Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 79 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 29.11.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

15:32

2

Hable Petr

starosta

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

15:32

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

15:32

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:36

15:32

On-line

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

15:32

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

15:32

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

15:32

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

Plná
Omluven

Omluven

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS (OF)

13:05

13:19

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:23

14:40

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:23

13:34

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:35

14:40

Částečná

14

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:35

13:39

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 29.11.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Rašínova"

2/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Krčín"

2/3

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Vrchoviny"

2/4

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Na Františku"

2/5

Darovací smlouva hřiště "ZŠ a MŠ Krčín"

2/6

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

2/7

Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN

2/8

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" - úpravy autobusových zastávek

2/9

Dětský silvestr 2021

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemcích: p. p. č. 368/2, 368/6, 368/7
a 368/8 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Bořetíně

3/2

Svěření pravomocí RM - nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o zřízení věcného
břemene

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Zápis ze 175. zasedání Bytové komise ze dne 10.11.2021

5.

Rozvoj

5/1

Jmenování Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek pro akci Kanalizace Nové
Město nad Metují

5/2

Akce Cykloregion V. Moravce - Lesem Obora

5/3

Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků - žádost o dotaci

5/4

Aktuální stav projektů ke dni 23.11.2021

5/5

Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní - podání žádosti o dotaci
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5/6

Rekonstrukce objektu na RD stp. č. 120/2 v k. ú. Krčín - žádost o souhlas s umístěním přípojky
vodovodu, kanalizace a plynovodu na p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín

5/7

Vyjádření k PD RD na p. p. č. 705/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná

5/8

Žádost o dotaci - cyklotrasa Vrchoviny - Provodov-Šonov

5/9

SOPPS - plynovodní přípojka Zborovská

5/10

Program regenerace Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují na období 2022-2026

5/11

Dodatek č. 1 k SOD - „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“

5/12

Dodatek č. 1 k SOD - chodník ve Vrchovinách

5/13

Dodatek č. 1 k SOD - oprava komunikace a chodníku ve Vrchovinách

5/14

Obnova objektu Stará škola Krčín - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

6.

Finance

6/1

Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2022

6/2

Rozpočtová opatření 2021

6/3

Zápisy z jednání Finančního výboru ZM ze dne 10.11.2021 a ze dne 25.11.2021

6/4

Stravování zastupitelů ode dne 01.01.2022

6/5

Členské příspěvky, dary a rezervy 2022

6/6

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2022

6/7

Dotace KHK na zajištění dopravní obslužnosti

6/8

Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2022

6/9

Žádost SK o poskytnutí finanční spoluúčasti

6/10

Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2022

6/11

Ing. Prouza - autobusové stanoviště Na Rychtě a zvýšení poplatku

7.

Různé

7/1

Kalendář RM a ZM na rok 2022 - aktualizace

7/2

ZM 22 dne 09.12.2021 - program

7/3

Žádost Naděje z kamionu z.s. o pronájem areálu kasáren - Novoměstský tuplák 2022

7/4

Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2022

7/5

Zápis č. 12 z jednání Komise dopravní ze dne 20.10.2021

7/6

Zápis č. 8/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 09.11.2021

7/7

Zápis č. 7 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 22.11.2021
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7/8

Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport - revize pro rok 2022

7/9

Smlouva o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO

7/10

Dodatek č. 6 k Rámcové dohodě č. VS/474587

7/11

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o KOMPLEXNÍ PÉČI k projektu VEMA

7/12

Veřejná zakázka - dodávka tonerů pro město a jeho PO

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 76-4344/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Diskuse

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnost odstranění současného DZ 30 km/hod. ve Spech v ul.
Halínská v souvislosti s tím, že zde byl umístěn radar, vybudován chodník a je
osvětlen přechod pro chodce. Informace do RM předložit vč. stanoviska OV Spy.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

24.11.2021: Žádost o nový termín. Předsedkyně OV Spy s odstranění DZ souhlasila.
Dotaz na možnost odstranit sníženou rychlost byl odeslán na DI PČR.

Číslo úkolu:

RM 76-4326/21

Název:

Vyjádření k PD na sklad nářadí a k vybudování sjezdu do areálu býv. kasáren

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby skladu
nářadí na p. p. č. 650/6 a zahrady na p. p. č. 650/6 u domu č. p. 290 v ul. Johnova
mezi městem Nové Město nad Metují a pí Jiřinou Čtvrtečkovou, Johnova 290, Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 76-4324/21

Název:

PD - komunikace v ul. Čelakovského - návrh řešení, Dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 85/2021 na posun termínu odevzdání PD
komunikace a chodníků v ul. Čelakovského ze dne 29.10.2021 na dne 13.12.2021
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA, spol., s.r.o. IČO: 15030709,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek byl podepsán.

Termín plnění: 13.12.2021
Původní plnění: 29.11.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 23.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 76-4322/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 2 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku
Březinky

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T.
G. Masaryka s parkem Březinky" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, kterým je
prodloužen termín odevzdání PD do dne 10.01.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

24.11.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.

Číslo úkolu:

RM 76-4319/21

Název:

Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5 v Novém Městě nad Metují - dodatek č. 1

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5 v Novém
Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou VODA CZ
SERVICE s.r.o., 551 01 Hořenice 45, IČO: 27545547, kterým se celková cena díla
snižuje o -22.385,00 Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 618.928,06 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Malá vodní nádrž Spy p. p. č. 266/5
v Novém Městě nad Metují“ je uzavřen.

Číslo úkolu:

RM 76-4317/21

Název:

Vyjádření města k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad
Metují" (ul. U Lípy) - SOPPS

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
696/39 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby
"Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad Metují" (ul. U Lípy) mezi
městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

24.11.2021: Žádost o posun termínu. Smlouva prozatím nebyla druhou stranou
podepsána a vrácena městu.

Termín plnění: 13.12.2021
Původní plnění: 29.11.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 22.11.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 13.12.2021
Původní plnění: 29.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 76-4306/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Zpracování Změny č. 2 ÚP - Dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování "Změny č. 2 ÚP Nové Město nad
Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a doc. Ing. arch. Ivanem Kaplanem,
IČO: 134125834, Vinohradská 156, 130 00 Praha 3, kterým je upraven termín dodání
návrhu Změny č. 2 ÚP Nové Město nad Metují pro společné jednání dle § 50
stavebního zákona, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 76-4298/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č.
652/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Johnova

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, se spol. GOLDWARE s.r.o., IČO:
25953052, se sídlem Nerudova 1511, 549 01 Nové Město nad Metují, týkající se části
pozemku p. p. č. 652/1 v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město
nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu 121,27 m2 dle GP č. 2278067/2020 ze dne 15.06.2020 za celkovou cenu 24.254 Kč + DPH v zákonné výši,
tedy ve výši 29.347 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 18.11.2021.

Číslo úkolu:

RM 76-4297/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na části pozemku p. p. č. 2088
v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Leštinská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2021766/VB/01-02, Nové
Město n.M. Leštinská knn pro p. č. 811/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO:
24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se části
pozemku p. p. č. 2088 v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město
nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v délce 1 bm (0,75 m2) v rozsahu dle GP č.
2335-111/2021 ze dne 17.09.2021 za celkovou cenu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši,
tedy ve výši 1.210 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 18.11.2021.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 23.11.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 18.11.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 18.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 74-4195/21

Zodpovědný: Rohulán Jan

Název:

Zápis z 15. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 15.09.2021

Zadání:

ukládá
OMM zahájit přípravné práce na odstranění případného zatékání do objektu č. p. 14 v
ul. Komenského formou lokálních oprav.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno, závady byly odstraněny.

Číslo úkolu:

RM 74-4189/21

Název:

Žádost "ZŠ Krčín" - úpravy autobusových zastávek

Zadání:

ukládá
OŠKS jednat ve spolupráci se ST se ZŠ Krčín o dalších možných výtvarných
variantách řešení úprav interiérů zastávek v ul. 1 máje v Krčíně a dále jednat se
soukromým vlastníkem části objektu u autobusové zastávky směrem na HK s tím, že
o výsledku jednání bude OŠKS informovat v RM 76, tj. dne 01.11.2021.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno - viz bod v RM 79.

Číslo úkolu:

RM 47-2748/20

Název:

Žádost o souhlas s umístěním turistických směrovníků a turistických vývěsních
map - pokračování projednávání bodu 2/15 z RM 46 ze dne 24.08.2020

Zadání:

souhlasí
s úpravou stávajícího turistického směrovníku a s umístěním turistické mapy v ul.
Komenského u odpočinkového místa s lavičkami před č. p. 26 (křižovatka s ul.
Sokolská), ve znění žádosti Klubu českých turistů v příloze tohoto bodu, s
podmínkou, že turistická mapa umisťovaná do ul. Komenského a úprava stávajícího
směrovníku budou v provedení od uměleckého kováře (viz provedení stávající
turistické mapy na náměstí Republiky). Toto kovářské provedení uhradí město Nové
Město nad Metují. RM požaduje po žadateli doložit písemné vyjádření Policie ČR,
Dopravní inspektorát Náchod, a závazné stanovisko státní památkové péče k
umístění turistické mapy v ul. Komenského, které si žadatel musí zajistit pro vydání
územního souhlasu.

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 22.11.2021:
Splněno.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021
Původní plnění: 01.11.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 22.11.2021
Původní plnění: 29.03.2021
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Plnění ke dni 26.10.2021:
Osazení turistické vývěsní mapy je objednáno u firmy Novostav s.r.o.. Základová
konstrukce je připravena pro instalaci konstrukce.
Usazení mapy je naplánováno v týdnu od 1.11. do 7.11.2021.
Plnění ke dni 24.09.2021:
Osazení mapy je projednáváno s firmou Novostav s.r.o., která v současné době
opravuje silnici I/14 v prostoru Husova náměstí.
Plnění ke dni 16.08.2021:
Úkol je splněn částečně. Kovaný držák se směrovkami na budově čp. 78 (Úřad
práce) a na Spolkovém domě byl instalován 30.07.2021.
Termín osazení mapy je prověřován (delší lhůty pro zinkování).
Plnění ke dni 19.7.2021:
V pátek 25.06.2021 proběhla koordinační schůzka za účasti p. Hartmanna, p. Staňka
a zástupce ORM z důvodu projednání detailů pro uchycení směrovek. Byly řešeny
detaily s natočením směrovek a dle toho úpravy konstrukce. Na jednání byl ze strany
p. Hartmanna sdělen předpoklad osazení mapy a směrovek v 1. polovině měsíce
srpna. Důvody posunu dokončení: velká pracovní vytíženost p. Hartmanna a delší
lhůty v zinkovně.
Plnění ke dni 08.06.2021:
Posun termínu plnění. Směrovky pro rozcestníky pro umístění na Spolkový dům a na
budovu čp. 78 budou dodány do 14 dní. Poté bude dopracováno jejich uchycení a
následně budou kované prvky odvezeny do zinkovny.
Plnění ke dni 29.03.2021:
Umístění turistické vývěsní mapy v zeleni v ulici Komenského u křižovatky s ul.
Sokolská nebylo ze strany Policie ČR Dopravní inspektorát Náchod povoleno.
Podoba úpravy stávajícího turistického rozcestníku v zeleni v ul. Komenského u
křižovatky s ul. Sokolská je zatím v jednání s uměleckým kovářem p. P. Hartmannem.

Číslo úkolu:

RM 77-4366/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Smlouva o právu provést stavbu „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s
ČD, a. s.

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ která je
umístěna na části pozemku p. p. č. 2176/20, 2176/33 v k. ú. Nové Město nad Metují
ve vlastnictví ČD, a.s., mezi městem Nové Město nad Metují a společností České
dráhy, a.s., IČO: 70994226, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Čekáme na zaslání podepsané smlouvy ze strany Českých drah. Žádáme o
prodloužení termínu.

