Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 73 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 20.09.2021
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

17:00

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:00

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:00

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:08

17:00

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

17:00

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:00

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:00

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:00

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:00

Částečná

13:40-15:00

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS (OF)

13:08

13:10

Částečná

11

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

13:11

13:25

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:29

16:48

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:29

13:40

Částečná

14

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

14:55

15:02

Částečná

15

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

15:26

16:47

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 20.09.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Zápis č 1 z jednání ŠR při ZŠ Školní

2/2

Zápis č. 1 z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

2/3

Zápis č. 69 z jednání ŠR při ZŠ Komenského

2/4

Vyhlášení volných dnů pro žáky

2/5

Vyhlášení volného dne pro žáky

2/6

Žádost o souhlas s investičním záměrem

2/7

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi 25.09.2021

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město
nad Metují - ul. Zborovská

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2055/47 a 2055/6 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Náchodská

3/3

Pronájem části pozemku p. č. 861/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada

3/4

Kácení zeleně rostoucí mimo les

4.

Správa nemovitostí

4/1

Svěření pravomoci RM pro OSN k zastupování s ČEZ, přihlášení, odhlášení el. energie, odhlašování
a přihlašování elektroměru

4/2

Zápis ze 173. zasedání Bytové komise ze dne 08.09.2021

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města

4/4

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/5

Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání

4/6

Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor

4/7

Výpověď smlouvy o nájmu bytu

5.

Rozvoj

5/1

Dodatek č. 1 k SOD
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5/2

Žádost o dotaci do programu MV ČR - mimořádné finanční ohodnocení strážníků v souvislosti
s epidemií COVID-19

5/3

Žádost o dotaci do programu REACT- EU na pořízení auta pro pečovatelskou službu

5/4

Žádost MO KDU-ČSL o povolení záboru veřejného prostranství

5/5

VZ - Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují

5/6

Informace o průběhu akce „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu čp. 22 Stará škola
- 2. etapa“

5/7

Žádost ANO 2011 o povolení záboru veřejného prostranství

5/8

Podnět občanky k provádění stavby kanalizační přípojky pro č. p. 382

5/9

Podpora projektu TJ Sokol Krčín - Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol Krčín

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

6/2

Veřejná zakázka - nákup posypové soli

7.

Různé

7/1

Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.09.2021

7/2

Návrh na doplnění členů komise SPOZ

7/3

Žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. - změna termínu plnění

7/4

Zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí ze dne 30.08.2021

7/5

Pojištění odpovědnosti příspěvkových organizací v rámci nové pojistné smlouvy

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 68-3928/21

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Komplexní pojištění majetku města - hodnocení nabídek

Zadání:

ukládá
OSÚ jednat po uzavření smlouvy s vítěznou pojišťovnou o možnosti navýšení limitu u
pojistného rizika živel - vichřice, a to v souladu s výhradou dle § 100 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno, materiál předložen k jednání v RM 72, která rozhodla o navýšení limitu a
pojistné částky.

Číslo úkolu:

RM 68-3915/21

Název:

Smlouva o koordinaci stavebních prací

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě
"INS_FTTH_CZ_2539_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_Sokolska" do stavby města
"Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" na p. p.
č. 2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují mezi
spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 a
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021: Splněno.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021
Původní plnění: 09.08.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021
Původní plnění: 26.07.2021

18.08.2021: Čekáme na vyjádření T-Mobile a.s..
20.07.2021: Žádost o nový termín. Jsou projednávány změny požadované ze strany
T-Mobile a.s.
Číslo úkolu:

RM 68-3908/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Návrh řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve
Vrchovinách

Zadání:

projednala
předložené návrhy řešení opravy komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách, ve
znění přílohy tohoto bodu, a ukládá OMM předložit do RM 69 nejvhodnější variantu v
souvislosti s vhodným odvodněním části komunikace a se vsakováním vody, s
plánovanou výstavbou části chodníku a se 2 sjezdy vedle RD č. p. 66 ve
Vrchovinách.
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Založeno:

01.07.2021

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 20.09.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021: V rámci výškového zaměření a hledání nejvhodnější varianty v
souvislosti s vhodným odvodněním části komunikace a se vsakováním vody, s
plánovanou výstavbou části chodníku a se 2 sjezdy vedle RD č. p. 66 ve Vrchovinách
byla na místo pozvána spolupracující stavební firma NOVOSTAV s.r.o. a byla
požádán a o nacenění nabídky na vybrané řešení, které by bylo kompromisem mezi
předloženými variantami v RM 68. Prozatím nám nabídka nebyla doručena, firma o ni
byla zaurgována.

Číslo úkolu:

RM 68-3884/21

Název:

Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - zahrada v ul. Pekelské

Zadání:

ukládá
OMM po řádném vyklizení a vyčištění pozemku a získání příslušných vyjádření
odborných útvarů předložit RM ke schválení návrh záměru města pronajmout
nejvyšší nabídce část pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, jako oplocenou zahradu (k zahrádkářským
účelům) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v minimální
výši 11 Kč/1 m2/rok a za podmínek, že na pozemku nelze zřizovat žádné stavby,
sázet dřeviny a skladovat materiály.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda o ukončení smlouvy byla uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 69-3976/21

Název:

Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích
míst a opravu účelové komunikace

Zadání:

ukládá
OMM obeslat dopisy BD na sídlišti Malecí, s cílem zjistit zájem o vybudování
parkovacích míst, a to zejména ty BD, u kterých by bylo možné vybudovat parkovací
stání systémem, kdy město uhradí zpracování projektové dokumentace parkovacích
stání a jednotliví nájemci nebo vlastníci BJ si vybudování parkovacího místa uhradí a
s městem uzavřou smlouvu o výpůjčce na dobu 20 let. Základním předpokladem je
však předložení, jednotlivými správami BD, 100 % souhlasů všech vlastníků BJ s
vybudováním parkoviště u daného BD.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Žádost o posun termínu. BD na sídlišti Malecí byly obeslány dopisy. Nyní čekáme na
reakci, zda budou mít zájem o vybudování parkovacích míst, systémem, kdy město
uhradí zpracování projektové dokumentace parkovacích stání a jednotliví nájemci
nebo vlastníci BJ si vybudování parkovacího místa uhradí a s městem uzavřou
smlouvu o výpůjčce na dobu 20 let. Reakce BD budou následně předloženy do RM.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.10.2021
Původní plnění: 20.09.2021
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Číslo úkolu:

RM 69-3975/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích
míst a opravu účelové komunikace

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnost umístění parkovacích stání do p. p. č. 638/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují (travnatá plocha naproti DDM), výši nákladů na zpracování
potřebné projektové dokumentace a výši nákladů na realizaci a následně tyto
informace předložit do RM 73.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

15.09.2021: ORM prověřilo umístění sítí, na předmětném pozemku se nachází
sdělovací síť, síť ČEZu a VO. Správci těchto sítí byly požádáni o vyjádření
k předběžnému záměru na vybudování parkovacích stání a dále jsme požádali
místního dopravního projektanta o návrh nejlepšího řešení umístění parkovacích
stání do městského pozemku p.p.č. 638/1 v k.ú. Nové Město nad Metují s ohledem
na okolní podmínky.
Prozatím vyjádření ani návrh nemáme k dispozici. Žádost o prodloužení termínu.

Číslo úkolu:

RM 69-3971/21

Název:

Vodovod a splašková kanalizace ul. Nad Cihelnou, k. ú. Krčín - žádost na
Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., o možnost
financování a následného provozování vybudované splaškové kanalizace a
vodovodního řadu s názvem "Kanalizační a vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou" v
souladu se Směrnicí č. S14/01/18, ve znění přílohy.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo na ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 69-3959/21

Název:

Darování stavby chodníku do majetku města u nákupního parku v ul. T. G.
Masaryka, k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod (darování) stavby spojovacího chodníku, na pozemcích města
Nové Město nad Metují: p. p. č. 589/5 a p. p. č. 2242, oba v k. ú. Nové Město nad
Metují, vč. všech součástí a příslušenství, u Nákupního parku Nové Město nad Metují
(ul. T. G. Masaryka) o celkové délce cca 42 bm a v šíři 2,0 m, z vlastnictví společnosti
Czech Retail Project Gamma k.s., IČO: 02054787, se sídlem Obchodní zóna 266,
431 11 Otvice, do vlastnictví města Nové Město nad Metují. RM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Darovací smlouva na chodník byla uzavřena.

Termín plnění: 18.10.2021
Původní plnění: 20.09.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 13.09.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021
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Číslo úkolu:

RM 69-3957/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Prodej částí pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul.
Elektrárenská

Zadání:

doporučuje ZM
schválit prodej části pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 30 m² (dle GP č. 232027/2021 se jedná o pozemek st. p. č. 2591), části pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 4
m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/6), části
pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 2 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o
pozemek p. p. č. 1897/7) a části pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 1 m² (dle
konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/8), v k. ú. Nové
Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, vč. všech součástí a příslušenství z
vlastnictví města Nové Město nad Metují, do vlastnictví společnosti Spoltechnic s.r.o.,
IČO: 05285062, se sídlem Elektrárenská 129, 549 01 Nové Město nad Metují, za
nabídnutou a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 500 Kč/m² (celková kupní cena ve
výši 18.500 Kč) a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 66-3759/21

Název:

Budoucnost objektu č. p. 14, ul. Komenského

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s vedením města a památkáři předložit návrh dalšího možného
využití budovy.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

2021-09-15: S objektem se seznámila výjezdní a koncepční RM v srpnu 2021 a
doporučila ZM 20 schválit přípravné a projekční práce na rekonstrukci objektu pro
školní potřeby. O dalším vývoji rozhodne ZM 20 dne 16.9.2021. Zároveň je
předloženo do KVR na 15.9.2021 k vyjádření, zápis bude předložen opět do RM.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021
Původní plnění: 28.06.2021

22.6.2021: Dne 15. června 2021 proběhla u vedení města schůzka za účasti
zástupce státní památkové péče. Ing. Škaldová zde znovu jasně prezentovala
zamítavé stanovisko památkářů s demolicí objektu. Hmota objektu musí být
zachována. Souhlasné stanovisko zaznělo na možnost stavebního propojení objektu
se sousední základní školou, s případným umístěním střešních oken a drobných
úprav na obálce budovy. V následujících dnech proběhne prohlídka objektu, za účasti
ředitele ZŠ Komenského, na které se budou diskutovat možnosti dalšího využití
objektu, v rámci školní výuky.
Číslo úkolu:

