rekreační pobyt Oddělení sociální prevence realizuje již po dobu více jak 10 let.
Pobytu se účastní děti, kterým je poskytována sociálně-právní ochrana a v rámci
individuálního plánu ochrany dítěte je tato preventivní aktivita stanovena jako jeden z cílů při
naplňování nejlepšího zájmu dítěte v rámci jeho podpory. Pobytu se zúčastní cca 15 dětí ve
věku 9-15 let.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 32-1865/20
RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu do dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR v rámci
Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020, a to na realizaci výchovně-rekreačního pobytu
pro děti z evidence sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň pověřuje ST podpisem žádosti.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro
Tibet" - 61. výročí
Identifikace:
Spolek Lungta oznamuje a žádá o opětovné připojení se města k akci "Vlajka pro Tibet",
kterým se dne 10.03.2020 připomene 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve
Lhase - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ: Jedná se o každoroční žádost Spolku Lungta, město prozatím vždy žádosti
vyhovělo.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 32-1866/20
RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne
10.03.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 32-1867/20
RM ukládá OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení v rámci akce "Vlajka pro Tibet" na budově MěÚ
Nové Město nad Metují dne 10.03.2020.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 10.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Podněty občanů ve věci veřejné debaty s občany a s tím souvisejících záležitostí
Identifikace:
V souvislosti s chystaným dalším veřejným diskusním fórem, které je skupinou občanů
připravováno na dne 28.01.2020 v novoměstské sokolovně a na které jsou opět zváni
zastupitelé, bylo ST a i ostatním zastupitelům zasláno e-mailem několik dopisů občanů města
(viz přílohy k tomuto bodu). Souhrnně lze uvést, že ve všech těchto dopisech je apelováno na
zastupitele, aby v případě jejich účasti na takovýchto akcích, byla dodržena základní kritéria
pro vedení slušné veřejné debaty, tj.: stanovení pravidel a kulturu debaty, nepřipuštění
vulgarismů a urážek vůči komukoliv a pokud město akci nepořádá, tak při účasti zástupců
města, zastupitelů apod. požadovat profesionálního a nestranného moderátora diskuse. V
případě, že nebudou tato základní pravidla pro kultivovanou veřejnou debatu garantována a
zajištěna, je doporučeno se takových akcí nezúčastňovat. Dále je ve většině dopisů vznesen
požadavek, aby k zásadním tématům, např. dlouhodobým a strategickým investičním
záměrům města, bylo organizátorem setkání s občany samo město. Na základě těchto
podnětů ST navrhuje ustanovit, že město zorganizuje každý rok dvě takováto setkání, a to v
červnu, kdy bude jasný již vývoj rozpočtu daného roku a realizace klíčových investic a pak v
listopadu, kdy je vždy vedena diskuse o rozpočtu a záměrech na další rok.
Odůvodnění:
Je třeba reagovat na podněty občanů, které souvisí s účastí vedení města a zastupitelů na
diskusním fóru občanů, které je svoláno skupinou občanů na dne 28.01.2020 do novoměstské
sokolovny.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o možné četnosti setkání s občany, které bude organizovat město.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 32-1868/20
RM projednala ve znění příloh k tomuto bodu všechna podání občanů města, která se týkala
dalšího chystaného veřejného diskusního fóra, které je svoláno skupinou občanů na dne 28.01.2020
do novoměstské sokolovny a na které jsou opět zváni zastupitelé města.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 32-1869/20
RM ukládá ST svolávat veřejná diskusní setkání vedení města a zastupitelů s občany na aktuální
témata, a to podle potřeby 1-2x ročně.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 32-1870/20
RM ukládá ST seznámit ZM s projednáním podnětů občanů ve věci veřejné debaty s občany,
chystané skupinou občanů, v RM 32 a s úkolem, kterým RM v této souvislosti uložila ST svolávat
veřejná diskusní setkání vedení města a zastupitelů s občany na aktuální témata, a to podle potřeby
1-2x ročně. Tyto informace rozeslat e-mailem zastupitelům.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností kontrolorainterního auditora v roce 2019
Identifikace:
Kontrolor-interní auditor (dále jen „KIA"), předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených
kontrolách a auditech včetně dalších činností KIA v roce 2019.
Odůvodnění:
předkládání Zprávy o plánovaných a provedených kontrolách a auditech vyplývá z § 31 odst. 3
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole).
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
Z podrobnějšího projednání: Pan Jarolímek - upozornění na chybné datum v příloze. ST - zajistí
opravu.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 32-1871/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu Zprávu o plánovaných a provedených
kontrolách a auditech vč. dalších činností KIA v roce 2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 13.01.2020
Identifikace: RM je předložen Zápis č. 4 z jednání KV ZM ze dne 13.01.2020 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: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
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Z podrobnějšího projednání:
Zazněla kritika některých radních, že ze zápisů z KV fakticky nic nevyplývá - dotazují se, kdy
budou nějaké výsledky kontrolní činnosti? ST - předpokládá, že v tomto duchu by se mělo
dotazovat především ZM, kterému se Výbory zpovídají.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 32-1872/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis č. 4 z jednání KV ZM ze dne 13.01.2020 ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po projednání všech bodů programu RM zazněly v závěrečné diskusi tyto dotazy:
Ing. Prouza - k záměru vzniku léčebny drogově závislých v Běstvinách, což je v těsné blízkosti
k. ú. Spy. Dílčí informace podal Mgr. Hylský, který je obdržel na Děkanství v Dobrušce. Doplnil
ho ST o informaci, že někteří občané organizují petici - město tuto akci nezastřešuje, jde o
soukromou iniciativu.
Ing. Němeček - řešení stropních desek v tělocvičně "ZŠ Komenského". Vedoucí OMM - jedná
se o reklamaci - budou to řešit na přelomu ledna a února 2020.
Ing. Němeček - placené parkování - ul. Nerudova - poruchy parkovacího automatu. Vedoucí
OMM - je to ve zkušebním provozu, vyskytly se občasné poruchy - vše je v řešení - obdobné
problémy byly i při zavádění předchozích parkovacích automatů - ORM tomu věnuje
pozornost.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 32 vyhotoven dne:

31. ledna 2020

Zápis z RM 32 vypraven dne:

31. ledna 2020

Zápis z RM 32 zveřejněn dne:

31. ledna 2020
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