Termín plnění: 13.12.2021
Původní plnění: 29.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 77-4363/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Vyjádření k PD na změnu užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v ul.
Nerudova na provozovnu fy Zezem

Zadání:

souhlasí
s dočasnou změnou užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na
provozovnu fy ZEZEM s.r.o., která se bude zabývat ruční výrobou marmelád, a to na
dobu 4 let.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 77-4361/21

Název:

Vyjádření k PD na rekonstrukci kruhového objezdu ve Vrchovinách

Zadání:

souhlasí
s vyjádřením města k PD na rekonstrukci okružní křižovatky na silnici I/14 ve
Vrchovinách, kterou pro ŘSD ČR zpracovává firma Ing. Ivan Šír, projektování
dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a ukládá OMM odeslat vyjádření města dle schválené přílohy.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

24.11.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 77-4357/21

Název:

Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - žádost o dotaci

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci "Oprava městského opevnění mezi domy č.p.1234 a
1248 v Novém Městě nad Metují" do vyhlášeného dotačního programu
Královéhradeckého kraje 22KPGU2 Obnova památkového fondu a zároveň do
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno, žádost podána.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 23.11.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 22.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 77-4356/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Budoucnost objektů č. p. 1135 a 1137 v ul. Na Hradčanech

Zadání:

ukládá
OMM prověřit stav pozemku v části býv. autoparku na pozemcích p. p. č. 658/11,
658/10, 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

OMP prověřilo opakovaně stav dotčených pozemků skládkou v bývalém autoparku
kasáren. Jedná se o rozsáhlou skládku, kde po vzájemné konzultaci OMP s TS, a to
již v roce 2019, jsme se shodli, že se jedná o min. objem 500 m3. Je to těžko

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021

odhadnutelné, spíše to bude více. OMP doporučuje v průběhu zimního období
odstranit náletové dřeviny a poté vytvořit 2 až 3 sondy, aby se zjistilo vlastní složení
skládky. Tato záležitost je dlouhodobá a je nutné postupovat dílčími kroky.

Číslo úkolu:

RM 77-4352/21, RM 77-4353/21,
RM 77-4354/21

Zodpovědný: Kupková Eva

Název:

Zápis z 11. zasedání KKULT ze dne 03.11.2021

Zadání:

bere na vědomí
zápis č. 11 z jednání Komise kulturní ze dne 03.11.2021 ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 77-4350/21, RM 77-4351/21

Název:

Podání žádosti o dotaci z krajského programu na Dny evropského dědictví 2022

Zadání:

souhlasí
s podáním žádosti z dotačního programu Královéhradeckého kraje 22KPG01 Podpora kulturních aktivit na akci Dny evropského dědictví 2022.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021

Zodpovědný: Kupková Eva

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 77-4351/21

Zodpovědný: Kupková Eva

Název:

Podání žádosti o dotaci z krajského programu na Dny evropského dědictví 2022

Zadání:

ukládá
OŠKS ve spolupráci s ORM podat žádost na akci Dny evropského dědictví 2022 z
programu 22KPG01 - Podpora kulturních aktivit.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 77-4349/21

Název:

Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice

Zadání:

neschvaluje
poskytnutí finančnímu daru na generální opravu objektu soukromému zařízení Psí
domov Lukavice z důvodu každoročního finančního příspěvku města tomuto zařízení
ve výši 20 tis. Kč, kdy tato paušální částka nebyla v posledních letech ze strany
města plně využita.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 17-940/19

Název:

Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

ukládá
OMM řešit nedostatky projektu "Vestavby do podkroví ZŠ Komenského" s
projektantem, a to včetně otázek případné náhrady prokázaných škod.

Založeno:

20.06.2019

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 23.11.2021: S Ing. Kuncem bylo ve věci uplatněného nároku na
náhradu škody opakovaně jednáno. Po celkovém vypořádání dotace je patrné, že
městu žádná uplatnitelná škoda nevznikla.
V době od zadání úkolu na řešení náhrady škody OMM řešilo škodu vzniklou
v důsledku víceprací nutných z důvodu chyby v projektu (lešení a střešní krytina
z šablon). Po podání žádosti o proplacení dotace městu nebyly uznány úpravy
stávající únikové cesty v celkové výši 724. 327,80 Kč, které byly zahrnuty ve
schváleném rozpočtu poskytnuté dotace. Aby nám nebyla dotace snížena,
poskytovatel nám umožnil nahradit čerpání těchto nákladů mimo jiné fakturami za
výše uvedené vícepráce. Dotace byla proplacena v plné výši dle smlouvy o
poskytnutí dotace

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 22.11.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021
Původní plnění: 29.07.2019
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Plnění ke dni 26.10.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Proběhla schůzka
s PRAV a byl odeslán dopis p. Ing. Kuncovi, aby se dostavil na schůzku začátkem
listopadu na MěÚ za účasti ST a PRAV, jejímž cílem bude domluvit se na, pokud
možno, smírném řešení.
Plnění ke dni 23.9.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Ing.Kunc na naše
urgence nereaguje. Na portálu pojišťovny není uvedeno, že by požadované
dokumenty pojišťovně doložil. Další postup bude řešen na schůzce s vedením za
účasti PRAV.
Plnění ke dni 30.8.2021: ORM se snažilo neúspěšně navázat spojení s Ing. Kuncem,
zároveň jsme ověřovali stav pojistné události u pojišťovny. Zde jsme zjistili, že
pojišťovnou požadované dokumenty, které jsme Ing. Kuncovi zaslali před cca ½
rokem, doposud nezanesl do systému pojišťovny. E - mailem jsme ho požádali o
vyjádření, zatím neodpověděl. Dnes se po dlouhé době ozval a telefonicky nám sdělil
že pojišťovně dokumenty doložil a přislíbil, že stav u pojišťovny do konce týdne
prověří.
Plnění ke dni 20.07.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Ing. Kunc doposud
vyjádření pojišťovny neobdržel.
Plnění ke dni 08.06.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Ing. Kozák zaslal
požadované scany z autorizačního deníku. Ing. Kunc předal doklady pojišťovně,
doposud vyjádření pojišťovny neobdržel.
Plnění ke dni 19.04.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Všechny podklady
požadované Ing. Kuncem k doložení pojišťovně byly zaslány dne 18.03.2021. Ing.
Kunc nám sdělil, že ještě potřebuje získat podklady od Ing. Kozáka, který pro něho
vypracovával a autorizoval PD jako subdodávku. Do měsíce by měl podklady získat a
vše předat pojišťovně.
Plnění z 15.03.2021: Podklady byly zaslány tento týden. Vyjádření zhotovitele stavby
k vícepracím jsme dosud neobdrželi, stále zhotovitele urgujeme, máme slíbeno, že
vyjádření doručí tento týden.
Plnění z 16.02.2021: Máme připraveny podklady, které si vyžádala pojišťovna. S
výjimkou vyjádření zhotovitele stavby k vícepracím. Ač jsme zhotovitele několikrát
urgovali, zatím vyjádření nezaslali. Zhotovitel odůvodňuje prodlení s vyjádřením
coronavirovou situací a personálními komplikacemi z důvodu opatření proti COVID
19. Připravené podklady zašleme tento týden. Vyjádření zhotovitele zašleme, až po
jeho obdržení. Žádáme o prodloužení termínu do dne 22.03.2021.
Plnění z 19.01.2021: Připravujeme podklady, které si vyžádala pojišťovna. Jedním z
podkladů je vyjádření zhotovitele stavby k vícepracím. Ač jsme zhotovitele několikrát
urgovali, zatím vyjádření nedošlo. Žádáme o prodloužení termínu do dne 22.02.2021.
Plnění z 08.12.2020: Na základě porady za účasti ST a PRAV byla projektantovi
zaslána výzva k doložení dokumentů jednání s pojišťovnou a žádost vyjádření
k uplatnění škody. Projektant zaslal požadavky na doložení, dokumentů pro
pojišťovnu. Dokumenty budou projektantovi zaslány během 50. týdne. K uplatnění
nároku škody se projektant vyjádřil pouze e-mailem. K výše uvedené komunikaci s
projektantem, k požadavkům na doložení dokumentů a k dalšímu postupu proběhne
interní porada v toto týdnu za účasti PRAV a ST. Žádáme o prodloužení termínu do
dne 25.01.2021.
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Plnění z 24.11.2020: Projektant nereaguje na naše urgence, proběhla schůzka s
PRAV za účasti ST k dalším postupu. ORM napíše výzvu projektantovi s žádostí o
doložení komunikace s pojišťovnou s termínem zaslání odpovědi do 04.12.2020. Na
základě reakce projektanta proběhne schůzka k dalšímu postupu. Žádáme o
prodloužení termínu plnění do dne 14.12.2020.
Plnění z 23.10.2020: Projektant nereaguje na naše urgence, vyjádření pojišťovny
doposud nezaslal. Měla proběhnout schůzka s PRAV k dalším postupu. Z důvodu
epidemie COVID se nemohla uskutečnit. Žádáme o prodloužení termínu plnění do
dne 30.11.2020.
Plnění z 01.09.2020: Projektant dosud neodpověděl na dopis z 21.07.2020, po
telefonickém urgování v polovině srpna sdělil, že vyjádření pojišťovny zašle. Doposud
tak neučinil. Na vyžádání mu byl dne 21.08. zaslán scan předávacího protokolu k PD
a smlouvy o dílo na PD jako podklad pro pojišťovnu.
Plnění z 21.07.2020: Projektantovi byl zaslán urgentní dopis s žádostí o vyjádření,
stále nepodal informace jakým způsobem to pojišťovna řeší.
Plnění z 10.06.2020: Projektant celou záležitost řeší s pojišťovnou která zajištuje
pojištění autorizovaných osob. Zatím jim doplňuje podklady potřebné k řešení této
záležitosti.
Plnění z 12.05.2020: Stále jsme neobdrželi vyjádření pojišťovny, celou záležitost jsme
urgovali u projektanta. Ten přislíbil urgenci u pojišťovny.
Plnění z 31.03.2020: Projektant Ing. Roman Kunc zaslal odpověď na uplatnění
nároku na úhradu škody. S výší škody nesouhlasí, považuje ji za likvidační. Věc
předal k řešení pojišťovací firmě, v rámci pojištění autorizovaných osob. Vyčkáme na
vyjádření pojišťovny. Žádáme o prodloužení termínu plnění do dne 18.05.2020.
Plnění z 18.03.2020: Projektant doposud neodpověděl, po telefonické urgenci přislíbil
odpověď příští týden. Žádáme o prodloužení termínu do dne 06.04.2020.
Plnění ze dne 04.03.2020: Žádáme o prodloužení termínu do dne 23.03.2020.
Projektantovi bylo zasláno uplatnění nároku na náhradu škody. Termín pro vyjádření
mu byl prodloužen do dne 28.02.2019, z důvodu zaslání na starou adresu, kde již
projektant nesídlí. Do dnešního dne nám jeho odpověď nebyla doručena. Čekáme na
jeho vyjádření.
Plnění ze dne 19.02.2020: Žádáme o prodloužení termínu do dne 09.03.2020.
Projektantovi bylo zasláno uplatnění nároku na náhradu škody. Byl mu dán termín pro
vyjádření do dne 24.02.2020. Čekáme na jeho vyjádření.
Plnění ze dne 04.02.2020: Tento týden bude oznámení k uplatnění pokuty zasláno
projektantovi, čekali jsme na dořešení posledních víceprací dodatku č. 4, které budou
do oznámení zahrnuty.
Plnění ze dne 10.12.2019: Dne 09.12.2019 proběhla interní schůzka k uplatnění
škody. Ve spolupráci s PRAV bude připraveno oznámení k uplatnění pokuty a
začátkem ledna bude zasláno projektantovi. Na základě jeho vyjádření k výzvě bude
s PRAV řešen další postup. Žádáme o prodloužení termínu do dne 10.02.2020.
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Plnění ze dne 26.11.2019: Žádost o prodloužení termínu plnění. Dodavatel dosud
nepředložil konečné vícepráce, nemůže být tak stanovena konečná částka víceprací
způsobených chybou projektanta. Tyto vícepráce budou předloženy do RM 30, tj. dne
16.12.2019.
Původní plnění úkolu:
Žádost o prodloužení termínu plnění. Při realizaci stavby se stále objevují nové
vícepráce, ale i méně práce. V pondělí 15.07.2019 proběhlo na MěÚ jednání
k výkonu autorského dozoru, kde bylo projektantovi znovu připomenuto, že bude po
něm požadována úhrada víceprací, pokud je nebude možné hradit z dotace.
Z důvodu, že konečná částka více - méněprací bude známa v prosinci 2019.