RM 64-3643/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty na náměstí

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení krytého pódia na "Letní koncerty na Husově náměstí" v prostoru
před "vlaštovkami" v pátek 16.07.2021 a následný úklid v pondělí 13.09.2021 (po
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skončení akce DED2021).
Založeno:

07.05.2021

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 07.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 72-4132/21

Název:

Otevřený dopis ze dne 24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a členům ZM

Zadání:

doporučuje ZM schválit
toto usnesení: ZM v návaznosti na článek pana [osobní údaj odstraněn] „Nové Město
nad Metují má asi nového tiskového mluvčího“ (viz ECHO, ročník 28/ číslo 19/ 20.
srpna 2021) a v návaznosti na „Otevřený dopis panu starostovi a zastupitelům města
Nové Město nad Metují“ od [osobní údaj odstraněn] (viz ECHO, ročník 28/ číslo 20/ 3.
září 2021 toto prohlášení: „ZM jako nejvyšší orgán města Nové Město nad Metují
prohlašuje, že výroky pana [osobní údaj odstraněn] obsažené v článku „Nové Město
nad Metují má asi nového tiskového mluvčího“ zveřejněném v novinách ECHO
(ročník 28, číslo 19 ze dne 20. srpna 2021), kterými je v souvislosti s Územním
plánem města a Regulačním plánem Rychta napadán jak zaměstnanec města Mgr.
Adam Balcar, tak i vedení města, považuje za naprosto nedůvodné, ničím
neopodstatněné a zcela lživé. Z tohoto důvodu ZM podporuje podání trestního
oznámení na pana [osobní údaj odstraněn] ve věci podezření ze spáchání trestného
činu křivého obvinění“ ze strany pana Mgr. Balcara.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Předloženo do programu jednání ZM 20 dne 16.09.2021.

Číslo úkolu:

RM 72-4131/21

Název:

Otevřený dopis ze dne 24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a členům ZM

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
ve znění přílohy k tomto bodu obsah reakce vedení města a úřadu k článku p. [osobní
údaj odstraněn] v novinách ECHO č. 19.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Předloženo do programu jednání ZM 20 dne 16.09.2021.

Číslo úkolu:

RM 72-4130/21

Název:

Otevřený dopis ze dne 24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a členům ZM

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
ve znění přílohy tohoto bodu otevřený dopis [osobní údaj odstraněn] ze dne
24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a členům ZM, týkající se článku, který
vyšel v novinách ECHO č. 19, vydaných dne 20.08.2021.

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.
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Založeno:

09.09.2021

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Plnění úkolu:

Předloženo do programu jednání ZM 20 dne 16.09.2021.

Číslo úkolu:

RM 72-4129/21

Název:

Zápis č. 6 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.06.2021

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
Zápis č. 6 z jednání KV ZM ze dne 07.06.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 72-4127/21

Název:

Schválení nových OZV k nakládání s komunálním odpadem a o místním
poplatku

Zadání:

doporučuje ZM
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

OZV byla předložena do ZM k schválení a vydání.

Číslo úkolu:

RM 72-4126/21

Název:

Schválení nových OZV k nakládání s komunálním odpadem a o místním
poplatku

Zadání:

doporučuje ZM
vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

OZV byla předložena do ZM k schválení a vydání.

Číslo úkolu:

RM 72-4125/21

Název:

Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup nového osobního vozidla

Zadání:

rozhodla
na základě doporučení hodnotící komise o vítězi veřejné zakázky, a to o nabídce
společnosti OlfinCar, s.r.o., Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové, za celkovou
nabídkovou cenu bez DPH 324.876,04 Kč, platná výše DPH 68.223,96 Kč, celková
cena 393.100 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.

Založeno:

09.09.2021

Zodpovědný: Fröde Vratislav, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 09.09.2021

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 13.09.2021

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 13.09.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 20.09.2021
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Splněno: 15.09.2021
Plnění úkolu:

Smlouva podepsána dne 13.09.2021.

Číslo úkolu:

RM 72-4121/21

Název:

Rozšíření položky rozpočtu - Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení akce Demolice objektu č. p. 142 ul. Nerudova - příprava a realizace ve
výši 900 tis. Kč. Částka bude pokryta navýšením příjmů rozpočtu v položce 1121 daň z příjmů právnických osob.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 72-4120/21

Název:

Rozšíření položky rozpočtu - Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova

Zadání:

doporučuje ZM schválit
rozšíření položky rozpočtu 2021 "demolice objektu čp. 142 ul. Nerudova - příprava"
na "demolice objektu čp. 142 ul. Nerudova - příprava a realizace" s tím, že výběr
dodavatele demolice proběhne v roce 2021 a realizace demolice na jaře 2022.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 72-4119/21

Název:

Dodatek č. 1 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku
Březinky

Zadání:

ukládá
OMM nechat upravit připravovanou projektovou dokumentaci "Chodník propojující ul.
T. G. Masaryka s parkem Březinky" tak, aby chodník kolmý na ul. T. G. Masaryka
směřující do parku Březinky byl navržen s mlatovým povrchem, stejně jako jsou už
realizované stezky v I. etapě parku Březinky.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 72-4118/21

Název:

Dodatek č. 1 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku
Březinky

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 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

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, kterým je
prodloužen termín odevzdání PD na 31.10.2021, ve znění upravené přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

09.09.2021

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 20.09.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.

Číslo úkolu:

RM 72-4117/21

Název:

Dopis RM, ZM a OVRR ve věci změny užívání komerčního prostoru v BD č. p.
1510 v ul. Nerudova

Zadání:

ukládá
OMM informovat ZM o došlém dopisu p. [osobní údaj odstraněn] vlastníka
nemovitostí č. p. 330 a 405 v ul. Nerudova ze dne 24.08.2021, kterým vyjadřuje
nesouhlas se změnou užívání komerčních prostor v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na
potravinový provoz a o přijatých usneseních RM, které se týkají změny užívání
komerčních prostor v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 72-4111/21

Název:

Zápis č. 2 z OV Vrchoviny - Návrh na obnovení rozpočtové položky č. 2221
„Přístřešky pro autobusové zastávky"

Zadání:

schvaluje RO
a zařazení akce „Přístřešky pro autobusové zastávky (zastávka ve Vrchovinách)“
(§2221) ve výši 50 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2021. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 2219 Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách PD.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 72-4097/21

Název:

Aktuální stav projektů ke dni 01.09.2021

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
aktuální stav dotovaných projektů ke dni 01.09.2021, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 13.09.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021
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Číslo úkolu:

RM 72-4096/21

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve znění upravené přílohy
tohoto bodu.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 72-4090/21

Název:

Žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. - změna termínu plnění

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 kupní smlouvy se společností Hospimed spol. s.r.o., IČO: 00676853, se
sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, o změně termínu plnění části dodávky, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Dodatek podepsán 15.09.2021. Splněno

Číslo úkolu:

RM 72-4089/21

Název:

Žádost o projednání a prověření postupu u pronájmu st. p. č. 307/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují

Zadání:

bere na vědomí
žádost pí Libuše Matoušové, IČO: 11160837, se sídlem Johnova 310, 549 01 Nové
Město nad Metují, nájemce pozemku st. p. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, o
projednání postupu ZM při rozhodnutí o neprodloužení uzavřené nájemní smlouvy, a
dále odpověď ST na tuto žádost. Dále ukládá OMM předložit žádost nájemce, s
případným podaným vysvětlením či doplněním, na nejbližší zasedání ZM.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 72-4087/21

Název:

Umístění reklamy na veřejné prostranství v k. ú. Krčín

Zadání:

nesouhlasí
s pronájmem či výpůjčkou části p. p. č. 1110 o výměře 53 m2 v k. ú. Krčín dle žádosti
žadatele, neboť požadovaná plocha je veřejným prostranstvím a dle platného
Územního plánu města Nové Město nad Metují zde nelze takovéto prvky umístit. RM
doporučuje žadateli umístit hrací a reklamní prvky v soukromém areálu, kde budou
pod jeho přímým dohledem a zodpovědností.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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Založeno:

09.09.2021

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis z RM 72 byl žadateli odeslán.

Číslo úkolu:

RM 72-4085/21

Název:

Předběžný souhlas s koupí p. p. č. 2176/30 a p. p. č. 2176/44 oba v k. ú. Nové
Město nad Metují u mostu u AMMANN(u)

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s vydáním předběžného souhlasu s koupí následujících nemovitých věcí z vlastnictví
Českých drah, a.s.: pozemku p. p. č. 2176/30 o výměře 36 m2 a pozemku p. p. č.
2176/44 o výměře 69 m2, oba v k.ú. Nové Město nad Metují, nacházející se u mostu
u AMMANN(u) do vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to za stanovenou cenu
dle znaleckého posudku č. 8971-101-07/21 ze dne 07.07.2021 vyhotovené znalcem
Ing. Rudolfem Jungerem z Litomyšle ve výši 21.000 Kč včetně nákladů spojených s
převodem uvedených pozemků ve výši 10.000 Kč, tedy za celkovou kupní cenu ve
výši 31.000 Kč.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 72-4079/21

Název:

Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad
Metují

Zadání:

ukládá
TS zajistit umístění 2 ks odpadkových košů do prostoru u Sta schodů na dobu konání
akce "Běh do 100 schodů" dne 09.09.2021 od 15 do 17 hodin.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno, odpadkové koše byly přistaveny a po akci uklizeny.
V pytlích bylo velmi minimální množství odpadků.