Číslo úkolu:

RM 75-4283/21

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar

Název:

CP - Mandl - žádost o dotaci MPSV ČR na rok 2022

Zadání:

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci MPSV ČR na provoz služby CP Mandl v roce 2022 v
rámci OK sytému, a to ve výši cca 1.100.000 Kč a zároveň pověřuje ST podpisem
této žádosti.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Žádost o dotaci MPSV ČR na provoz služby CP Mandl v roce 2022 v rámci OK
sytému ve výši 1 100 000 Kč byla dne 10. 11. 2021 elektronicky podepsána starostou
a podána v OK systému.

Číslo úkolu:

RM 75-4248/21

Název:

Žádost ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o kácení dřevin rostoucích mimo les

Zadání:

souhlasí
s kácením 1 ks smrku u budovy MŠ Vrchoviny s tím, že pokácení provedou TS.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Pokácení stromu zabránily pracovnice školky ve Vrchovinách s tím, že paní ředitelka
se spletla a ve své žádosti chybně specifikovala druh a stanoviště stromu, který
požadují pokácet. Po telefonické dohodě paní ředitelka předloží RM novou žádost s
odůvodněním a fotodokumentací stromu, který požadují odstranit.
Vzhledem k těmto novým skutečnostem navrhuji stávající usnesení RM zrušit.

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 73-4160/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Výpověď smlouvy o nájmu bytu

Zadání:

ukládá
OSN jednat s nájemcem o připravovaném náhradním bytě s podmínkou, že je možné
smlouvu o nájmu bytu ze dne 31.01.2013 ve smyslu dodatku ke smlouvě o nájmu
bytu ze dne 11.01.2021, mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a pí [osobní údaj odstraněn],
neprodloužit, jakmile bude dokončena rekonstrukce nabízeného náhradního bytu.
Následně vyprázdněný byt v ul. Nerudova 142 bude nově sloužit pro řešení krizových
situací OSV.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 29.11.2021
Splněno: 24.11.2021
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ZÁPIS Z PORADY
RM 79 ze dne 29.11.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

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

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 13:30 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:30 - 13:45 OMM
4.
Správa nemovitostí
13:45 - 13:50 OMM
5.
Rozvoj
13:50 - 15:20 OMM
6.
Finance
15:20 - 15:50 OF
7.
Různé
15:50 - 16:20
8.
Diskuse
16:20 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 79-4377/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 79:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 29.11.2021

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

Školství, kultura a sport
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Rašínova"
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Krčín"
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Vrchoviny"
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Na Františku"
Darovací smlouva hřiště "ZŠ a MŠ Krčín"
Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" - úpravy autobusových zastávek
Dětský silvestr 2021

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemcích: p. p. č. 368/2, 368/6, 368/7
a 368/8 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Bořetíně
Svěření pravomocí RM - nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o zřízení věcného
břemene

3/2

4.
4/1

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
4/2
4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Zápis ze 175. zasedání Bytové komise ze dne 10.11.2021

5.
5/1

5/11
5/12
5/13
5/14

Rozvoj
Jmenování Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek pro akci Kanalizace Nové
Město nad Metují
Akce Cykloregion V. Moravce - Lesem Obora
Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků - žádost o dotaci
Aktuální stav projektů ke dni 23.11.2021
Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní - podání žádosti o dotaci
Rekonstrukce objektu na RD stp. č. 120/2 v k. ú. Krčín - žádost o souhlas s umístěním
přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu na p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín
Vyjádření k PD RD na p. p. č. 705/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná
Žádost o dotaci - cyklotrasa Vrchoviny - Provodov-Šonov
SOPPS - plynovodní přípojka Zborovská
Program regenerace Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují na období
2022-2026
Dodatek č. 1 k SOD - „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“
Dodatek č. 1 k SOD - chodník ve Vrchovinách
Dodatek č. 1 k SOD - oprava komunikace a chodníku ve Vrchovinách
Obnova objektu Stará škola Krčín - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

6.
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
6/10

Finance
Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2022
Rozpočtová opatření 2021
Zápisy z jednání Finančního výboru ZM ze dne 10.11.2021 a ze dne 25.11.2021
Stravování zastupitelů ode dne 01.01.2022
Členské příspěvky, dary a rezervy 2022
Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2022
Dotace KHK na zajištění dopravní obslužnosti
Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2022
Žádost SK o poskytnutí finanční spoluúčasti
Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2022

7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7
7/8
7/9
7/10
7/11
7/12

Různé
Kalendář RM a ZM na rok 2022 - aktualizace
ZM 22 dne 09.12.2021 - program
Žádost Naděje z kamionu z.s. o pronájem areálu kasáren - Novoměstský tuplák 2022
Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2022
Zápis č. 12 z jednání Komise dopravní ze dne 20.10.2021
Zápis č. 8/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 09.11.2021
Zápis č. 7 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 22.11.2021
Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport - revize pro rok 2022
Smlouva o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO
Dodatek č. 6 k Rámcové dohodě č. VS/474587
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o KOMPLEXNÍ PÉČI k projektu VEMA
Veřejná zakázka - dodávka tonerů pro město a jeho PO

8.

Diskuse

5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10

HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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V

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 29.11.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 79 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 79-4378/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Rašínova"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "MŠ Rašínova" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 79-4379/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, za školní rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Krčín"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín", Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2020/2021.
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Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 79-4380/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
Mateřská škola Krčín, za školní rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Vrchoviny"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny", Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 79-4381/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
Mateřská škola Vrchoviny, za školní rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2020/2021 za
pracoviště "MŠ Na Františku" i pracoviště "MŠ Pod Výrovem".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Stránka 20

ZÁPIS Z PORADY
RM 79 ze dne 29.11.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 79-4382/21
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845, za školní rok 2020/2021 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/5 Darovací smlouva hřiště "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín, se sídlem Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 01238311, daruje městu Nové Město nad Metují finanční dar ve výši 26.449 Kč,
který bude využit na zajištění akci "Hřiště ZŠ Krčín“. Darovací smlouva - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Darovací smlouva byla konzultována s PRAV.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 79-4383/21
RM schvaluje darovací smlouvu mezi Spolkem rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín, se sídlem Žižkovo
náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 01238311 (dále jen "dárce") a městem Nové Město
nad Metují (dále jen "obdarovaný"), kterou dárce daruje obdarovanému finanční dar ve výši 26.449
Kč, který bude využit na zajištění akce "Hřiště ZŠ Krčín“, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/6 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací - návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel - viz zdrojový dokument k tomuto bodu. Tabulka s
konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS rozdala radním přílohu k bodu obsahující částky odměn ředitelům škol a
školských zařízení. Dále přednesla komentář k navrženým částkám vč. odůvodnění k
celkovým aktuálním objemům finančních zdrojů na mzdy, které u škol a školských zařízení
stanovuje a hradí stát. Po krátké diskusi byl návrh schválen.
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K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 79-4384/21
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu k tomuto
bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/7 Odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ, MKN
Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje v souladu s Pravidly pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a
MSSS Oáza odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací - návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel - viz zdrojový dokument k tomuto bodu. Tabulka s
konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS rozdala radním přílohu k bodu, která obsahovala navržené částky odměn
ředitelům MSSS Oáza, MMUZ a MKN a uvedla, že zde jdou platy z peněz města dle
schváleného rozpočtu na platy. Poté odhlasováno.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 79-4385/21
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS OÁZA, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu
k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/8 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" - úpravy autobusových zastávek
Identifikace:
RM 74 usnesením č. RM 74-4189/21 dne 04.10.2021 uložila OŠKS jednat ve spolupráci se ST
a se "ZŠ a MŠ Krčín" o dalších možných výtvarných variantách řešení úprav interiérů
zastávek v ul. 1. máje v Krčíně a dále jednat se soukromým vlastníkem části objektu u
autobusové zastávky směrem na HK. Proběhlo jednání s vlastníkem objektu, který souhlasí s
výmalbou autobusové zastávky ve směru na HK. Oddělení školství svolalo schůzku s ARCH a
učitelkou VV, která popsala již proběhlou soutěž o nejlepší nápad a shodla se s ARCH na
výběru výmalby "ve stylu výtvarníka Františka Kupky". Bylo dohodnuto, že při výmalbě, která
se uskuteční v jarních měsících budou použity šablony jak na pravidelné kruhy, tak se nechá
udělat i šablona na písmo. Dále bylo dohodnuto, že se výmalba uskuteční v odstínu
pastelových barev, v konzultaci s ARCH.
Odůvodnění:
Vyjádření TS - je nutné provést rekonstrukci omítky vzhledem k zimnímu období je toto
technologicky nevhodná doba pro provedení prací, doporučujeme akci odložit na duben 2022.
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Vyjádření ARCH - proběhla domluva s paní učitelkou výtvarné výchovy na další konzultaci
před realizací i při realizaci akce.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál poděkoval za přípravu a zpracování tohoto bodu. Takto by postupoval i v případě
řešení obdobných záležitostí, které se týkají veřejného prostoru. Poté odhlasováno.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 79-4386/21
RM souhlasí s úpravou interiéru autobusové zastávky směrem na HK v ul. 1. máje v Krčíně žáky
"ZŠ a MŠ Krčín" v rámci hodin výtvarné výchovy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 79-4387/21
RM ukládá TS provést úpravy interiéru autobusové zastávky směrem na HK v ul. 1. máje v Krčíně,
tj. opravu a nátěr fasády tak, aby poté mohl být interiér dokončen žáky ZŠ a MŠ Krčín v rámci hodin
výtvarné výchovy.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/9 Dětský silvestr 2021
Identifikace:
RM 69 usnesením č. RM 69-3951/21 dne 26.07.2021 uložila OŠKS připravit akci "Dětský
silvestr 2021" v obdobném rozsahu jako v minulých letech a o stavu příprav průběžně
informovat RM. RM 75 byla informována o stavu příprav této akce a usnesením č. RM 754237/21 dne 18.10.2021 schválila smlouvu o zprostředkování uměleckého vystoupení. RM by
měla dnes rozhodnout o konání nebo zrušení akce, aby bylo možno vše připravit - ohňostroj,
jednání se sponzory apod.
Odůvodnění:
Jedná se o tradiční akci, které se zúčastnilo více než 1000 návštěvníků. Vzhledem k vývoji
epidemiologické situace a platným vládním opatřením - nedoporučujeme konání akce.
Problémy by mohly nastat i se zajištěním zázemí pro přípravu a vydávání občerstvení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 79-4388/21
RM ruší akci "Dětský silvestr 2021", která se měla konat dne 31.12.2021 na Husově náměstí a
ukládá OŠKS informovat veřejnost o této skutečnosti.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemcích: p. p. č. 368/2,
368/6, 368/7 a 368/8 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Bořetíně
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
požádala dne 03.11.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy GGP s.r.o, se sídlem Nad
Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují, po dokončení stavby zařízení distribuční
soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-2001532/VB/1-Nové Město
n.Met, Na Bořetíně, přel.knn, v celkové délce 119 bm (71 m2) v části pozemcích: p. p. č.
368/2, 368/6, 368/7 a 368/8 vše v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují v ul. Na Bořetíně.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene nevychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve výši
200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši, neboť samotná investiční akce
přeložky nízkého napětí spojená s rekonstrukcí komunikace v ul. Na Bořetíně byla ve
značném veřejném zájmu ve prospěch města, což mělo za následek nižší cenové částky za
věcné břemeno, než je obvyklé v jiných situacích. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne 24.07.2020 a schválena
usnesením č. RM 43-2529/20 ze dne 29.06.2020. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční
soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 01.06.2021 pod spis. zn. č. Výst.16046/2021/Št.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 79-4389/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti IZ-12-2001532/VB/1-Nové Město
n.Met, Na Bořetíně, přel.knn, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se částí pozemkových parcel č. 368/2, 368/6, 368/7 a
368/8 vše v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město
nad Metují, v délce 119 bm (71 m2) v rozsahu dle GP č. 2343-15396/2021 ze dne 20.07.2021 za
celkovou cenu 1.000 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 1.210 Kč, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/2 Svěření pravomocí RM - nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o zřízení
věcného břemene
Identifikace:
V současné době je OMP usnesením č. RM 21-1183/19 ze dne 26.08.2019 svěřena pravomoc
RM dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a to s účinností ode
dne 01.09.2019, rozhodovat o uzavření dodatků k nájemním smlouvám a smlouvám o
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výpůjčce na pozemky ve vlastnictví města, které se však týkají pouze změn v osobě nájemce
či vypůjčitele, pokud jde o osoby blízké a dále pravomoc o uzavření dohod o ukončení těchto
smluv týkající se rovněž osob blízkých, mimo smluv týkajících se pozemků k podnikání. Nyní
je předkládán návrh na zrušení tohoto pověření a schválení pověření nového viz odůvodnění
a přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
V souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích je možné svěřit tzv. nevyhrazené pravomoci RM
starostovi nebo obecnímu úřadu zcela nebo zčásti. Je navrženo rozšířit stávající pravomoce
OMP, které řeší pouze osoby blízké a rozhodování o dodatcích a dohodách o skončení
užívacích vztahů, a to o pravomoce, které by se týkaly všech nájemních smluv, smluv o
výpůjčce a smluv o věcných břemenech (u břemen by byla stanovena finanční částka do výše
5.000 Kč bez DPH). Nové pravomoce by se netýkaly nájemních smluv a pachtovních smluv
určených k podnikání. Další podrobné odůvodnění OMP je uvedeno v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP - shrnul současný stav a nový návrh - ve stručnosti sdělil, čeho se změny týkají
a co je obsahem přílohy. Svěření pravomocí na OMP by se týkalo pouze fyzických a
právnických osob, nikoliv podnikatelských záležitostí. Částka do 5 tis. Kč bez DPH by byla u
věcných břemen. Dále odpověděl na dotazy Ing. Dostála k zabezpečení a prevenci
případných rizik. Poté odhlasováno.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 79-4390/21
RM ruší s platností ode dne 01.01.2022 stávající pravomoce OMP svěřené mu na základě § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle usnesení č. RM 211183/19 ze dne 26.08.2019. Konkrétně se jedná o pravomoc rozhodovat o uzavření dodatků k
nájemním smlouvám a smlouvách o výpůjčce na pozemky ve vlastnictví města, vč. příslušných
dodatků a ukončení daných smluv, a to vše pouze při změnách v osobě nájemce či vypůjčitele,
pokud jde o osoby blízké, a to mimo smluv týkajících se pozemků k podnikání.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 79-4391/21
RM svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, ode dne 01.01.2022, pravomoc OMP rozhodovat o uzavření nájemních smluv a smluv o
výpůjčce na pozemky ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, vč. příslušných změnových
dodatků a dohod o ukončení daných smluv, týkajících se fyzických a právnických osob, a to mimo
smluv týkajících se pozemků k podnikání (nájem i pacht, případně výpůjčka). Dále se zmocnění týká
uzavírání budoucích smluv o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene, jejichž
jednorázová hodnota nepřesáhne celkovou výši 5.000 Kč bez DPH v případech, kdy město je na
straně povinné osoby z věcného břemene. RM dále ukládá OMP 1x za měsíc informovat e-mailem
členy RM o uskutečněných právních jednáních v přehledné a souhrnné tabulce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.10.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 79-4392/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 31.10.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 79-4393/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/3 Zápis ze 175. zasedání Bytové komise ze dne 10.11.2021
Identifikace:
Zápis ze 175. zasedání Bytové komise konané dne 10.11.2021.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Mgr. Hylského ve věci zvyšování nájemného odpověděl vedoucí OSN. V souladu
s BK uvažují o navýšení na cca 120 Kč/den, ve srovnání s obdobnými zařízeními jsme na
spodní hranici. TAJ - jakou formou bude upraveno navýšení? OSN - stávajícím nájemcům se
udělá dodatek ke smlouvě a s novými nájemci bude již uzavřena nová smlouva. OSN - do
příští RM předloží v této věci bod se schválením nových částek. Poté odhlasováno.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 79-4394/21
RM bere na vědomí Zápis ze 175. zasedání Bytové komise konané dne 10.11.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Jmenování Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek pro akci
Kanalizace Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 04.11.2021 bylo vyhlášeno Koncesní řízení na provozovatele kanalizace pro projekt
„Kanalizace Nové Město nad Metují" (kanalizace ve Vrchovinách) pro období let 2022 a 2023.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 01.12.2021 v 10:01 hodin v budově MěÚ
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
K tomuto řízení je třeba jmenovat zvláštní komisi. Vzhledem k charakteru zakázky a k
vyvíjející se pandemické situaci je navržena komise včetně náhradníků. Vzhledem k tomu, že
je nutné výběr dodavatele nechat odsouhlasit u poskytovatele dotace a taktéž je nutné po jeho
odsouhlasení podepsat koncesní smlouvu s vybraným dodavatelem do konce roku 2021, tak
kvůli splnění uvedených termínů bude nutné schválit vítěze koncesního řízení na mimořádném
jednání RM dne 06.12.2021 od 16:00 hodin, které proběhne i s možností on-line připojení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
4 radní projevili zájem o připojení on-line na mimořádné RM 80. Ing. Prouza, ST a MST
přijdou na jednání mimořádné RM osobně. Poté odhlasováno.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 79-4395/21
RM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek pro Koncesní řízení na
provozovatele kanalizace pro projekt „Kanalizace Nové Město nad Metují" ve složení: Ing. Libor
Hovorka, Ing. Simona Vojnarová, Ing. Jiří Kunte, Mgr. Lucie Šímová, p. Pavel Scheufler a jako
náhradníky p. Petra Hableho, Ing. Libora Pozděnu, Bc. Alenu Čečetkovou, pí Renatu Konvalinovou
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a Ing. Pavla Kmoníčka.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 79-4396/21
RM ukládá ST svolat na dne 06.12.2021 od 16:00 hod. mimořádné jednání RM, jejímž obsahem
bude schválení vybraného dodavatele v koncesním řízení na provozovatele kanalizace pro projekt
„Kanalizace Nové Město nad Metují" (kanalizace ve Vrchovinách) pro období let 2022 a 2023 vč.
koncesní smlouvy. Toto jednání proběhne s možností on-line připojení radních.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 06.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Akce Cykloregion V. Moravce - Lesem Obora
Identifikace:
V roce 2018 požádalo město o dotaci z rozpočtu KHK na akci Cykloregion V. Moravce novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP. Téhož roku byla žádost schválena
a městu byla na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č. 18RRDU2-0015 vyplacena
dotace ve výši 297 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s vypracováním dokumentace pro
stavební povolení na danou akci. V době podání žádosti o dotaci byla již ve velké míře
zpracována dokumentace pro územní řízení. Následně proběhlo biologické hodnocení dané
lokality, následně proběhla i jednání ohledně liniové náhradní výsadby, která vyplynula z
biologického hodnocení. Většinově byl soukromými vlastníky vysloven nesouhlas s touto
liniovou výsadbou stromů do pozemků v soukromém vlastnictví. Zpracování dokumentace pro
stavební povolení, která je předmětem dotace tak nebylo zahájeno. Dotace, kterou město na
účet obdrželo v roce 2018 a která doposud nebyla čerpána, bude vrácena na účet
poskytovatele, protože nemohly být splněny podmínky poskytovatele. Na projekt bude podána
nová žádost o dotaci do stejného programu vyhlášeného pro příští rok 22RRDU2 Rozvoj a
budování cyklotras a cyklostezek v KHK. Žádosti se podávají do dne 17.01.2021 (výše dotace
40 tis. Kč - 2 mil. Kč, max. 80 % způsobilých výdajů). Alokace 7 mil. Kč. Termín realizace
projektu ode dne 01.01.2022 do dne 30.11.2024. Pro splnění podmínky liniové výsadby podél
stezky se s OŽP a zpracovatelem biologického zhodnocení hledají jiná řešení.
Odůvodnění:
Zhotovitel DSP nebyl poptán, nebyly zahájeny činnosti na zpracování dokumentace. S
ohledem nesplnění podmínek poskytovatele dotace bylo administrátorem programu
doporučeno vrátit dotaci do konce termínu realizace projektu, tj. do dne 31.12.2021 a požádat
opětovně o dotaci do otevřeného programu KHK 22RDU2 Rozvoj a budování cyklotras a
cyklostezek v KHK. V souvislosti s vratkou nevyčerpané dotace v rámci akce Cykloregion V.
Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP je třeba provést RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura - je pro opakované podání žádosti o dotaci, ale jak bude náhradní výsadba
řešena, když vlastníci pozemků nesouhlasí? ORM - co se týká souhlasů - pozveme si odborné
zpracovatele biologického hodnocení a Mgr. Továrkovou z OŽP a budeme jednat o nalezení
takového řešení, které by vlastníci pozemků nakonec schválili. Další dotaz se týkal termínů Stránka 28
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ORM - k podání žádosti o dotaci je termín stanoven, co pak týká realizace, tak prostor pro
vyjednávání je cca 1-2 roky. MST nechal hlasovat o obou navržených usneseních najednou.
Poté odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 79-4397/21
RM schvaluje RO - přesun částky 297 tis. Kč z akce Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky
pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP (§ 2219). Rozpočet bude navýšen v § 6402 - finanční
vypořádání minulých let.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 79-4398/21
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky pro pěší
a cyklisty lesem Obora - DSP do dotačního programu Královéhradeckého kraje 22RRDU2 Rozvoj a
budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků - žádost o dotaci
Identifikace:
KHK vyhlásil dotační program 22RRDU3 Program obnovy místních částí obcí, ze kterého je
možné žádat o dotaci na občanskou vybavenost, veřejné prostranství a infrastrukturu. Pro
naše město se to týká pouze částí Vrchoviny a Spy. Alokace programu 3 mil. Kč, výše dotace
50 tis. - 1,5 mil. Kč, max. 50 % na uznatelných výdajích. Doba realizace projektu ode dne
01.01.2022 do dne 30.11.2023. Žádosti se podávají do dne 17.01.2022. V rozpočtu města pro
rok 2022 je navržena položka Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků. Jde o požadavek
OV Spy. Jedná se o doplnění dvou prvků - lanová pyramida, nový kolotoč a přemístění
stávajících dvou pružinových houpadel. Předpokládané náklady dle cenové nabídky činí 122
tis. Kč.
Odůvodnění: Je vyhlášen dotační titul, v rozpočtu města navržena položka. Požadavek OV Spy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - je tam zmiňována dotace od KHK - využijeme to i jinde? ORM - projektové
manažerky zareagovali na návrh rozpočtu na rok 2022 a tohle se nám tam hodí. Nic jiného se
z rozpočtu do tohoto programu nehodí. Poté odhlasováno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 79-4399/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do vyhlášeného dotačního programu
Královéhradeckého kraje 22RRDU3 Program obnovy místních částí obcí na akci Dětské hřiště Spy doplnění herních prvků.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/4 Aktuální stav projektů ke dni 23.11.2021
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 23.11.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 79-4400/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 23.11.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI") vyhlásil v říjnu letošního roku pravidla pro
financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022
(financování akce v letech 2022 a 2023). Dotace max. 85 % ze způsobilých výdajů, žádosti o
dotaci se předkládají do dne 11.02.2022. Město má zpracovánu PD na stavební úpravy
chodníků v ul. Nádražní - oboustranně jsou řešeny chodníky podél krajské komunikace (od ul.
T. G. Masaryka po křižovatku s ul. Havlíčkova/Rašínova) a pravostranný chodník podél místní
komunikace (od křižovatky s ul. Rašínova k ČD). Zároveň je řešeno nasvětlení některých
přechodů, sadové úpravy - odstranění a výsadba stromů podél krajské komunikace. V
listopadu bylo požádáno o společné povolení stavby. Projekt byl na SFDI konzultován.
Podmínka programu na schválení trasy ležící podél místní komunikace v Národním
rozvojovém programu mobility pro všechny je splněna. Na základě předložené žádosti byl dne
10.06.2021 záměr bezbariérové trasy podél místní komunikace (od křižovatky s ul. Rašínova k
ČD) schválen Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Předpokládané stavební výdaje dle zpracované PD činí za celou trasu 9,3 mil. Kč, přičemž
předpokládané způsobilé výdaje jsou ve výši 7,6 mil. Kč. Vzhledem k délce a náročnosti
celého úseku a v návaznosti na průběžné financování ze strany SFDI (průběžně se
předkládají neproplacené faktury) je předpoklad, že se v roce 2022 bude realizovat úsek podél
krajské komunikace (od ul. T. G. Masaryka po křižovatku s ul. Havlíčkova/Rašínova) a v roce
2023 úsek od křižovatky s ul. Rašínova po ČD. Takto budou akce navrženy do rozpočtu města
na rok 2022 a 2023, požádáno o dotaci bude na celou stavbu.
Odůvodnění:
Město má zpracovánu PD, má požádáno o vydání společného územního a stavebního
povolení, je vyhlášen dotační titul.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 79-4401/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do vyhlášeného dotačního titulu Státního
fondu dopravní infrastruktury pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti
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dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace pro rok 2022 na akci Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní, Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Rekonstrukce objektu na RD stp. č. 120/2 v k. ú. Krčín - žádost o souhlas s
umístěním přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu na p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Pan Martin Pelda, IČO 01300636, V Kapse 114, 547 01 Náchod, který zastupuje pí [osobní
údaj odstraněn], na základě plné moci, požádal o souhlas s umístěním přípojky vodovodu
v délce cca 14,5 m vč. nové revizní šachty, přípojky kanalizace v délce cca 6,42 m a přípojky
plynovodu v délce cca 7,1 m do pozemku v majetku města p. p. č.676/1 k. ú. Krčín. Přípojky
jsou řešeny z důvodu rekonstrukce objektu na RD na stp. č. 120/2, k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
PD vypracována pí [osobní údaj odstraněn], zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Nývlt, č.
autorizace ČKAIT 0601003 s datem 06/2021. Vyjádření dotčených útvarů jsou přílohou
k tomuto bodu. Pro umístění přípojek vodovodu, kanalizace a plynovodu je nutné uzavřít se
stavebníkem SOPPS, která je přílohou tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 79-4402/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu přípojek vodovodu v délce cca 14,5 m, kanalizace
v délce cca 6,42 m a plynovodu v délce cca 7,1 m, které budou uloženy do p. p. č. 676/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují, která je ve vlastnictví města Nové Město nad Metují za účelem připojení
stavby „Rekonstrukce objektu na rodinný dům, stp. č. 120/2, v k. ú. Krčín“. Smlouva je uzavírána
mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Vyjádření k PD RD na p. p. č. 705/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná
Identifikace:
Na město byla podána žádost o vyjádření k PD na novostavbu RD na p. p. č. 705/15 v k. ú.
Nové Město nad Metují v ul. Slunečná. Stavebníky jsou: [osobní údaj odstraněn].
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - připomínky ARCH budou při dalším postupu zohledňovány? ORM - jsou již
uvedeny v předloženém vyjádření za město jako účastníka řízení. MST - děje se něco se
spodními pozemky v této lokalitě? OMM, ORM - o ničem v této chvíli nemáme informace. Ing.
Němeček - možná probíhalo nějaké "kolíkování" na pozemcích ve střední části. Ing. Maur - k
pozemkům ve střední části - z jejich strany (stávající bydlící) tam je spokojenost, neví, na kolik
to splňuje architektonické podmínky, ale na to, že se toho původně báli, je to dobré. Na
prostřední parcele se vytyčuje a je to ve stádiu projektování, realizace nejdříve za 2 roky i
vzhledem k současné dostupnosti kapacit na trhu. U pozemků v dolní části lokality nemá
rovněž žádné informace. MST - vznikne tam 1 RD pro 1 rodinu? Ing. Maur - pochopil to tak,
ale neví, majitelé říkali, že budou teprve projektovat. Poté odhlasováno. Jeden radní byl na
vlastní žádost vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnost podjatost (příbuzenský
vztah).
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 79-4403/21
RM souhlasí s vyjádřením k PD - RODINNÝ DŮM - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, na p. p. č.705/15
v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Slunečná, kterou vypracovala Ing. arch. Klára Jandová, s datem
10/2021, a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření města ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 79-4404/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
705/1 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby RODINNÝ DŮM NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, na p. p. č.705/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Slunečná mezi
městem Nové Město nad Metují a [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/8 Žádost o dotaci - cyklotrasa Vrchoviny - Provodov-Šonov
Identifikace:
KHK vyhlásil dotační titul 22RRDU2 Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v KHK.
Záměrem města je podat žádost o dotaci na projekt Projektová dokumentace (DUR+DSP)
cyklotrasy a cyklostezky vedoucí z Vrchovin přes Jesinky do Provodova-Šonova. Předmětný
úsek by měl navazovat na plánovanou cyklostezku Ammann-Vrchoviny a na začátku Vrchovin
odklonit cyklisty z krajské komunikace III/28520 a přivést je bezpečně k obci Provodov Šonov,
v budoucnu se pak napojit na stezku okolo Rozkoše, která je v postupných etapách
realizována. Trasa je v Návrhu rozvoje cyklotras a cyklostezek v Novém Městě nad Metují
2012-2030 a zároveň v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.
Jedná se o úsek v délce cca 2 km vedoucí v trase stávajících „polních cest“ či po místní
komunikaci (směr k letišti). V některých úsecích je nezbytné vytvoření cyklostezky. Návrh
trasy je přílohou tohoto bodu. Pro záměr byly prověřeny vlastnické vztahy dotčených
pozemků, výsledek je shrnut v další příloze tohoto bodu. Žádosti o dotaci se podávají do dne
17.01.2022, alokace 7 mil. Kč, realizace projektu možná ode dne 01.01.2022 do dne
30.11.2024. Výše dotace je až 80 % ze způsobilých výdajů. Záměr (Cyklostezka Vrchoviny Jesinky - PD) je zahrnut v návrhu rozpočtu města na rok 2022.
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Odůvodnění:
KHK vyhlásil dotační titul - Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v KHK, město má záměr
podat žádost o dotaci na projektovou přípravu cyklotrasy Vrchoviny - Provodov-Šonov. Návrh
cyklotrasy byl projednán v Komisi dopravní, rovněž proběhlo jednání se starostou obce
Provodov-Šonov, který tento záměr podporuje.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 79-4405/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Projektová dokumentace
(DUR+DSP) cyklotrasy a cyklostezky Vrchoviny - Provodov-Šonov do dotačního programu
Královéhradeckého kraje 22RRDU2 Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém
kraji.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 SOPPS - plynovodní přípojka Zborovská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost o souhlas s úpravou stl přípojky pro č. p. 233 v ul. Zborovská pro č. p.
233 od pí [osobní údaj odstraněn], která v této věci zastupuje pí MUDr. Kateřinu Javorskou
jednatelku společnosti Praktický lékař Javorský s.r.o. Stl přípojka je vedena pod chodníkem na
p. p. č. 2050/2 v k. ú Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s realizací stavebních úprav stl přípojky za podmínek stanovených ve smlouvě
o právu provést stavbu, která je přílohou tohoto bodu. Navržená přístavba objektu a nové
zpevněné plochy musí být nejprve projektantem dány do souladu s ÚP, následně vydá OMM
vyjádření za vlastníka sousedního pozemku.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 79-4406/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu "Úprava stl přípojky objektu č. p. 233 Zborovská,
Nové Město nad Metují" uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a společností Praktický
lékař Javorský s.r.o., Ostravská 618, 199 00 Praha, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/10 Program regenerace Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují na
období 2022-2026
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení Program regenerace Městské památkové rezervace Nové
Město nad Metují (dále jen "MPR") na období 2022-2026. Komise regenerační projednávala
návrh Programu korespondenčně a přijala usnesení ve znění „Komise regenerační souhlasí
s předloženým Programem regenerace městské památkové rezervace Nové Město nad Metují