Číslo úkolu:

RM 45-2658/20

Název:

Smlouva o právu provést stavbu - Potrubí pro čerpání vody na p. p. č. 2144/3 v
k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Ke Sta schodům

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu „Potrubí pro čerpání vody na p. p. č. 2144/3, 1652/2,
1655/5, 1655/6, 1655/7, 1658/8 v k. ú. Nové Město nad Metují“ v ul. Ke Sta schodům,
které bude uloženo v délce 3 m do pozemku p. p. č. 2144/3 v k. ú. Nové Město nad
Metují mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 13.09.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.
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Založeno:

11.08.2020

Termín plnění: 07.09.2021
Splněno: 18.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 70-4027/21

Název:

Nová investiční položka - PD chodník v ul. Sokolská

Zadání:

nesouhlasí
s novou investiční položku na zpracování PD "Rekonstrukce pravostranného
chodníku v ul. Sokolská ve směru od centra" a pověřuje OMM informováním firem
ukládajících optickou síť v této ulici o požadavku města na zaasfaltování chodníku v
celé šíři po dokončení ukládání sítí.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 70-4026/21

Název:

VZ - Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ŠPELDA s.r.o., Říkov 82, 552 03
Říkov, IČO: 28800125, za nabídkovou cenu 6.042.724,70 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021:Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021
Původní plnění: 06.09.2021

31.08.2021: Žádost o posun termínu. Probíhá příprava pokladů k SOD, která bude
následně odeslána k podpisu vítěznému uchazeči.
Číslo úkolu:

RM 70-4025/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

VZ - Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují“ firmě ŠPELDA
s.r.o., Říkov 82, 552 03 Říkov, IČO: 28800125, za nabídkovou cenu 6.042.724,70 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021: Splněno.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021
Původní plnění: 06.09.2021
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31.08.2021: Žádost o posun termínu. Probíhá příprava pokladů ke SOD, která bude
následně odeslána k podpisu vítěznému uchazeči.
Číslo úkolu:

RM 70-4024/21

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 21RRDU3-0004

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
21RRDU3-0004, jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace z dotačního fondu
poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem
"Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 70-4020/21

Název:

Nepovolené či jinak legislativně problematické stavby na území města

Zadání:

ukládá
OMM podat podnět k zahájení kontrolní činnosti OVRR na legislativně problematické
stavby, objekty, stavební úpravy apod., na území Nového Města nad Metují, uvedené
ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 70-4017/21

Název:

Předložení návrhu na změnu Územního plánu - parc. č. 241/30 v k. ú. Spy

Zadání:

postupuje
ZM k projednání žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pořízení změny Územního plánu
Nové Město nad Metují, spočívající ve změně využití pozemku parc. č. 241/30 v k. ú.
Spy - jeho zařazení do plochy nízkopodlažního bydlení.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.
Bod je předložen do jednání ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 70-4011/21

Název:

Žádost o ukončení nájmu k podnikání dohodou - přístřešek u zdravotního
střediska v ul. B. Němcové

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 439/1 o výměře 9 m2 v k.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 08.09.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 13.09.2021

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 24.08.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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ú. Nové Město nad Metují ke dni 31.08.2021 mezi pronajímatelem městem Nové
Město nad Metují a nájemcem MUDr. Hanou Kmoníčkovou, IČO: 46502033, adresa
ordinace: Boženy Němcové 121, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

12.08.2021

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda o ukončení smlouvy uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 70-4010/21

Název:

Žádost o parkovací karty na Husově náměstí - ZUŠ

Zadání:

nesouhlasí
s vydáním parkovacích karet bez SPZ zaměstnancům ZUŠ B. Smetany Nové Město
nad Metují pro lokalitu Husovo náměstí, neboť dle Nařízení č. 2/2019 o placeném
stání na vymezených úsecích místních komunikací na územní města Nové Město
nad Metují lze tyto karty vydat pouze osobě nebo firmě, která má sídlo, provozovnu,
nemovitost či bydliště na Husově náměstí, a to na základě TP vozidla s uvedením
SPZ. Vzhledem k tomu, že ZUŠ nemá služební vozidlo, doporučuje RM zařadit ZUŠ,
v případě zájmu, do režimu půjčování vozidel MěÚ a příp. výdaje za parkovné
kompenzovat učitelům jinou formou a na daný kalendářní rok pak v rozpočtu vyčlenit
potřebnou částku na parkovné.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Nesouhlas s vydáním parkovacích karet byl odeslán žadateli dopisem z RM
70.

Číslo úkolu:

RM 70-4009/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2050/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Nádražní

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022274/SoSB/VB/02, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se
sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku p. p. č. 2050/1 v
k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 5 bm, dle
situačního náčrtu za nabídkovou cenu 2.000 Kč+ DPH v zákonné výši (skutečný
rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 16.08.2021.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 24.08.2021
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Číslo úkolu:

RM 70-4007/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově č. p. 926 se st. p. č. 2127 v ul.
U Lípy v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města prodat spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 pozemku
označeného jako st. p. č. 2127, vč. budovy č. p. 926, která je jeho součástí v k. ú.
Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v přiloženém záměru města.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr města byl zveřejněn v období ode dne 20.08.2021 do dne
07.09.2021.

Číslo úkolu:

RM 70-4005/21

Název:

Rozdělení zbývají částky na dotace sportovním klubům

Zadání:

doporučuje ZM schválit
převod částky 350 tis. Kč z prostředků určených na dotace sportovním klubům
působících ve městě Nové Město nad Metují na financování akce Rekonstrukce
hřiště u ZŠ Krčín.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 31-1789/20

Název:

Žádost 10 obyvatel z ul. Českých bratří a z Husova náměstí o změnu RP MPR

Zadání:

ukládá
OMM odeslat vyjádření MK ČR na KHK, ŘSD ČR a MD ČR a dále RM ukládá vedení
města jednat s jejich zástupci o uvedených závěrech ve vyjádření MK ČR a současně
jednat o řešení povrchu vjezdu na náměstí ulicí U Zázvorky.

Založeno:

17.01.2020

Plnění úkolu:

14.09.2021: Přečíslování a změna vlastnictví I/14 je již v běhu a do tohoto procesu je
zapojena SS KHK a ŘSD. Z jejich stran jsou zasílány návrhy a vše je v procesu, který
je na delší dobu. Není proto již nutné evidovat tento úkol.
ŘSD na základě projednání s městem a se státní památkovou péčí změnilo své
zadání projektantovi a povrch silnice I/14v ul. U Zázvorky bude navržen z žulové
dlažby. Během září/října 2021 by PD měla být dokončena a mělo by být zažádáno o
stavební povolení. Tento úkol považujeme za splněný.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 13.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021
Původní plnění: 09.03.2020

19.7.2021: Přečíslování a změna vlastnictví I/14 probíhá. K projekčním pracím na
rekonstrukci silnice I/14 v ul. U Zázvorky proběhla dne 13.7.2021schůzka na ŘSD za
účasti ředitele a za naší stranu s Doc.Fajmanem. Po dlouhé a vzrušené diskuzi je
rozhodnuto, že ŘSD změní zadání projektantovi na povrch silnice z kostek a tím bude
odblokováno stavební řízení.
Je předpoklad, že bude řízení během podzimu vypořádáno jak pro ŘSD, tak pro
Stránka 17

ZÁPIS Z PORADY
RM 73 ze dne 20.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
město a že stihneme termín pro podání žádosti o dotaci. Reálný předpoklad realizace
v příštím roce.
10.5.2021: Nadále trvá znění hlášení z 2.3.2021.
2.3.2021: Přečíslování a změna vlastnictví I/14 probíhá. Projekční příprava na
rekonstrukci komunikace a chodníků v roce 2021 také probíhá. ŘSD má nadále v
plánu v budoucnu řešit rekonstrukci I/14 procházejí přes Husovo náměstí a částečně
v ul. Českých bratří.
9.12.2020: Přečíslování a změna vlastnictví probíhá viz samostatný bod v RM 48.
Projektování ul. U Zázvorky probíhá. Dne 8.12.2020 proběhla schůzka na ŘSD v HK,
kde bylo zástupci ŘSD sděleno, že rekonstrukce komunikace v ul. U Zázvorky není
možné zrealizovat v roce 2021 z důvodu, že v březnu 2021 bude zažádáno o
stavební povolení na rekonstrukci komunikace, stavební řízení poběží 2 - 3 měsíce a
následně může být vypsána veřejná zakázka na dodavatele, ta bude vypisována
jako společná s městem, které chce rekonstruovat chodníky v této ulici. Dodavatel by
tak byl znám (při hladkém průběhu všech řízení) na konci prázdnin 2021. Vzhledem k
tomu, že předpokládaná doba výstavby je cca 5 měsíců, tak není vhodné začínat s
touto stavbou na podzim 2021. Město Nové Město na Metují, které mělo zájem podat
v lednu 2021 žádost o dotaci na SFDI, je však nyní omezeno tím, že nedokáže
vyčíslit a určit přesné hranice stavby, na kterou chce žádat dotaci ze SFDI, bez
dokončené PD a rozpočtů na rekonstrukci komunikace I/14, proto podání žádosti o
dotaci na realizaci chodníků v lednu 2021 je nereálné.
26.10.2020:Přečíslování a změna vlastnictví probíhá viz samostatný bod v RM 48.
Projektování ul. U Zázvorky probíhá.
15.09.2020: Přečíslování a změna vlastnictví probíhá viz samostatný bod v RM 48.
Projektování ul. U Zázvorky probíhá, průběžná schůzka proběhne 17.09.2020 za
účasti projektanta a zpracovatele studie veřejného prostranství.
21.07.2020: Schůzka se zástupci KHK a ŘSD proběhla dne 25.6.2020. Proběhlo
jednání týkající se vjezdu na náměstí ulicí U Zázvorky s tímto závěrem: ŘSD
objednalo u dopravního projektanta zpracování PD na rekonstrukci ul. U Zázvorky.
OMM oslovil stejného projektanta, záležitost s ním projednal a požádal projektanta o
cenovou nabídku. Předpokládána rekonstrukce ulice, je dle vyjádření nejdříve možná
po získání povolení v příštím roce 2021. ŘSD zároveň informovalo vedení města, že
nezávisle na sobě má v plánu v letošním roce opravit zvlněnou část silnice při vjezdu
na Husovo náměstí u č.p. 1214. Dále má v plánu ŘSD provést diagnostiku silnice
přes náměstí za účelem budoucí rekonstrukce skladby silnice a odvodnění, případná
rekonstrukce nejdříve v roce 2023. Jednání pokračovalo také v souvislosti
s přečíslováním a převedení majetků mezi ŘSD, KHK a městem. ŘSD zaslalo na SS
KHK různé alternativy, které je potřeba prodiskutovat za účasti města. V současné
době (dovolených) se domlouvá termín schůzky.
Starší hlášení: Schůzka se zástupci KHK a ŘSD proběhne dne 25.6.2020 a záležitost
řešení vjezdu na náměstí ulicí U Zázvorky s nimi bude projednána. Závěry z jednání
budou předloženy do další RM 44.
V souladu s ukončením stavu nouze k 17.05.2020 budou oslovené subjekty vyzvány
ke schůzkám na téma - závěry vyjádření MK ČR a řešení povrchu vjezdu na náměstí
ulicí U Zázvorky.
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Číslo úkolu:

RM 67-3793/21

Název:

Žádost MK o povolení kulturní akce - DED 2021

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce,
výpomoc s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu,
rozmístěním odpadkových košů, 5 ks stánků a 10 ks pivních setů na akci "Dny
evropského dědictví" na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami" dne
11.09.2021 a MP dohled nad celou akcí.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, akce proběhla, podium uklizeno.