na období 2022-2026 a doporučuje RM a ZM schválení tohoto programu regenerace MPR.“
Odůvodnění:
Dokument Program regenerace MPR na 5leté období je významným dokumentem, který je
potřebný jako podklad pro podávání žádostí o dotace v Programu regenerace MPR a MPZ MK
ČR, ve kterém žádají o dotace jak město, tak i ostatní majitelé kulturních památek na území
MPR. Komise regenerační sleduje průběžně naplňování plánů a cílů v tomto Programu. Návrh
Programu regenerace MPR na období 2022-2026 byl s členy Komise regenerační projednán
korespondenčně.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - pokud má jediný jednat, mění to na souhlas. Mgr. Hylský - poprosil o sdělení
dotazu Ing. Maura. Ing. Maur - seznámil radní se svým dotazem - analytická část je v
dokumentu obsáhlá a nedopracoval se k tomu, co z programu vyplývá za priority. Mgr. Hylský
- pochopil to tak, že se jedná o dokument, ze kterého se bude čerpat. ORM - dokument má
sloužit pro orientaci v MPR a na jejím území, v současném stavu atd. Nejsou zde navrženy
prioritní akce. Je tam analyzován stav a poukáže to např. na havarijní stav aj. Je to povinný
dokument, který musíme zpracovávat jednou za 5 let. Jde fakticky o jakousi formu
strategického plánu pro MPR, ale bez doporučených priorit. Ing. Maur - dotaz na č. p. 1212 v
ul. U Zázvorky. Odpověděl vedoucí OMM. Ing. Maur - tzn., že když si požádá majitel na
úpravy omítek, tak má šanci uspět? OMM - ano. Poté odhlasováno.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 79-4407/21
RM doporučuje ZM schválit předložený Program regenerace Městské památkové rezervace Nové
Město nad Metují na období 2022-2026, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Dodatek č. 1 k SOD - „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - "Dopravní napojení
lokality Dubinky, Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Firma HIGHWAY DESING, s.r.o. z Hradce Králové zpracovává pro město PD na vjezd do
lokality Dubinky, do rozvojového území, které vlastní p. [osobní údaj odstraněn]. PD je
rozpracována, k dokončení ještě chybí provést sondu a odhalit uložení plynu, zatím byly
udělány sondy pro zjištění uložení vedení ČEZ(u) a CETIN(u). Dále město musí dojednat
schůdné řešení jak pro město, tak pro vlastníky sousedního pozemku ohledně návrhu opěrné
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zdi, která by měla oddělovat pozemky a zároveň podpírat navrhovanou komunikaci ve vjezdu
do této lokality. Vzhledem k podávaným podnětům z jejich strany k navrhovanému řešení a k
pokračování jednání ohl. jejich nepovolené stavby (opěrné plotové zdi) na hranici pozemků (a
pravděpodobně částečně i na pozemku města, bude prověřeno geometrickým zaměřením),
tak ORM žádá společně s projektantem o prodloužení termínu na dokončení uvedené PD
vzhledem k uvedeném složitému projednávání.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 79-4408/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD - "Dopravní napojení lokality
Dubinky, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HIGHWAY
DESING, s.r.o., Okružní 948, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, kterým je upraven termín
dodání uvedené PD, s termínem odevzdání v 03/2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Dodatek č. 1 k SOD - chodník ve Vrchovinách
Identifikace:
OMM předkládá RM k projednání vícepráce, které vyplynuli při realizaci stavby "Chodník ve
Vrchovinách, Nové Město nad Metují" v celkové výši 86.531,03 Kč vč. DPH. Jedná se o
vícepráce na zlepšení odvodnění komunikace v místě vybudovaného chodníku v cenové výši
62.533,85 Kč vč DPH. V PD bylo zahrnuto doasfaltování zálivu před chodníkovým tělesem,
ovšem navazující plocha komunikace má velké nerovnosti a v podélném profilu výškové
rozdíly, z tohoto důvodu je zhotovitelem stavby navrženo doplnit mezi asfaltový záliv a jízdní
pruh kamennou linku k usměrnění srážkové vody, zaříznutí stávajícího asfaltového krytu
vozovky o 0,75m dále (směrem ke středu vozovky) a nový asfaltový povrch vyspádovat
směrem ke kamenné lince, tak aby docházelo k lepšímu odvodnění komunikace. Dále je za
cenu 10.865,07 Kč vč. DPH navrženo ve větší míře navrstvit zhutněný štěrk za chodníkové
těleso směrem do účelové komunikace na p. p. č. 876/1 v k. ú. Vrchoviny z důvodu
zabezpečení sjízdnosti z chodníkového tělesa na tuto účelovou komunikaci. V PD je v místě
napojení chodníku na účelovou komunikaci navržena navážka ze zhutněného štěrku v tl. 30
cm a v celkové délce 0,92 m, což na základě zjištění po osazení obrubníků není dostatečné.
Dodatkem č. 1 je změněna cena díla z původních 708.818,12 Kč vč. DPH na 795.349,15 Kč
vč. DPH. Pro realizaci výše zmíněných víceprací je potřeba provést RO ve výši 55.000 Kč.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít dodatek č. 1.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz na finanční podílení se na chodníku a přístupu k nemovitosti p. [osobní
údaj odstraněn]. ORM - úhrada by měla být v poměru "půl na půl", ale vlastník objektu si
nakonec bude řešit zadláždění na svém pozemku samostatně, neakceptoval cenovou nabídku
dodavatele, který to realizuje pro město. Na další dotaz Ing. Dostála, jak a kde bude ukončeno
dláždění chodníku podél č. p. 66 odpověděla také vedoucí ORM. K této záležitosti bylo RM
přijato nové usnesení v následujícím bodě RM 79 - 5/13. Poté odhlasováno.
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K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 79-4409/21
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD na realizaci „Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují“
na vícepráce ve výši 86.531,03 Kč vč DPH, který mění celkovou cenu díla z původních 708.818,12
Kč vč. DPH na 795.349,15 Kč vč. DPH, uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 79-4410/21
RM schvaluje RO navýšení akce Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace (§
2219) o 55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul.
Nádražní (§ 3639).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Dodatek č. 1 k SOD - oprava komunikace a chodníku ve Vrchovinách
Identifikace:
OMM předkládá k odsouhlasení navrhované vícepráce v podobě řešení přístupové zádlažby
na městském pozemku ke vchodu č. p. 66 a ke schodišti pro č. p. 66. V průběhu stavby bylo
OMM kontaktováno vlastníkem RD č. p. 66 p. [osobní údaj odstraněn] s prosbou realizovat
dláždění z kamenných odseků i na přístupech k č. p. 66 z důvodu zachování celistvosti plochy
s informací, že druhou polovinu dláždění ke vstupům, která je již na jeho soukromém pozemku
st. p. č. 116 nechá zrealizovat na vlastní náklady. Celková cena za dodláždění kamennými
odseky ke vstupům na městském pozemku do č. p. 66 je 24.290,86 Kč vč. DPH. Cena SOD
se dodatkem č. 1 mění z původních 376 815,78 Kč vč. DPH na 401.106,64 Kč vč. DPH. Pro
realizaci tohoto zadláždění je třeba provést RO ve výši 15.000 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít dodatek, jelikož opravou chodníku před č. p. 66 došlo k narušení
stávající zádlažby před vchodem k č. p. 66 a přístupu ke schodišti do č. p. 66, který byl
vydlážděn ze zámkové dlažby, ohraničen železničními pražci.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ORM - vysvětlila návaznost na bod 5/12 s tím, že je doplněno nové usnesení - tj. zjistit, kolik
by stálo protažení chodníku až po odbočku na místní komunikaci za č. p. 71. Radní
odhlasovali všechna 3 usnesení.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 79-4411/21
RM schvaluje dodatek č. 1 k SOD na realizaci „Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve
Vrchovinách“ na vícepráce ve výši 24.290,86 Kč vč. DPH, který mění celkovou cenu díla z
původních 376 815,78 Kč vč. DPH na 401.106,64 Kč vč. DPH uzavíraný mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, ve
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znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 79-4412/21
RM schvaluje RO navýšení akce Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách (§ 2212)
o 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul. Nádražní (§
3639).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 79-4413/21
RM ukládá OMM předložit do příští RM cenovou nabídku od firmy NOVOSTAV s.r.o., Hradec
Králové, která realizuje nový chodník a stavební úpravy chodníku před č. p. 66 ve Vrchovinách, na
rozšíření stavebních úprav chodníku (dláždění ze žulových odseků) podél domu č. p. 66 a č. p. 71,
až po odbočku na místní komunikaci za č. p. 71.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Obnova objektu Stará škola Krčín - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Identifikace:
Na jednání RM 73 dne 20.09.2021 v bodě 5/6 byla podána informace o provádění stavebních
prací na akci „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č. p. 22 Stará škola - 2. etapa. Na
změny je nyní předkládán k odsouhlasení dodatek č. 2 ke SOD.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu. V odůvodnění jsou předloženy informace, které byly projednány dne
20.09.2021. Tyto informace jsou doplněny o další skutečnosti, které se vyskytly během stavby.
Celková cena za vícepráce a méněpráce, která je uvedena ve změnových listech č. 6-13 činí
celkem 346.512,87 Kč bez DPH, tj. celkem 419.280,57 Kč vč. DPH. Celková cena díla pro rok
2021 činí 2.329.141,28 vč. DPH. Pro navýšení ceny není nutné schvalovat RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - projekt s tím nepočítal? Zaráží ho velký nárůst objemu prací a tím i ceny celé
investice. Ing. Maur - má stejnou připomínku, řešil ty více práce vůbec projekt? MST - stručně
shrnul - degradace původního krovu byla vyšší, než projektant v PD předpokládal. Hromosvod
bylo třeba řešit ve větším rozsahu, než bylo navrženo v PD a další náklady souvisely se
změnami v legislativě - povinné revize i technická řešení hromosvodů. Další navýšení se
týkalo dořešení 1 okapového svodu, který byl dosud sveden tak, že voda volně stékala pod
objekt, to byla chyba v PD, kterou bylo nutno napravit. Tzn., že celkově za navýšením stojí
horší technický stav částí objektu a nedostatky v PD. Vedoucí ORM upozornila radní, že
změnový list schválila již RM 73. Poté odhlasováno.
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K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 79-4414/21
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava krovu a statické zabezpečení č. p. 22
- Stará škola v Novém Městě nad Metují“ - 2. etapa, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
STAVIX s.r.o. se sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, ve znění přílohy
tohoto bodu, a kterým se celková cena díla zvyšuje o částku 419.280,57 Kč vč. DPH. Celková cena
díla pro rok 2021 činí 2.329.141,28 vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2022
Identifikace:
Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši
400 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s
provozem Domu zdraví v 1. čtvrtletí 2022.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 79-4415/21
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 Centru Najáda
s.r.o. ve výši 400 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Rozpočtová opatření 2021
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 16-533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění: Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 79-4416/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci o bodu předkládaném do ZM 22, tj.
přehled úprav rozpočtu 2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Zápisy z jednání Finančního výboru ZM ze dne 10.11.2021 a ze dne 25.11.2021
Identifikace:
Informace o jednání FV ZM ze dne 10.11.2021 a ze dne 25.11.2021 - viz zápisy v příloze
tohoto bodu. Jednání FV dne 10.11.2021 mělo na programu Průběžné hospodaření roku 2021
a Návrh rozpočtu na rok 2022 vč. plánovaných investičních akcí. Nebyla přijata žádná
usnesení. Členové FV se rovněž zúčastnili pracovního semináře ZM k rozpočtu dne
15.11.2021 a následně se pak mělo uskutečnit řádné jednání FV. Vzhledem k tomu, že FV
nebyl usnášení schopný, uskutečnilo se další jednání FV v náhradním termínu dne
25.11.2021, kde byl projednán návrh rozpočtu na rok 2022 a SVR na roky 2023 - 2024.
Odůvodnění:
Zápisy z FV jsou předkládány do RM, která je postupuje do nejbližšího zasedání ZM. Zápisy
budou předloženy přímo na jednání RM 79.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 79-4417/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápisy z Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují ze dne 10.11.2021 a ze dne 25.11.2021 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Stravování zastupitelů ode dne 01.01.2022
Identifikace:
V souladu s § 80 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, lze členovi zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout
příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva. Plnění lze členovi
zastupitelstva obce poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům
obce. O plněních podle § 80 zákona o obcích rozhoduje ZM.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že ode dne 01.01.2022 dojde ke změně ve stravování zaměstnanců, kdy
dojde k přechodu ze stávajících stravenek na stravenkový paušál, je ZM předložen návrh na
obdobnou změnu v poskytování příspěvku na stravování také u uvolněných zastupitelů.
Uvolněným členům ZM bude poskytován stravenkový paušál v hodnotě 70 Kč za každou
odpracovanou směnu, která trvala min. 3 hodiny. Směnou se rozumí odpracovaná doba od
pondělí do pátku. Nárok na stravenkový paušál členovi ZM nevznikne, pokud mu v průběhu
směny vznikl nárok na stravné v souvislosti s pracovní cestou pro město. V případě, že
v následujících letech dojde ke změně stravování zaměstnanců, bude obdobně upraveno i
stravování uvolněných zastupitelů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 79-4418/21
RM doporučuje ZM schválit uvolněným členům Zastupitelstva města Nové Město nad Metují
z rozpočtu města poskytnutí příspěvku na stravování ode dne 01.01.2022 ve stejné výši a za
stejných podmínek, za jakých je tento příspěvek poskytován zaměstnancům města.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/5 Členské příspěvky, dary a rezervy 2022
Identifikace:
Členské příspěvky, dary a rezervy - informace o položkách zahrnutých do návrhu rozpočtu na
rok 2022 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Do návrhu rozpočtu 2022 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dar
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují. Ostatní předpokládané příspěvky jsou zahrnuty v