Číslo úkolu:

RM 65-3731/21

Název:

Zjednosměrnění ulic - podnět Komise dopravní

Zadání:

souhlasí
se zjednosměrněním ulice Na Výsluní ve směru od ulice Slunečná směrem k ulici
Československé armády. Ulice Pod Vodojemem a Třešňová zachovat jako
obousměrné. Do ulice V Aleji mezi ulicemi Leštinská a U Lesa doplnit dopravní
značení "Zákaz zastavení" v obou směrech.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

15.09.2021: Žádost o nový termín. Probíhá schvalovací proces na stanovení
dopravního značení na ODSH.

Číslo úkolu:

RM 65-3715/21

Název:

Umístění ukazatele rychlosti do Vrchovin

Zadání:

souhlasí
s přesunutím stávající ukazatele rychlosti z ul. Halínská ve Spech do Vrchovin na
sloup VO se zachováním napájení ze solárního panelu a pověřuje OMM zajištěním
tohoto stanovení a objednáním montáže.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021: Splněno, ukazatel byl přemístěn.

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 29.11.2021
Původní plnění: 20.09.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021
Původní plnění: 09.08.2021

03.08.2021: Žádost o nový termín, byla odeslána objednávka na přemístění
ukazatele.
Číslo úkolu:

RM 65-3712/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Kácení stromů rostoucích mimo les

Zadání:

souhlasí
s pokácením 3 ks smrků rostoucích na p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
(Jiráskův park) a 2 ks hrušní rostoucí na p. p. č. 154/1 v k. ú. Krčín (ul. Černčická).
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Založeno:

20.05.2021

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021
Původní plnění: 28.06.2021

Plnění úkolu:

15.09.2021 - Stromy byly pokáceny a uklizeny.

Číslo úkolu:

RM 65-3705/21

Název:

Žádost o souhlas s konáním kulturní akce - ZUŠ B. Smetany

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení krytého pódia a položení koberce na akci "Veřejné vystoupení
žáků ZUŠ" na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami" v pátek 11.06.2021 a
následný úklid koberce v pondělí 14.06.2021 a úklid pódia v pondělí 13.09.2021 po
skončení akce DED 2021.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Akce proběhla podium je uklizeno.

Číslo úkolu:

RM 71-4072/21

Název:

Návrh na budoucí umístění deponie města pro stavební činnost

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci se ST jednat se stávajícími nájemci o budoucím využití areálu v
ul. Drážní na pozemcích p. p. č. 2176/11 a 1897/3 v k. ú. Nové Město nad Metují,
které jsou ve vlastnictví města, a to za účelem budoucího vytvoření mezideponie pro
stavební činnost ve městě, uložení dřevin (větví) nebo skladování ornice na doplnění
veřejné zeleně ve městě.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Schůzky byly naplánovány a bylo projednáno a zbývá vše projednat s paní
Prušinovskou, a to v pátek dne 17.09.2021.

Číslo úkolu:

RM 71-4068/21

Název:

Investiční záměry základních škol

Zadání:

ukládá
OSN zabývat se stavem omítky na tělocvičně ZŠ Krčín a předložit RM návrh řešení.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

2021-09-15: Dne 2.9.2021 proběhla schůzka na místě za účasti OMM, ORM, OSN,
projektové manažerky, OŠKS za účelem obhlídky místa celého pravého křídla
školního komplexu, tedy jak omítky, střechy, oken, vnitřních prostor tělocvičny,
jídelny, kuchyně, spolkového klubu, bytu školníka. Závad je na místě vícero. Stav
omítky je špatný, okna jsou potřeba vyměnit (požadavek ředitelky z minula), nad
kuchyní je ve střeše závada, zatéká do objektu (v plánu OSN odstranit), krytina
celého objektu je potřeba v brzké době vyměnit. V tělocvičně je cítit zatuchlý závan,
problém s hydroizolací (nebylo vidět za dřevěný obklad) včetně vedlejší místnosti -

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.10.2021
Původní plnění: 20.09.2021
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jídelny, plíseň kolem oken. Vnitřní prostor kuchyně je zastaralý. Navrhujeme řešit tak,
že do návrhu rozpočtu města dáme částku na zpracování energetického auditu
objektu (celého pravého křídla objektu). Ten by měl posoudit stav a navrhnout
energetickou úsporu celého řešeného objektu, tedy jako podklad pro případnou
žádost o dotaci na zateplení objektu s výměnou oken, střechy, případnou rekuperací
tělocvičny apod. Vnitřní část bude popsána OŠKS do strategie MAP, tak aby se
mohlo požádat o dotaci na vnitřní vybaveni a rekonstrukci např. tělocvičny, jídelny,
maximum možného co lze uvést. V případě opravy pouze fasády hrozí opět
"odfouknutí" a znovu opadání, je potřeba spodní část odizolovat, z důvodu vysokých
nákladů je vhodné směřovat přes jakoukoliv dotaci, která rekonstrukci finančně
pomůže. Záležitost byla projednána s vedením města, které uložilo úkol přípravných
prací z OSN na ORM (investičního charakteru).
Číslo úkolu:

RM 71-4067/21

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Investiční záměry základních škol

Zadání:

doporučuje ZM schválit
novou investiční položku "Vybavení odborné učebny ZŠ Krčín". Jedná se přípravné
práce na dovybavení učebny fyziky (zatemnění, interaktivní tabule, pomůcky,
technika) případné rekonstrukce kabinetu. RM doporučuje ZM schválit RO - novou
položku rozpočtu Vybavení odborné učebny ZŠ Krčín (§ 3113) ve výši 100 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 71-4066/21

Název:

Investiční záměry základních škol

Zadání:

doporučuje ZM schválit
novou investiční položku "Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné učebny ZŠ
Komenského - PD". RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu
Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné učebny ZŠ Komenského - PD (§ 3113) ve
výši 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 71-4065/21

Název:

Investiční záměry základních škol

Zadání:

doporučuje ZM schválit
novou investiční položku "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí - PD" Součástí
bude konektivita + 3 odborné učebny + WC + rozvod vody a elektřiny v areálu školy.
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu Rekonstrukce odborných
učeben ZŠ Malecí - PD (§ 3113) ve výši 600 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.
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prostředků na bankovních účtech.
Založeno:

26.08.2021

Termín plnění: 16.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 20.

Číslo úkolu:

RM 71-4054/21

Název:

VZ - Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01
Hradec Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 708.818,12 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis dodavatele.

Číslo úkolu:

RM 71-4050/21

Název:

Zpracování PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují_2

Zadání:

schvaluje
SOD na zpracování "PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují_2", mezi
městem Nové Město nad Metují a Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb
a.s., Haškova 1714/3, Hradec Králové, za nabídkovou cenu 217.800 Kč vč. DPH.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

14.09.2021: Žádost o posun termínu. SOD byla odeslána druhé straně k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 71-4049/21

Název:

Zpracování PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují_2

Zadání:

schvaluje
novou položku investiční části rozpočtu města, a to ve výši 220 tis. Kč na akci "Lávka
pod zámkem - PD".

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 20.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 20.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021
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Číslo úkolu:

RM 71-4047/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky

Zadání:

schvaluje
SOD na akci "Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky" mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., ul. Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 Chodov, za nabídkovou cenu 362.398,63 kč vč. DPH.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 71-4046/21

Název:

Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky

Zadání:

schvaluje
novou položku investiční části rozpočtu města, a to ve výši 400 tis. Kč na akci
"Zasypání starých sklepů na nám. Republiky".

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 71-4045/21

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci MŠ Pod Výrovem a Technických
služeb města Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 71-4044/21

Název:

Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 0517537018

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 03 k Pojistné smlouvě č. 0517537018 s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek byl podepsán dne 13.09.2021.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 14.09.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 13.09.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 20.09.2021
Splněno: 15.09.2021

Stránka 23

ZÁPIS Z PORADY
RM 73 ze dne 20.09.2021

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:
1.
Kontrola úkolů
2.
Školství, kultura a sport
3.
Majetkoprávní úkony
4.
Správa nemovitostí
5.
Rozvoj
6.
Finance
7.
Různé
8.
Diskuse

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

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Úvodem jednání TAJ informoval o doplněných bodech a přílohách do programu jednání RM
73. Poté radní upravený program jednání RM 73 hlasováním schválili.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 73-4134/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 73:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.09.2021

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

Školství, kultura a sport
Zápis č 1 z jednání ŠR při ZŠ Školní
Zápis č. 1 z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Zápis č. 69 z jednání ŠR při ZŠ Komenského
Vyhlášení volných dnů pro žáky
Vyhlášení volného dne pro žáky
Žádost o souhlas s investičním záměrem
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi 25.09.2021

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové
Město nad Metují - ul. Zborovská
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2055/47 a 2055/6 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Náchodská
Pronájem části pozemku p. č. 861/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada
Kácení zeleně rostoucí mimo les

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

Správa nemovitostí
Svěření pravomoci RM pro OSN k zastupování s ČEZ, přihlášení, odhlášení el. energie,
odhlašování a přihlašování elektroměru
Zápis ze 173. zasedání Bytové komise ze dne 08.09.2021
Neplatiči nájemného v bytech města
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
Výpověď smlouvy o nájmu bytu
Rozvoj
Dodatek č. 1 k SOD
Žádost o dotaci do programu MV ČR - mimořádné finanční ohodnocení strážníků v
souvislosti s epidemií COVID-19
Žádost o dotaci do programu REACT- EU na pořízení auta pro pečovatelskou službu
Žádost MO KDU-ČSL o povolení záboru veřejného prostranství
VZ - Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové Město nad
Metují
Informace o průběhu akce „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu čp. 22 Stará škola
- 2. etapa“
Žádost ANO 2011 o povolení záboru veřejného prostranství
Podnět občanky k provádění stavby kanalizační přípojky pro č. p. 382
Podpora projektu TJ Sokol Krčín - Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol
Krčín

6.
6/1
6/2

Finance
Vyřazení majetku
Veřejná zakázka - nákup posypové soli

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

Různé
Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.09.2021
Návrh na doplnění členů komise SPOZ
Žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. - změna termínu plnění
Zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí ze dne 30.08.2021
Pojištění odpovědnosti příspěvkových organizací v rámci nové pojistné smlouvy

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.09.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 73 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 73-4135/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Zápis č 1 z jednání ŠR při ZŠ Školní
Identifikace:
Dne 30.08.2021 se sešla ke svému 1. jednání Školská rada při "ZŠ Školní" (dále jen "ŠR").
ŠR zvolila předsedu a zapisovatele a schválila změnu ŠVP (školního vzdělávacího programu).
Ředitelka školy informovala ŠR o investicích, které se uskutečnily v minulém volebním období
a které škola plánuje uskutečnit do budoucna.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 73-4136/21
RM byla seznámena se zápisem č. 1 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod ze dne 30.08.2021, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento
zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Zápis č. 1 z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Dne 30.08.2021 se sešla ke svému 1. jednání Školská rada při "ZŠ a MŠ Krčín" (dále jen
"ŠR"). ŠR zvolila předsedu, schválila Školní řád pro školní rok 2021/2022, Pravidla pro
hodnocení žáků pro školní rok 2021/2022 a aktualizovaný ŠVP (školní vzdělávací program).
Ředitelka školy informovala ŠR o organizaci vzdělávání s ohledem na doporučení MŠMT ke
COVID-19.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 73-4137/21
RM byla seznámena se zápisem č. 1 z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole
Krčín ze dne 30.08.2021, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Zápis č. 69 z jednání ŠR při ZŠ Komenského
Identifikace:
Dne 30.08.2021 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Komenského" (dále jen
"ŠR"). ŠR zvolila předsedu, místopředsedu a zapisovatele, schválila jednací řád ŠR a
schválila změnu ŠVP (školního vzdělávacího programu). Ředitel školy informoval ŠR o
opětovném příjezdu dobrovolníků z evropských zemí.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vyjádření OŠKS: Na přání předsedkyně ŠR pokračuje číslování zápisů z minulých funkčních
období.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 73-4138/21
RM byla seznámena se zápisem č. 69 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod ze dne 30.08.2021, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere
tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Vyhlášení volných dnů pro žáky
Identifikace:
Ředitelé základních škol a ředitel ZUŠ v Novém Městě nad Metují informují RM o vyhlášení
volného dne pro žáky v pondělí 27.09.2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických. Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, oznámí ředitel
školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli. Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 73-4139/21
RM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky z organizačních a provozních důvodů v
Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod; Základní škole Nové Město
nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škole a Mateřské škole Krčín a Základní umělecké
škole Bedřicha Smetany v pondělí dne 27.09.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5 Vyhlášení volného dne pro žáky
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o vyhlášení volného dne pro žáky na pondělí dne
29.11.2021 a na pondělí dne 25.04.2022 z důvodu plánovaného konzultačního dne učitelů s
rodiči a žáky.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických. Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, oznámí ředitel
školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli. Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - nesouhlasí - konzultační dny mohou být po škole a nemusí k tomu být ředitelkou
vyhlášeno zvláštní volno. Ing. Prouza - nic s tím RM nezmůže, bereme to pouze na vědomí.
OŠKS - "ZŠ Krčín" v předchozích letech žádala o cca stejné termíny pro volné dny vyhlášené
ředitelem.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 73-4140/21
RM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky z organizačních a provozních důvodů v "ZŠ a
MŠ Krčín" ve dnech 29.11.2021 a 25.04.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Žádost o souhlas s investičním záměrem
Identifikace:
Ředitelka „ZŠ a MŠ Krčín“ žádá RM o souhlas s investičním záměrem na pořízení
zvětšovacího zařízení pro žáka školy, jehož nákup se uskuteční v rámci programu 133 350
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program 133 D 351.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit. Ze smlouvy pro město nevyplývá žádný závazek,
škola získá možnost kvalitnějšího vzdělávání daného žáka.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 73-4141/21
RM souhlasí s investičním záměrem ZŠ a MŠ Krčín, na pořízení zvětšovacího zařízení pro žáka
školy, jehož nákup se uskuteční v rámci programu 133 350 Podpora zajištění vybraných investičních
podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami program 133 D 351.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/7 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi 25.09.2021
Identifikace:
Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá RM o zapůjčení městského pódia na koncert
Novoměstské filharmonie, který se bude konat v sobotu dne 25.09.2021 v novoměstské
sokolovně.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí, jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 73-4142/21
RM souhlasí se zapůjčením městského pódia na koncert Novoměstské filharmonie v Novém Městě
nad Metují dne 25.09.2021 v novoměstské sokolovně.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 73-4143/21
RM ukládá TS zajistit postavení pódia v novoměstské sokolovně dne 24.09.2021 na koncert
Novoměstské filharmonie, konaný dne 25.09.2021, a jeho následný úklid v pondělí dne 27.09.2021.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 27.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú.
Nové Město nad Metují - ul. Zborovská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly,
požádala dne 10.09.2021 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. IV-12-2020355/VB/1-Nové Město
n.M, Zborovská-knn p.č. 488/1, v celkové délce 24 bm v části pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú.
Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují v ul. Zborovská.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve výši
200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne 07.09.2020 a schválena
Stránka 29