případě větších částek jako rezerva do příslušných paragrafů rozpočtu a v případě programu
prevence rizikového chování a souhrnné položky na pokrytí ostatních různých žádostí o
finanční podporu pak v § 6409. Rozdělení těchto rezervních položek podléhá schválení RM (v
částkách do 50 tis. Kč) nebo ZM (nad 50 tis. Kč).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 79-4419/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy
do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 56 tis. Kč, Nová Města v Evropě 8
tis. Kč, Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, Městský klub v Novém Městě nad Metují 3 800 tis. Kč,
Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region
Novoměstsko 149,07 tis. Kč a MAS Pohoda venkova, Val 35 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 79-4420/21
RM doporučuje ZM schválit souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely:
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v Novém
Městě nad Metují - festival komedie 1 000 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují
950 tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu, ocenění sportovců a kolektivů a
využití sportovišť ve výši 6 350 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz
stacionáře 450 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku
na dary a dotace města 550 tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo
sportovních oddílů) 150 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty
bude v rámci svých kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad rozhodovat
RM. O přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč
podléhají schválení ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/6 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2022
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 16-533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM. Nyní je navrženo dát
toto zmocnění RM i na rok 2022. Rozpočet dále bude navyšován o přijaté transfery (dotace)
poskytnuté městu a převod daně z příjmů právnických osob za město, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu města. Nově je navrženo udělit RM oprávnění navyšovat rozpočet v příjmech i
výdajích o vratky transferů (dotací), které příspěvkové organizace prostřednictvím města vrací
poskytovatelům těchto transferů.
Odůvodnění:
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) může RM provádět rozpočtová opatření
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Tento způsob provádění rozpočtových opatření
se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci schváleného rozpočtu,
bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání ZM. Zároveň pravidelné předkládání
provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou kontrolu úkonů, které
RM v rámci svého zmocnění mezi zasedáními ZM provedla. Rozšíření zmocnění na vratky
dotací vychází ze zkušenosti z letošního roku, kdy tato úprava rozpočtu musela být dvakrát
předložena k formálnímu schválení v ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 79-4421/21
RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2022 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován a dále schválit
zmocnění RM k navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o vratky transferů (dotací), které
příspěvkové organizace prostřednictvím města vrací poskytovatelům těchto transferů. Provedené
změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/7 Dotace KHK na zajištění dopravní obslužnosti
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 59-3372/21 schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Nové Město nad Metují na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
mezi městem Nové Město nad Metují a KHK, na období ode dne 07.03.2021 do dne
11.12.2021. Touto smlouvou byla zajištěna dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou
na lince 662267, spoj 71 Krčín - Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
RM je předložen návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění této služby prostřednictvím
Královéhradeckého kraje v období ode dne 12.12.2021 do dne 10.12.2022. Částka bude
proplacena dle smlouvy v roce 2022 a bude pokryta z rozpočtu § 2292 - dopravní obslužnost.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 79-4422/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nové Město nad Metují na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, na období ode dne
12.12.2021 do dne 10.12.2022 ve výši 39.517 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/8 Žádost SK Nové Město nad Metují - čerpání dotace na rok 2022
Identifikace:
SK Nové Město nad Metují z.s. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022
ve výši 700 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů
spojených se sportovní činností v 1. čtvrtletí 2022.
Odůvodnění:
Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti i v
předchozích letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 79-4423/21
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 Sportovnímu
klubu Nové Město nad Metují z.s. ve výši 700 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/9 Žádost SK o poskytnutí finanční spoluúčasti
Identifikace:
Ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí finanční spoluúčasti
na výměnu střídaček a osvětlení umělé travnaté plochy v areálu SK ve výši 915 015 Kč.
Odůvodnění:
Dne 29.09.2021 požádal SK o poskytnutí dotace Národní sportovní agenturu v rámci
programu NSA21 - Regiony 2021. Celkové náklady dle žádosti činí 3 050 047 Kč, celková
požadovaná dotace ve výši maximálně 70 % způsobilých výdajů činí 2 135 032 Kč. Akce by
byla realizována v roce 2022. Viz přílohy tohoto bodu.
Vyjádření OF: V návrhu rozpočtu na rok 2022 není požadovaná částka zahrnuta. Rozpočet je
již zveřejněn na ÚD. Změna návrhu rozpočtu je tak možná až při jeho schvalování na základě
předneseného návrhu a v případě jeho schválení nebo v průběhu roku 2022 RO. V případě
souhlasu ZM by mohl být schválen příslib poskytnutí dotace a příslušné RO by bylo navrženo
podle vývoje rozpočtu v roce 2022.
Vyjádření OŠKS: V případě realizace je nutné postupovat v souladu s pravidly pro
poskytování investičních dotací.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - navrhuje, aby k žádosti SK bylo jako zpětná vazba dáno velice důrazné
upozornění, že již po několikáté byla jejich žádost ve vazbě na rozpočet dalšího roku
předložena pozdě. Vzhledem k tomu, že SK podávalo žádost o dotaci na Národní sportovní
agenturu v rámci programu NSA21 - Regiony 2021 na konci září 2021, tak je nepochopitelné,
že žádost o příslib finanční podpory ze strany města byla podána až nyní s tím, že je již po
rozpočtovém semináři a návrh rozpočtu je vyvěšen. Stejný názor má k tomuto postupu SK
rovněž Ing. Maur i další radní. MST - mj. i z těchto důvodů v návrhu rozpočtu není počítáno s
konkrétní částkou, pokud bude v rozpočtovém ZM schválen příslib, který prý nyní SK postačí,
tak potom v průběhu roku 2022, pokud bude třeba částku na pokrytí povinné spoluúčasti pro
SK poukázat, se budou muset hledat volné zdroje. Poté odhlasováno navržené doporučující
usnesení pro ZM.
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 79-4424/21
RM doporučuje ZM souhlasit s příslibem finanční spoluúčasti města při realizaci projektu Výměna
osvětlení a střídačky Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 915 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/10 Žádost TJ Spartak - čerpání dotace na rok 2022
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují, z. s., žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na
rok 2022 ve výši 700 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů
spojených se sportovní činností v 1. čtvrtletí 2022. Dále TJ Spartak žádá o navýšení částky na
provoz zimního stadionu v roce 2022 z důvodu růstu cen energií - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech. Celková výše příspěvku na provoz bude projednávána v souladu s
platnými pravidly pro rozdělování dotací na jaře roku 2022.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 79-4425/21
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 TJ Spartak
Nové Město nad Metují, z. s., ve výši 700 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 09.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 79-4426/21
RM bere na vědomí žádost o zvýšení příspěvku na provoz zimního stadionu v roce 2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/11 Ing. Prouza - autobusové stanoviště Na Rychtě a zvýšení poplatku
Identifikace:
Podnět Ing. Prouzy vznesený přímo na jednání RM 79. Návrh navýšení poplatku za zastavení
spoje na autobusovému stanovišti Na Rychtě a zavedení poplatku na odjezdových stáních u
nádraží ČD a v ul. Nádražní.
Vysvětlení: Prouza Martin, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - mluvil o tom s Ing. Kuntem již od léta a i na minulé RM. Od r. 2013, kdy byly
poplatky za užívání odjezdových stání zavedeny, se cena neměnila. Jde o finanční zdroj, který
je využitelný pro částečné hrazení nákladů oprav a údržby na uvedených stáních. Navýšení by
se mělo týkat autobusového stanoviště Na Rychtě a dále je k úvaze, zda poplatky zavést i na
stanovištích u nádraží ČD a v ul. Nádražní. Poplatky se hradí čtvrtletně, dosud byl poplatek za
spoj Na Rychtě ve výši 2,50 Kč. Navrhuje diskutovat a příp. rozhodnout o navýšení a dále o
zavedení poplatku na stáních v ul. Nádražní a u nádraží ČD, kde poplatek dosud nebyl. Po
podrobné a obsáhlé diskusi se nakonec radní shodli v tom, že poplatek Na Rychtě bude
navýšen na 5 Kč za zastavení spoje a na stanovištích u nádraží ČD a v ul. Nádražní bude
stanoven ve výši 3 Kč. V tomto smyslu bude třeba urychleně připravit nové smlouvy s dopravci
tak, aby je mohla schválit RM a poplatky byly platné ode dne 01.01.2022. Na základě toho
byla naformulována 2 usnesení, kterými bylo uloženo OMM (OMP) tuto záležitost urychleně
zajistit. Usnesení byla hlasováním schválena.
K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 79-4427/21
RM schvaluje s platností ode dne 01.01.2022 zvýšení poplatku na autobusovém stanovišti Na
Rychtě na částku 5 Kč/spoj a ukládá OMM (OMP) zajistit nové smlouvy s dopravci, předložit je
RM ke schválení a oběma stranami podepsat do dne 31.12.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 79-4428/21
RM schvaluje s platností ode dne 01.01.2022 zavedení poplatku na autobusovém stanovišti u
nádraží ČD a v ul. Nádražní ve výši 3 Kč/spoj a ukládá OMM (OMP) zajistit smlouvy s dopravci,
předložit je RM ke schválení a oběma stranami podepsat do dne 31.12.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OF, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Kalendář RM a ZM na rok 2022 - aktualizace
Identifikace:
Na základě připomínky zastupitele Ing. Slavíka na zasedání ZM 21 dne 11.11.2021 v
závěrečné diskusi je RM překládán aktualizovaný "Kalendáře RM a ZM na rok 2022" viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Aktualizace se týkala původně navrženého únorového zasedání ZM 23 v době jarních
prázdnin.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 79-4429/21
RM schvaluje aktualizovaný "Kalendář RM a ZM na rok 2022" ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 ZM 22 dne 09.12.2021 - program
Identifikace:
Dne 09.12.2021 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad
Metují. Jde o 22. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný podrobný
program zasedání ZM 22 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 79-4430/21
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 22 dne 09.12.2021 od 16:00 hodin ve
velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/3 Žádost Naděje z kamionu z.s. o pronájem areálu kasáren - Novoměstský tuplák 2022
Identifikace:
Pan Jiří Hučko, předseda Naděje z kamionu z.s., žádá jménem neziskové organizace Naděje
z kamionu z.s., IČO: 04325567, pana ST, RM a ZM o pronájem venkovních prostor v areálu
býv. kasáren v termínu 18.08. - 21.08.2022, kde by rádi uspořádali 2. ročník Novoměstského
Tupláku - slavnosti piva. Předchozí ročník této akce proběhl bez sebemenších problémů a
výtěžek z akce ve výši 20.000 Kč byl předán MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s. Zároveň ve své
žádosti seznamuje s některými změnami v organizaci, které určitě přispějí ke zkvalitnění celé
akce, a děkuje za vstřícnost, která se jim od vedení města dostává. Podrobnosti viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Souhlasím s pořádáním této akce, na TS s tímto nejsou žádné požadavky.
Stanovisko OSN: Za OSN nemáme námitek, pokud po ukončení akce bude proveden celkový
úklid pronajaté plochy.
Stanovisko MP: MP v případě obou uplynulých ročnících nemusela ani jednou na této akci
zasahovat. Z hlediska pořadatelství je akce dobře zvládnutá a doporučuji souhlasit s jejím
konáním.
Stanovisko OF: Dle Čl. 7 OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
se poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí z akcí pořádaných na veřejném
prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 79-4431/21
RM souhlasí s konáním akce Novoměstský Tuplák - slavnosti piva, pořádané neziskovou
organizací Naděje z kamionu z.s., IČO: 04325567, v termínu 18.08. - 21.08.2022 v areálu býv.
kasáren v Novém Městě nad Metují s tím, že výtěžek z celé akce půjde na transparentní účet této
neziskové organizace na pomoc vážně nemocným dětem. Souhlas RM s využitím areálu je zároveň
podmíněn realizací těchto opatření: zajistit dostatečný počet mobilních WC, zajistit dostatečný počet
pořadatelské služby, zajistit parkování návštěvníků, hlučnou hudební produkci ukončit nejpozději ve
22:00 hodin. RM dále doporučuje zvážit provizorní oplocení části areálu, kde se akce bude konat a
přípravu jednoduchého letáku s upozorněním na konání této akce a jeho doručení do schránek
okolních objektů. RM upozorňuje, že v areálu není k dispozici přípojka vody a je zde omezená
možnost připojení elektřiny.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 08.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2022
Identifikace:
Pro každou obřadní síň je zpravidla stanoven 1 obřadní den v měsíci (1 pátek na zámku a 1
sobota v ZUŠ B. Smetany). Pouze v zimních měsících nedoporučujeme stanovit obřadní dny
na zámku vzhledem k velmi chladnému prostředí. Obřadní dny jsou vybírány tak, aby
nekolidovaly s akcemi města (Brány města dokořán, Sjezd rodáků, Lukostřelba na náměstí,
Dny evropského dědictví, Festival české filmové komedie, Svatováclavské odpoledne) ani