ZÁPIS Z PORADY
RM 73 ze dne 20.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
usnesením č. RM 45-2640/20 ze dne 10.08.2020. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční
soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 09.06.2021 pod spis. zn. č. Výst.16635/2021/Mi.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 73-4144/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020355/VB/1-Nové
Město n.M, Zborovská-knn p.č. 488/1, 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. 486/4 v majetku města
Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v délce 24 bm
v rozsahu dle GP č. 2323-61/2021 ze dne 25.05.2021 za celkovou cenu 4.800 Kč + DPH v zákonné
výši, tedy ve výši 5.808 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2055/47 a 2055/6 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul.
Náchodská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly,
požádala dne 16.08.2021 a poté opakovaně 14.09.2021 (zmenšený rozsah budoucího
věcného břemene a zatížení pozemku města) prostřednictvím svého zmocněnce fy
Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, o
schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-2022413/SOBS VB/1, v celkovém rozsahu pouze 3 bm (cca 1,8 m2), na části
pozemku p. p. č. 2055/47 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města v ul. Náchodská.
Odůvodnění:
Nabízená cena 2.000 Kč za 3 bm (v přepočtu 1,8 m2) bez DPH za zřízení věcného břemene
ze strany ČEZ Distribuce, a.s., je výrazně vyšší, než má město stanovené ve svých Zásadách
pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017, kde je stanovena cena ve výši 200 Kč/m2 pozemku
zatíženého + DPH v zákonné výši. Odborné útvary souhlasí se zřízením věcného břemene.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 73-4145/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022413/SOBS VB/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem: Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku v majetku města: p. p. č. 2055/47 v k. ú. Nové
Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 3 bm (cca 1,8 m2) dle situačního
náčrtu za jednorázovou nabídnutou cenu 2.000 Kč + DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného
břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje
ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/3 Pronájem části pozemku p. č. 861/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada
Identifikace:
Pronájem části pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2, k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem
zahrady (k zahrádkářským účelům). Záměr města pronajmout oplocenou část pozemku
nejvyšší nabídce, s uvedením minimální ceny ve výši 11 Kč/m2/rok, byl zveřejněn ode dne
20.08.2021 do dne 10.09.2021. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi 3 nabídky v uzavřené
obálce, které budou otevřeny přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Vyklizená zahrada č. 2 u tenisových kurtů, zveřejněno po ukončení smlouvy a v souladu s
usnesením č. RM 70-4012/21 ze dne 09.08.2021. OMM předkládá RM 3 obálky k otevření a
rozhodnutí o novém nájemci ode dne 01.10.2021. Obálky budou otevřeny dle Zásad města
pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017 ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Znění
smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM
367-15726/17 dne 13.03.2017, doplněné o podmínky zveřejnění.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřel přímo na jednání RM všechny 3 doručené a zalepené obálky. Nejvyšší
nabídku podala pí [osobní údaj odstraněn] s nabídkovou cenou 27 Kč/m2 Kč. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 73-4146/21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, se zájemcem pí [osobní údaj odstraněn], a to ode dne 01.10.2021 za účelem
zahrady (oplocené), k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s
podmínkou, že na pozemku nelze zřizovat žádné stavby, sázet dřeviny a skladovat materiály a za
nájemné v nabídnuté výši 27 Kč/m2 (celkem roční nájemné ve výši 7.020 Kč). RM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367-15726/17
dne 13.03.2017, doplněné o podmínky a upozornění zveřejněného záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Kácení zeleně rostoucí mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka, tj. město Nové Město nad Metují, pokácet stromy rostoucí mimo
les. Jedná se o tyto stromy: 2x smrk na p. p. č. 395/1 v k. ú. Spy (ul. Chlístovská u č. p. 33), 2x
smrk na p. p. č. 395/1 v k. ú. Spy (ul. Chlístovská za č. p. 33), 2x jasan na p. p. č. 1032 v k. ú.
Krčín (u komunikace k letišti), 1x javor na p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín (Žižkovo náměstí mezi č.
p. 8 a 6), 2x hloh na p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín (Žižkovo náměstí před č. p. 8), 1x bříza na p. p.
č. 643/5 v k. ú. Krčín (sídliště Luštinec), 1x smrk na p. p. č. 619/15 v k. ú. Nové Město nad
Metují (u potravin Verner), 1x smrk na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. V Aleji),
5x buk na p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (areál MSSS Oáza).
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Odůvodnění:
KŽP se k návrhům vyjádřila v zápise z 18. zasedání KŽP ze dne 30.08.2021 - její stanoviska
jsou ze zápisu vyňata a doplněna k jednotlivým stromům.
- 2x smrk ul. Chlístovská u č. p. 33 - stromy mají obvody kmenů ve výšce 130 cm (dále jen:
obvod kmene) míru 155 a 130 cm, větší z nich má dvojitý kmen a obyvatelé přilehlé bytovky
se obávají z rozlomení a pádů stromů - KŽP uvádí, že se nemůže vyjádřit, je třeba dopřesnit
popis a fotografie (počet stromů nejasný).
- 2x smrk ul. Chlístovská za č. p. 33 - stromy mají obvody kmenů 130 a 140 cm a jsou
napadeny kůrovcem - KŽP doporučuje souhlasit s kácením.
- 2x jasan u komunikace k letišti - stromy mají obvody kmenů 204 a 141 cm a jejich kořenový
systém nadměrně poškozuje komunikaci - KŽP doporučuje RM souhlasit s návrhem TS
k pokácení stromů. KŽP doporučuje jako kompenzaci zvolit jednoznačně maximální možnou
náhradní výsadbu v daném místě, tj. alej podél komunikace k letišti.
- 1x javor Žižkovo náměstí mezi č. p. 8 a 6 má obvod kmene 124 cm a stavbou komunikace a
kladením sítí se v zúženém prostoru stal neperspektivní - KŽP nedoporučuje RM souhlasit
s návrhem TS k pokácení stromů. Nevhodně provedená ochrana stromů na staveništi a
neřešený prostorový konflikt při projektování rekonstrukce komunikace, nejsou dle KŽP
důvodem ke kácení stromů. Tyto stromy nejsou pro okolí nebezpečné.
- 2x hloh Žižkovo náměstí před č. p. 8 - stromy mají obvody kmenů 92 a 93 cm a stavbou
komunikace a kladením sítí se v zúženém prostoru staly neperspektivní - KŽP nedoporučuje
RM souhlasit s návrhem TS k pokácení stromů. Nevhodně provedená ochrana stromů na
staveništi a neřešený prostorový konflikt při projektování rekonstrukce komunikace, nejsou dle
KŽP důvodem ke kácení stromů. Tyto stromy nejsou pro okolí nebezpečné.
- 1x bříza sídliště Luštinec má obvod kmene 134 cm, vrcholová část cca 1/3 stromu je suchá,
z hlediska bezpečnosti osob a majetku je na sídlišti nevhodná - KŽP nedoporučuje souhlasit
s návrhem TS ke kácení, protože neexistuje koncepce zeleně v dané lokalitě a s ohledem na
uložení sítí není možné umístiti náhradní výsadbu, která by měla být při kácení zeleně
navržena.
- 1x smrk u potravin Verner má obvod kmene 150 cm a je napaden kůrovcem - KŽP
doporučuje souhlasit a realizovat vhodnou náhradní výsadbu.
- 1x smrk ul. V Aleji má obvod kmene 160 cm a v příloze je k nahlédnutí i vypracovaný
posudek - bez stanoviska KŽP.
- 5x buk v areálu MSSS Oáza - stromy mají obvody kmenů 161-165-170-178-187 cm, bylo
řešeno Policií ČR, věc byla odložena, pachatel nebyl zjištěn. Bez stanoviska KŽP.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - uvedl, že TS žádají o souhlas vlastníka dle výčtu stromů - do textace bodu doplnil
stanoviska KŽP. Ing. Dostál - v podstatě jsou tam 2 stromy, chyběla 1 fotografie - je to shrnuté
do 1 položky - nebyli v názorech jednotní. Radní hlasovali o jednotlivých stromech zvlášť:
2x smrk na p. p. č. 395/1 v k. ú. Spy (ul. Chlístovská u č. p. 33) - 3 pro, 2 proti, 1 zdržel se jedení radní nebyl přítomen při hlasování k těmto stromům.
2x smrk na p. p. č. 395/1 v k. ú. Spy (ul. Chlístovská za č. p. 33) - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
2x jasan na p. p. č. 1032 v k. ú. Krčín (u komunikace k letišti) - Ing. Dostál - jsou to 2 statné
stromy, vysazené na špatné místo. Jejich kořenový systém nadměrně poškozuje komunikaci.
KŽP doporučuje RM souhlasit s návrhem TS k pokácení stromů - KŽP doporučuje jako
kompenzaci zvolit jednoznačně maximální možnou náhradní výsadbu v daném místě, tj. alej
podél komunikace k letišti. Ing. Prouza - navrhl hlasovat 1/ kácet bez výsadby, 2/ kácet s
výsadbou a 3/ nekácet. Radní odhlasovali kácení s podmínkou náhradní výsadby, která bude
předem konzultována s OŽP - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
1x javor na p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín (Žižkovo náměstí mezi č. p. 8 a 6) - diskutující: ST, Ing.
Dostál - KŽP nedoporučuje RM souhlasit s návrhem TS k pokácení stromů. Nevhodně
provedená ochrana stromů na staveništi a neřešený prostorový konflikt při projektování
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rekonstrukce komunikace, nejsou dle KŽP důvodem ke kácení stromů. Tyto stromy nejsou pro
okolí nebezpečné. Dát mu šanci, ničemu jinému to tam nevadí. "RM nesouhlasí s
pokácením..." - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
2x hloh na p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín (Žižkovo náměstí před č. p. 8) - "RM nesouhlasí s
pokácením..." - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
1x bříza na p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín (sídliště Luštinec) - Ing. Dostál informoval o schůzce s
p. Trojanem - pokud RM odsouhlasí, že se kácet nebude, seřízne se vrchol stromu, dokud se
nezpracuje celkový pohled na zeleň. MST - souhlasí s kácením. ST - s břízy má strach, také
souhlasí v tomto případě s kácením. Ing. Dostál - pokud se zkrátí špice stromu, nemůže strom
ohrozit bezpečí. Hlasováno - 3 pro, 2 proti, 2 zdržel se - kácet se nebude.
1x smrk na p. p. č. 619/15 v k. ú. Nové Město nad Metují (u potravin Verner) - "RM souhlasí s
kácením + náhradní výsadba" - hlasováno - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
1x smrk na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. V Aleji) - TAJ - jedná se o
opakovaný požadavek ke kácení, KŽP se k tomu nevyjádřila. Ing. Němeček - znalecký
posudek nemá žádný závěr. Ing. Dostál - jejich žádost je opodstatněná, začíná usychat. TAJ píší, že je rizikový a doporučují sanaci stromu. Ing. Dostál - je to na hraně městského
pozemku. Hlasováno - "RM souhlasí s kácením..." - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
5x buk na p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (areál MSSS Oáza) - Ing. Němeček park má studii, vysadit kus za kus. MST - za buky můžeme uplatňovat náhradu přes
pojištění? TAJ - myslí si, že ne. Radní požádali TAJ o prověření, zda se jedná o vandalismus
a bylo by možné uplatnit škodu na pojišťovně. "RM souhlasí s kácením + náhradní výsadba" 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
K čl. 3/4
RM souhlasí s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 2x
smrk na p. p. č. 395/1 v k. ú. Spy (ul. Chlístovská u č. p. 33).
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 73-4147/21
RM souhlasí s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 2x
smrk na p. p. č. 395/1 v k. ú. Spy (ul. Chlístovská za č. p. 33).
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 28.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 73-4148/21
RM souhlasí s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 2x
jasan na p. p. č. 1032 v k. ú. Krčín (u komunikace k letišti) s podmínkou náhradní výsadby, která
bude předem konzultována s OŽP.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 28.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 73-4149/21
RM nesouhlasí s kácením stromu rostoucího mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 1x
javor na p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín (Žižkovo náměstí mezi č. p. 8 a 6).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 73-4150/21
RM nesouhlasí s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 2x
hloh na p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín (Žižkovo náměstí před č. p. 8).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4
RM souhlasí s kácením stromu rostoucího mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 1x
bříza na p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín (sídliště Luštinec).
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 2, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 73-4151/21
RM souhlasí s kácením stromu rostoucího mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 1x
smrk na p. p. č. 619/15 v k. ú. Nové Město nad Metují (u potravin Verner) s podmínkou náhradní
výsadby, která bude předem konzultována s OŽP.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 28.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 73-4152/21
RM souhlasí s kácením stromu rostoucího mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 1x
smrk na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují (ul. V Aleji).
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 28.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 73-4153/21
RM souhlasí s kácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují: 5x
buk na p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (areál MSSS Oáza) s podmínkou náhradní
výsadby, která bude předem konzultována s OŽP.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 28.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Svěření pravomoci RM pro OSN k zastupování s ČEZ, přihlášení, odhlášení el.
energie, odhlašování a přihlašování elektroměru
Identifikace:
Svěření pravomoci RM ve věci rozhodování o uzavírání smluv s ČEZ, a.s. týkajících se
přihlášení, odhlášení el. energie, odhlášení a přihlášení elektroměru. Tato pravomoc bude
svěřena OSN.
Odůvodnění:
V souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích je možné svěřit tzv. nevyhrazené pravomoci RM
ST nebo obecnímu úřadu zcela nebo zčásti. OSN žádá o svěření pravomoci k uzavírání smluv
na připojení a odpojení nájemních bytů, demontáž a montáž elektroměrů pro nájemní byty
uzavíraných s ČEZ a.s. Jedná se o smlouvy týkající se nájemních bytů ve vlastnictví města,
které se budou postupně rekonstruovat, vč. následné rekonstrukce el. rozvodů v bytech, kde
se mění jednofázové připojení na třífázové. Tyto smlouvy bude nadále podepisovat ST.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 73-4154/21
RM svěřuje OSN na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, ode dne 01.10.2021 pravomoc rozhodovat o uzavření smluv se společností ČEZ,
a.s., na připojení a odpojení elektřiny a na montáž a demontáž elektroměrů v nájemních bytech
města. Smlouvy budou uzavírány dle vzorových smluv ve znění přílohy tohoto bodu a na základě
plné moci je bude podepisovat referent OSN Jan Rohulán.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Zápis ze 173. zasedání Bytové komise ze dne 08.09.2021
Identifikace:
Zápis ze 173. zasedání Bytové komise konané dne 08.09.2021.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 73-4155/21
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 173. zasedání Bytové komise konané dne 08.09.2021 ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/3 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města k 31.08.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 73-4156/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města k 31.08.2021 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 73-4157/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání
Identifikace:
Rozhodování o tomto bodu se váže na rozhodnutí ZM 20 ve věci demolice objektu č. p. 142 v
ul. Nerudova. V případě, že ZM 20 schválí usnesení navržené RM 72, bude třeba dát
výpovědi stávajícím nájemcům. V tomto případě se jedná o výpověď smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání ze dne 11.08.2020. Smlouva je sepsána mezi městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, a p. Tomášem Ptáčkem, Ohnišov 10, 517 84 Ohnišov, IČO:
71909729. Výpověď nájemní smlouvy se podává v souvislosti s demolicí objektu č. p. 142 v ul.
Nerudova. Výše uvedenou nájemní smlouvu lze dle čl. III., bodu 2. ukončit písemnou
výpovědí, podanou kteroukoliv ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná
běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 2. straně. RM 72 doporučila
prodloužit výpovědní lhůtu ze 3 na 5 měsíců.
Odůvodnění:
Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání se podává v souvislosti s demolicí
objektu č. p. 142 v ul. Nerudova, která je podmíněna schválením nové investiční akce na ZM
20 dne 16.09.2021. RM 72 přistoupila k případnému prodloužení výpovědní doby na 5
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měsíců.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 73-4158/21
RM konstatuje, že vzhledem k neschválení demolice objektu v ul. Nerudova č. p. 142 v ZM 20 dne
16.09.2021 se prozatím výpověď ze smlouvy o nájmu prostoru sloužících k podnikání ze dne
11.08.2020, mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, a p. Tomášem Ptáčkem, Ohnišov 10, 517 84 Ohnišov, IČO: 71909729,
nedává.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/6 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
Identifikace:
Rozhodování o tomto bodu se váže na rozhodnutí ZM 20 ve věci demolice objektu č. p. 142 v
ul. Nerudova. V případě, že ZM 20 schválí usnesení navržené RM 72, bude třeba dát
výpovědi stávajícím nájemcům. V tomto případě se jedná o výpověď smlouvy o nájmu
nebytových prostor ze dne 12.03.2013. Smlouva je sepsána mezi městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, a p. Martinem Petrem, Jestřebí 42, 549 01 Nové Město nad Metují.
Výpověď nájemní smlouvy se podává v souvislosti s demolicí objektu č. p. 142 v ul. Nerudova.
Výše uvedenou nájemní smlouvu lze dle čl. III., bodu 2. ukončit písemnou výpovědí, podanou
kteroukoliv ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi 2. straně. RM 72 doporučila prodloužit výpovědní
lhůtu ze 3 na 5 měsíců.
Odůvodnění:
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor se podává v souvislosti s demolicí objektu č. p.
142 v ul. Nerudova, která je podmíněna schválením nové investiční akce na ZM 20 dne
16.09.2021. RM 72 přistoupila k případnému prodloužení výpovědní doby na 5 měsíců.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 73-4159/21
RM konstatuje, že vzhledem k neschválení demolice objektu v ul. Nerudova č. p. 142 v ZM 20 dne
16.09.2021 se prozatím výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 12.03.2013, mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, a p. Martinem Petrem, Jestřebí 42, 549 01 Nové Město nad Metují, nedává.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/7 Výpověď smlouvy o nájmu bytu
Identifikace:
Rozhodování o tomto bodu se váže na rozhodnutí ZM 20 ve věci demolice objektu č. p. 142,
ul. Nerudova. V případě, že ZM 20 schválí usnesení navržené RM 72, bude třeba dát
výpovědi stávajícím nájemcům. V tomto případě se jedná o ukončení smlouvy o nájmu bytu ze
dne 31.01.2013 ve smyslu dodatku ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 11.01.2021, který řeší
přenechání bytu do nájmu na dobu určitou ode dne 01.01.2021 do dne 31.12.2021. Smlouva
je sepsána mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a pí [osobní údaj
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odstraněn]. Jedná se o bytovou jednotku 2+1, o celkové výměře 60 m2. Město má pro tuto
osobu připravenu náhradní bytovou jednotku, která se nachází v ul. Československé armády
č. p. 477 - 478. Jedná se o bytovou jednotku 2+1 o celkové výměře 62,21 m2 v 1. NP. Tato
náhradní bytová jednotka projde, do doby předání, celkovou rekonstrukcí vč. nových rozvodů
elektro, vody a topení. Provede se též výměna podlahových krytin, zařizovacích předmětů,
interiérových dveří a kuchyňské linky. Předpoklad realizace je do konce roku 2021.
Odůvodnění:
Neprodloužení smlouvy o nájmu bytu souvisí s demolicí objektu č. p. 142 v ul. Nerudova, která
bude projednána na ZM 20 dne 16.09.2021 jako nová investiční akce města. RM 72
přistoupila k případnému prodloužení výpovědní doby na 5 měsíců. Ke konci roku náhradní
byt bude připraven k nastěhování, nebude třeba dodatkem smlouvu prodlužovat. V případě,
že nebude na ZM rozhodnuto o demolici, tak prázdný byt v č. p. 142 ul. Nerudova může dál
sloužit pro mimořádné situace OSV pro krátkodobé ubytování klientů. Z důvodu platného
RP Rychta, který objekt určuje k demolici, OMM nedoporučuje objekt dlouhodobě pronajímat.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 73-4160/21
RM 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.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