zámku (Food Art Festival, U nás na zámku). Ve státní svátek a v neděli se neoddává. Ve
stanovených obřadních dnech a hodinách (při svatbách v uvedených obřadních místnostech)
není vybírán správní poplatek. Při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
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určenou místnost je vybírán správní poplatek 1.000 Kč, který je příjmem města (položka 12,
písmeno c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Odůvodnění:
Obřadním dnem v obřadní síni na zámku je stanoven jeden pátek v měsíci (mimo zimní
období). V obřadní síni v ZUŠ B. Smetany je stanoven rovněž jeden obřadní den v měsíci sobota. V tyto dny a ve stanovém čase pro oddávání je umožněno snoubencům uzavřít sňatek
v obřadní síni bez jakéhokoliv poplatku. Mimo tento stanovený termín je možné, po dohodě s
ředitelem ZUŠ (podle provozu ZUŠ B. Smetany), uskutečnit zde svatbu i v jiný den v týdnu,
správní poplatek je ve výši 1.000 Kč. Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na
zámku v sobotu nebo jiný neobřadní den, bylo vyhověno za stejný správní poplatek a město
získalo příjem, který následně slouží k částečnému pokrytí nákladů s obřady. Obdobně pokud
se vyskytl jiný požadavek na obřad mimo obřadní čas nebo obřadní síň.
Vysvětlení: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 79-4432/21
RM schvaluje obřadní dny pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město nad Metují
v roce 2022 v obřadní síni Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo náměstí č. p. 1209 a
v obřadní síni zámku rodiny Bartoň-Dobenín, Husovo náměstí č. p. 1201, ve znění přílohy tohoto
bodu. RM zároveň stanoví, že se svatební obřady budou konat v obřadních dnech v čase od 10:00
do 15:00 hodin a neoddává se ve státní svátek a v neděli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Zápis č. 12 z jednání Komise dopravní ze dne 20.10.2021
Identifikace:
Dne 20.10.2021 se sešla ke svému 12. jednání Komise dopravní. RM je předkládán zápis z
jednání komise. Komise dopravní projednala mimo jiné dotaz pí [osobní údaj odstraněn]
týkající se omezení rychlosti v oblasti Studýnka. Členové komise se shodli, že není nutné v
této oblasti omezovat rychlost, ale navrhují umístit dopravní značení A12b Chodci v úseku od
označení konce obce Nové Město nad Metují po konec k. ú. Nové Město nad Metují nebo
autobusovou zastávku Nové Město nad Metují, Studýnka. Komise dopravní jednala nad
Plánem rozvoje cyklotras a doporučuje RM podle Plánu přednostně vybudovat cyklostezku od
AMMANN(u) do Vrchovin a z Vrchovin do Šonova-Provodova. Ing. Pozděna komisi informoval
o vyznačení dalších piktogramů v rámci města a upozornil, že je třeba znovu vyznačit
piktogramy v ulici 1. máje. Další diskuse se vedla nad možností umístění semaforů na
křižovatce u Papežů.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ upozornil, že zápisy z Komise dopravní, stejně jako např. zápisy z Komise pro výstavbu a
rozvoj, Komise životního prostředí a Komise regenerační, je třeba vkládat do článku Rozvoj a
nikoliv do Různého. Proto také byl tento bod projednán ještě za přítomnosti zástupců OMM.
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K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 79-4433/21
RM bere na vědomí a byla seznámena se zápisem č. 12 z jednání Komise dopravní ze dne
20.10.2021 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 79-4434/21
RM ukládá OMM prověřit možnost umístění dopravního značení A12b Chodci v úseku od označení
konce obce Nové Město nad Metují po konec k. ú. Nové Město nad Metují nebo autobusovou
zastávku Nové Město nad Metují, Studýnka.
Odpovídá: OMM, Provede: OVV, Termín: 07.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 79-4435/21
RM ukládá OMM požádat Údržbu silnic Královéhradeckého kraje, a.s., o znovuobnovení
cyklopiktogramů v ulici 1. máje.
Odpovídá: OMM, Provede: OVV, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 79-4436/21
RM ukládá OMM pokračovat v krocích vedoucích k vybudování cyklostezky od AMMANN(u) do
Vrchovin a z Vrchovin do Šonova-Provodova podle Plánu rozvoje cyklotras.
Odpovídá: OMM, Provede: OVV, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Zápis č. 8/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 09.11.2021
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 8/2021 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 09.11.2021 s rozhodnutím o umístění na 4 uvolněná místa na Domově pro seniory
Oáza.
Odůvodnění:
Viz Zápis č. 8/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 09.11.2021 v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 79-4437/21
RM bere na vědomí Zápis č. 8/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 09.11.2021 s návrhem
na obsazení 4 míst v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují,
vše ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/7 Zápis č. 7 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 22.11.2021
Identifikace:
RM je předložen Zápis č. 7 z jednání KV ZM ze dne 22.11.2021 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
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Dostála odpověděl TAJ s tím, že konečný protokol KV zpracovává, jakmile bude
hotov, bude předložen do RM a ZM. Poté odhlasováno.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 79-4438/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis č. 7 z jednání KV ZM ze dne 22.11.2021 ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport - revize pro rok 2022
Identifikace:
Návrh Obchodní smlouvy č 2022/911 na aktualizaci programových produktů fy BraunSW
Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO: 46376941.
Odůvodnění:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče,
od roku 2015 rozšířeno o modul Pasport-revize. Z tohoto důvodu je třeba schválit znění
smlouvy upravené podle aktuálních podmínek. Výkon těchto agend přešel v roce 2012 z PNT
na OSN.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 79-4439/21
RM schvaluje Obchodní smlouvu č. 2022/911 na aktualizaci programových produktů mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou BraunSW Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO: 46376941, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/9 Smlouva o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO
Identifikace:
Návrh Smlouvy o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO se společností Galileo
Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714.
Odůvodnění:
Poskytovatel redakčního systému webových stránek města ukončí z bezpečnostních důvodů
ke dni 30.11.2021 modul Informace e-mailem. Pro zasílání zpráv z webu nabízí novou službu
Smart Info.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 79-4440/21
RM schvaluje Smlouvu o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO mezi městem Nové
Město nad Metují a společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov,
IČO: 25448714, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/10 Dodatek č. 6 k Rámcové dohodě č. VS/474587
Identifikace:
Návrh Dodatku č. 6 k Rámcové dohodě číslo VS/474587 se společností O2 Czech Republic
a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336.
Odůvodnění:
Ke dni 31.12.2021 končí platnost dodatku č. 5. Rámcové dohody s mobilním operátorem (O2),
který poskytuje služby MěÚ a příspěvkovým organizacím. V průběhu listopadu 2021 proběhlo
jednání s obchodním zástupcem, který nabídl výhodné pokračování formou Dodatku č. 6
Rámcové dohody. RM je proto předkládán ke schválení Dodatek č. 6 ve znění tohoto bodu k
zajištění pokračování služeb mobilního operátora po uplynutí sjednané doby.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 79-4441/21
RM schvaluje Dodatek č. 6 k Rámcové dohodě č. VS/474587 uzavřené dne 09.12.2013, ve znění
pozdějších dodatků, mezi městem Nové Město nad Metují a společností O2 Czech Republic a.s., Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/11 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o KOMPLEXNÍ PÉČI k projektu VEMA
Identifikace:
Návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o KOMPLEXNÍ PÉČI k projektu VEMA č. KP/VEMA / 93/2002
ze dne 09.05.2013 se společností MELCO spol. s r.o. Trutnov, Křížkovského 211, 54101
Trutnov, IČO: 15037720.
Odůvodnění:
Firma Melco, spol. s.r.o., zajišťující služby spojené s provozem programů firmy VEMA Brno
(Mzdy, Personalistika, Vzdělávání) navyšuje ke dni 01.01.2022 ceny prací (poslední zvýšení
bylo ke dni 1.1.2018). Z tohoto důvodu je předkládán návrh dodatku ke smlouvě, který tuto
změnu zohledňuje.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 79-4442/21
RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o KOMPLEXNÍ PÉČI k projektu VEMA č.
KP/VEMA/93/2002 ze dne 09.05.2013 mezi městem Nové Město nad Metují a společností MELCO
spol. s r.o. Trutnov, Křížkovského 211, 54101 Trutnov, IČO: 15037720, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/12 Veřejná zakázka - dodávka tonerů pro město a jeho PO
Identifikace:
Jedná se o centrální zakázku města a příspěvkových organizací (dále jen "PO"). Na základě
zkušeností z předchozích veřejných zakázek bylo plnění rozděleno na části - originální
tonerové kazety a alternativní/repasované tonerové kazety. Uchazeči se mohli přihlásit do
obou nebo jen 1 části.
Odůvodnění:
Z důvodu uplynutí lhůty platnosti smlouvy s předchozím dodavatelem, bylo nutné zajistit
výběrové řízení na dodávku tonerových kazet na další období. Nový smluvní vztah se uzavírá
na dobu určitou, tj. 2 roky.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 79-4443/21
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na dodávky tonerů pro město a PO, část originální
tonery, nabídku společnosti Comp´s spol, s.r.o., IČO: 46709576, se sídlem Husova 539, 468 51
Smržovka, za nabídkovou cenu 668.181,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OI, Provede: OSÚ, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 79-4444/21
RM stanovuje v části originální tonery, pořadí na2. místě, a to pro případ neplnění vítěznou firmou,
nabídku společnosti Pavel Scheufler, Rovná 1704, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 60895471,
za nabídkovou cenu 680.815 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 79-4445/21
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na dodávky tonerů pro město a PO, část alternativní
tonery, nabídku společnosti Pavel Scheufler, Rovná 1704, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
60895471, za nabídkovou cenu 80.570 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OI, Provede: OSÚ, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 79-4446/21
RM stanovuje v části alternativní tonery, pořadí na druhém místě, a to pro případ neplnění vítěznou
firmou, nabídku společnosti Comp´s spol, s.r.o. IČO: 46709576, se sídlem Husova 539, 468 51
Smržovka, za nabídkovou cenu 84.092,60 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 79-4447/21
RM ukládá ředitelům PO uzavření dílčích smluv s vítěznými uchazeči obou částí výběrového řízení,
tj. alternativní a originální tonery.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Dostál - upozornil na chybné DZ na silnici od Nahořan do Krčína - je tam špatná
dodatková tabulka - hlavní cedule má špatnou signaturu - požádal, aby tam někdo zajel a
prověřil stav, příp. zajistil nápravu. TAJ - přislíbil předat to k posouzení TS a MP.
2/ Ing. Dostál - dotaz na další postup ve využití areálu bývalých kasáren - konkrétně
prezentace studie po jejím dokončení a návazná řešení - viz přípravy pozemků k parcelaci
atd. Odpověděl MST o své představě dalšího postupu. V lednu 2022 uspořádat seminář pro
zastupitele k seznámení se s finální podobou "U-A studie Kasárna". Pak veřejná prezentace a
příprava dalších kroků nutných k zahájení realizace výstavby dle U-A studie. Dříve to není
možné, dokončuje se 3D řešení pro prezentaci.
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3/ Ing. Dostál - trápí ho, že po dokončení velkých investičních akcí se málo věnujeme
úpravám toho vzniklého veřejného prostoru - chtěl by, aby buď to byla součást projektů a
jejich realizace - nebo nalézt jiný způsob. Např. hledat cesty, jak konečnou realizací
nerozšiřovat pracnost údržby takového veřejného prostoru ze strany TS. Nejlépe by bylo, aby
komplexní dokončení bylo vždy financováno jako součást realizace celého projektu. Proto do
budoucna požaduje více dbát na to, aby zadávací podmínky na úpravu chodníků a veřejných
prostranství obsahovaly požadavek na spolupráci s odborníky přes zeleň. A to jak v projekční,
tak i v realizační fázi. MST přislíbil tento požadavek tlumočit vedení OMM (podnět byl vznesen
v době, kdy již zástupci OMM nebyli na jednání RM přítomni). Ing. Dostál - projekty - zmínil
pouze akce, u kterých byl osobně, tj. Na Bořetíně a Nahořanská - na to, že se do těchto
projektů a jejich realizace vložilo hodně peněz, tak se tam málo řešila zeleň, estetická hodnota
a kvalita, kterou tomu už na závěr těchto akcí nedáváme. Chtěli jsme mít akci hotovou, ale už
se to tam nedokončilo tak, jak by mělo. Rád by našel cestu, jak akci ukončit i se souvisejícími
detaily, jako její celkové zasazení do veřejného prostoru apod. MST - domnívá se, že to v
Nahořanské i Na Bořetíně bylo dokončeno, ale neumí to posoudit z odborné stránky ve vazbě
na ten veřejný prostor. Ing. Dostál konkrétně uvedl, kde se to podle něj povedlo a kde ne.
Doplňující činnosti, které dělá stavební firma, ty většinou efekt nemají, a pokud to jsou
subdodávky, tak často firmy hledají nejlevnější řešení. MST - bere si to osobně za úkol a s
VO to projedná.
4/ Ing. Prouza - jednosměrka ul. Českých legií - chybí zde upozornění pro vjíždějící vozidla, že
je zde obousměrný provoz cyklistů. Diskuse se dále týkala i DZ přednosti v jízdě, tj. kdy má
dát auto přednost cyklistovi a kdy naopak. OMM připomínky prověří a ve spolupráci s MP je
vyhodnotí.
5/ Mgr. Hylský - označník ulic v poli nad Vladivostokem - požádal radní, aby se zajeli na místo
podívat a v příští RM by se k tomu vrátil a navrhl odstranění označníku. Název ul. K Oboře označník je v polích - umístěn u silnice z Krčína na Spy - působí to divně - je to nesmyslné podle něj to není žádná ulice. To snad nikde v ČR není - žádá, aby to bylo prověřeno a
podána informace, proč to je takto řešeno a příp. přijata náprava, nejlépe odstraněním tohoto
označníku. MST - bude to předáno OMM k posouzení a k podání informací v příští RM.
Konec jednání RM v 15:32 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta
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