5/1 Dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení dodatek č. 1 vč. změnového listu č. 1 na realizaci stavby
"Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují".
Při realizaci stavby došlo celkem ke 4 změnám oproti PD:
Změna č. 1 - byl posunut sjezd na st. p. č. 287 z důvodu plánované přístavby č. p. 52. Při této
změně došlo k méněpracím ve výši 4.357,21 Kč vč. DPH.
Změna č. 2 - byl realizován překop přes silnici III/01412 v ul. Sokolská pro uložení vedení VO
namísto protlaku, a to z důvodu neznámého výškového uložení vodovodních potrubí, které
vedou po obou stranách komunikace - touto změnou nedošlo ke změně ceny díla.
Změna č. 3 - na základě požadavku správce trafostanice v majetku ČEZ Distribuce a.s. je
nezbytné provést sjezd k č. p. 125. V PD nebyl tento sjezd zakreslený, z toho důvodu je nutné
demontáž již realizované části chodníku (osazené obruby, konstrukci chodníku a žulovou
mozaiku), snížit obruby a provést pojezdovou, zesílenou konstrukci chodníku vč. varovného
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pásu pro zrakově postižené osoby. Touto změnou dochází k vícepracím ve výši 26.456,64 Kč
vč. DPH.
Změna č. 4 - z důvodu starého a nekvalitního navazujícího asfaltobetonového povrchu ve
sjezdu a v ul. Na Bořetíně a komunikace v ul. Sokolská je nezbytné pro realizaci nového
povrchu provést zářez a opravu navazujícího povrchu ve větším rozsahu, než bylo
předpokládáno v PD. Touto změnou dochází k vícepracím ve výši 41.010,65 Kč vč. DPH.
Celkem více a méněpráce na chodníku v ul. Sokolská činí 63.110,08 Kč vč. DPH oproti
smlouvě o dílo a zvyšují tedy cenu díla z původní ceny 2.940.294,74 Kč vč. DPH na cenu
3.003.404,82 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít dodatek č. 1 související se změnami při realizaci investice.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - změna č. 4 - dotaz na sjezd - nebylo mu to úplně jasné, proto prosí o prezentaci
daného úseku. ORM - jedná se o sjezd do ul. Na Bořetíně a o rozšíření zářezu do asfaltu z
důvodu stáří asfaltu. Dnes byly na stavbě konzultovány další práce, spočívající také v zářezu
do asfaltu ve větším rozsahu než se předpokládalo, a to nyní do asfaltu do silnice v ul.
Sokolská. Toto je nyní potřeba projednat a případně schválit na jednání RM 73. Tato práce
bude dodatečně vložena do dodatku č. 1. Vícenáklady by byly cca 16 tis. Kč. Ing. Dostál - drolí
se to z důvodu stáří materiálu nebo z důvodu provedené práce dané firmy a použité
technologie? Doporučil by, aby TDI prověřil, jestli to je chyba vozovky, stáří materiálu, a nebo
provedených prací. TAJ - jde o požadavek na oprávněnost víceprací. Radní chtějí schválit
tento bod za předpokladu, že nedošlo k chybě - pokud došlo k chybě, tak uplatňovat v rámci
reklamace. Ing. Němeček - vznesl požadavek, aby se nárokovalo předělání sjezdu pro
trafostanici ČEZ(u) po nich, byli účastníkem řízení a žádnou připomínku k PD neuplatnili,
neměli bychom to platit my. ORM se tím bude dál zabývat. Bylo navrženo doplnění usnesení
ve znění: "RM schvaluje dodatek č. 1 vč. změnového listu č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci
stavby "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové, který mění celkovou cenu díla z původní ceny 2.940.294,74 Kč vč. DPH na cenu 3
003 404,82 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy, a pověřuje ST jeho podpisem za splnění
podmínky, že TDI posoudí a potvrdí, že větší zářez a oprava asfaltového povrchu v ul.
Sokolská byla způsobena stavem asfaltu silnice III/01412 a ne neodborným provedením
dodavatelskou firmou." Poté bylo usnesení hlasováním schváleno.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 73-4161/21
RM schvaluje dodatek č. 1 vč. změnového listu č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, který mění celkovou cenu
díla z původní ceny 2.940.294,74 Kč vč. DPH na cenu 3 003 404,82 Kč vč. DPH, ve znění upravené
přílohy, a pověřuje ST jeho podpisem za splnění podmínky, že TDI posoudí a potvrdí, že větší zářez
a oprava asfaltového povrchu v ul. Sokolská byla způsobena stavem asfaltu silnice III/01412 a ne
neodborným provedením dodavatelskou firmou.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Žádost o dotaci do programu MV ČR - mimořádné finanční ohodnocení strážníků v
souvislosti s epidemií COVID-19
Identifikace:
MV ČR vyhlásilo dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků
obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19. Žádost o dotaci podává
město, jakožto zřizovatel. Cílovou skupinou dotačního programu jsou strážníci obecní policie,
kteří se v době nouzového stavu podíleli na plnění úkolů a opatření přímo spojených s
epidemií COVID-19. Zásady dotačního programu splní všech 9 strážníků MP. MV ČR
poskytne dotaci v pevně stanovené výši 5.000 Kč na každého strážníka, pokud se město
zaváže vyplatit do konce roku 2021 z rozpočtu obce každému strážníkovi mimořádnou
finanční odměnu v min. výši 5.000 Kč. Celkové výdaje projektu budou ve výši 90.000 Kč (9 x
10.000 Kč), 45.000 Kč bude hrazeno z dotace MV ČR a 45.000 Kč budou činit výdaje města
(§ 5311).
Odůvodnění:
Možnost získat finance na odměny strážníkům MP z dotačního programu MV ČR, za finanční
spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo MP, na podporu mimořádného finančního
ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19.
Spolupodíl financí za město bude čerpán z položky na mzdy pro MP.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz k paragrafu rozpočtu. Bude to pokryto z § 5311 - městská policie. Poté
odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 73-4162/21
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu MV ČR za finanční spoluúčasti obcí, které
zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků
obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID-19.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Žádost o dotaci do programu REACT- EU na pořízení auta pro pečovatelskou
službu
Identifikace:
Na základě požadavku MSSS Oáza podalo město Nové Město nad Metují v březnu 2021
žádost o dotaci na pořízení auta pro potřeby terénní pečovatelské služby do výzvy č. 11
programu MPSV ČR. Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům v této výzvě a k
bodovému zvýhodnění jiných projektů, na které město nemohlo dosáhnout, nebyla žádost o
dotaci vybrána k podpoře. Urgentní potřeba nového vozidla pro pečovatelskou službu MSSS
Oáza stále trvá. Nyní se nabízí využití výzvy React-EU (nová výzva IROP) v rámci které lze
mj. žádat o dotaci na pořízení vozidla pro pečovatelskou službu. Musí se však jednat o vozidlo
na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla na konvenční paliva (benzin/diesel),
splňující emisní limit 95 g CO2/km. Výše dotace je 90 % ze způsobilých výdajů, nezpůsobilým
výdajem je nabíjecí stanice. Na základě obdržených nabídek se cena požadovaného vozidla
pohybuje kolem 1,1 mil. Kč. vč. DPH, předpokládaná dotace 90 % bude v tom případě činit
990 tis. Kč, vlastní zdroje 110 tis. Kč. Cena nabíjecí stanice, která je nezpůsobilým výdajem, je
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dle průzkumu trhu 25-35 tis. Kč.
Odůvodnění:
Terénní pečovatelská služba MSSS Oáza urgentně potřebuje nové vozidlo pro poskytování
svých služeb. Vozidla, kterými v současnosti MSSS Oáza disponuje, jsou na hraně životnosti.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - částka, která je tam uvedena, je v rozpočtu započítána? OF - podle jeho názoru
MSSS Oáza počítalo s tím, že vozidlo uhradí ze svých vlastních zdrojů. Podá se žádost a
uvidíme, jak to celé finančně vyjde a jak vůbec žádost dopadne. Poté odhlasováno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 73-4163/21
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Pořízení vozidla pro potřeby terénní pečovatelské
služby v Novém Městě nad Metují do výzvy č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou
účinností v rámci React-EU.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Žádost MO KDU-ČSL o povolení záboru veřejného prostranství
Identifikace:
OMM obdržel žádost od MO KDU - ČSL Nové Město nad Metují k odsouhlasení veřejného
prostoru před kostelem Nejsvětější trojice na Husově náměstí za účelem politické kampaně
"Setkání s kandidáty SPOLU" dne 26.09.2021. Podrobnosti viz žádost v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Průjezd pro vlastníky nemovitostí Na Zadomí byl se žadatelem
vykomunikován. Z jeho strany bude průjezd zachován. Další odborné útvary nemají k akci
připomínek.
Vyjádření OF: Dle stanoviska MV ČR nejsou politické strany od poplatku při konání volební
kampaně osvobozeny. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství činí 10 Kč za každý
započatý m2 a každý i započatý den.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 73-4164/21
RM souhlasí se záborem veřejného prostranství za účelem konání předvolební kampaně MO KDU ČSL Nové Město nad Metují s názvem akce "Setkání s kandidáty SPOLU" dne 26.09.2021 s místem
určeným na Husově náměstí před kostelem Nejsvětější trojice v Novém Městě nad Metují. Zábor
veřejného prostoru je zpoplatněn na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, záležitost vyřizuje Odbor finanční, MěÚ Nové Město nad
Metují. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství činí 10 Kč za každý započatý m2 a každý i
započatý den.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/5 VZ - Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové
Město nad Metují
Identifikace:
Dne 08.09.2021 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž prvků
pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“. Komise nyní předkládá
RM protokol o otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Napřímo bylo osloveno celkem 5 firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek
v zadávací dokumentaci byly podány celkem 4 nabídky. V rozpočtu města je na realizaci na
rok 2021 schváleno 300 tis. Kč v rozpočtu OSN a v ZM 20 je navrženo ke schválení RO navýšení položky Údržba (investice, revize...) školství (na akci "Rekonstrukce hřiště u ZŠ
Krčín") o částku 350 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem z prostředků na
Příspěvky sportovním klubům působících ve městě (§ 3419). Pro možnost osazení dodávky
mantinelů a sítí je potřeba provést i zemní práce, které obsahují realizaci 46 ks patek a
zrealizování cca 23 m2 přístupových dlážděných chodníků. Tyto zemní práce byly poptány
samostatně u místních firem. Získali jsme pouze 1 nabídku, a to od firmy STAVIX s.r.o.,
Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, s nabídkovou cenou 89.129,81 Kč vč. DPH za
realizaci patek a cenu 2.110,24 Kč vč. DPH za realizaci 1 m2 chodníku. Mělo by se realizovat
cca 25 m2 chodníku tzn., že celková cena za realizaci patek a chodníků by byla cca
141.879,81 Kč vč. DPH. Na tyto zemní práce již nevystačí výše uvedené finanční zdroje v
rozpočtu, proto je nutné schválit RO ve výši 150 tis. Kč, které bude pokryto přesunem § 6409 rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz na detaily - dlažba. Odpověděla vedoucí ORM - montáž patek pro
mantinely vyžaduje přesnou realizaci, musí se to přesně udělat, zaměřit - drobné živnostníky
jsme z tohoto důvodu nepoptávali. Mgr. Hylský - cena je obvyklá? ORM - v dnešní době ano,
je to cena vč. obrubníků. OMM - požádal radní, jestli ví o nějakých firmách, ať pošlou kontakty,
koho všeho máme oslovit - firmy na práci nejsou, všichni mají plno. Poté odhlasováno.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 73-4165/21
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a
montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“ firmě GLOBAL
SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 28570987, za nabídkovou
cenu 641.290 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 73-4166/21
RM schvaluje kupní smlouvu na akci „Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ
Krčín, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GLOBAL SPORT
ČUPA s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 28570987, za nabídkovou cenu
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641.290 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 73-4167/21
RM schvaluje zadání realizace zemních prací - patky a chodníky pro osazení mantinelů na hřišti u
ZŠ Krčín firmě STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, za nabídkovou cenu
89.129,81 Kč vč. DPH za realizaci patek pro mantinely a 2.110,24 Kč vč. DPH za realizaci 1 m2
přístupového chodníku k hřišti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 73-4168/21
RM schvaluje RO - navýšení položky Údržba (investice, revize...) školství (na akci "Rekonstrukce
hřiště u ZŠ Krčín") o částku 150 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem § 6409 - rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Informace o průběhu akce „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu čp. 22
Stará škola - 2. etapa“
Identifikace:
V letošním roce pokračují práce na akci „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu čp. 22
Stará škola“. V květnu byla zahájena 2. etapa stavby, ve které se realizuje obnova krovu na
hlavní budově, což je historicky nejstarší část objektu. ORM předkládá RM informace o stavu
projektu.
Odůvodnění:
V současné době jsou tesařské práce na krovu dokončeny, pokračuje se na pokládce krytiny,
montáži klempířských prvků, řeší se hromosvodná soustava. V průběhu stavby se vyskytly
vícepráce, které bylo nutné řešit a které nebyly zahrnuty v rozpočtu ke smlouvě o dílo. Popis
víceprací je uveden v samostatné příloze RM. Na uvedené vícepráce bude, po odsouhlasení
položek, zpracován dodatek ke smlouvě o dílo. V příloze bodu jsou uvedeny pouze změnové
listy, které byly odsouhlaseny TDI.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - máme představu o penězích do dalších let? MST - buď vzejde něco
smysluplného z jednání Pracovní skupiny Stará škola nebo se bude projektovat a čekat na
vhodný dotační titul. Pokud se nenajde smysluplné využití pro objekt Stará škola, bude tam
stát, nebude degradovat, nebude chátrat a fungovat pro krčínský spolek. Objekt ale nebude
úplně vhodný, aby se v něm něco konalo. Mgr. Hylský - informoval o jednání členů Pracovní
skupiny Stará škola s členy Spolku Krčín, kde došlo k velkému a zbytečnému sporu. Další
diskutující: Ing. Maur, Ing. Dostál. MST - v příštím týdnu je naplánováno setkání Pracovní
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skupiny Stará škola, na kterém by mělo dojít k sumarizaci případných námětů na budoucí
využití objektu. Spolek Krčín to bere tak, že bude objekt využívat a správcovat. V
multifunkčnosti nevidí problém, tj. věc, která je k dohodě. Problém bude, aby to postavili tak,
že objekt bude mít budoucnost pro jejich nástupce. Ing. Maur - cítí to také tak - bylo by dobré,
aby se do toho vtáhla mladší generace, skauti apod. Dále radní vedli debatu o rozsahu
víceprací. ST a MST se zúčastňují kontrolních dnů, kdy jsou tyto záležitosti odsouhlasovány.
Poté odhlasováno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 73-4169/21
RM bere na vědomí informace OMM o probíhající akci „Obnova krovu a statické zabezpečení
objektu čp. 22 Stará škola - 2. etapa“ ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Žádost ANO 2011 o povolení záboru veřejného prostranství
Identifikace:
OMM obdržel žádost od ANO 2011 k odsouhlasení veřejného prostoru na Husově náměstí za
účelem konání předvolební kampaně s názvem akce "Předvolební mítink" dne 27.09.2021.
Podrobnosti viz žádost v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Žadateli stanovíme plochu před "vlaštovkami" na vyvýšenou plochu před č. p.
1203 - 1205. Odborné útvary s pořádáním akce ve zvolený termín nemají připomínek.
Vyjádření OF: Dle stanoviska MV ČR nejsou politické strany od poplatku při konání volební
kampaně osvobozeny. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství činí 10 Kč za každý
započatý m2 a každý i započatý den.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 73-4170/21
RM souhlasí se záborem veřejného prostranství za účelem konání předvolební kampaně ANO 2011
s názvem akce "Předvolební mítink" dne 27.09.2021 s místem určeným na Husově náměstí č. p.
1203 - 1205 v Novém Městě nad Metují. Zábor veřejného prostoru je zpoplatněn na základě Obecně
závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, záležitost vyřizuje
Odbor finanční, MěÚ Nové Město nad Metují. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství činí
10 Kč za každý započatý m2 a každý i započatý den.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Podnět občanky k provádění stavby kanalizační přípojky pro č. p. 382
Identifikace:
Dne 06.09.2021 obdržel stavební úřad a dne 09.09.2021 město Nové Město nad Metují
podněty pí [osobní údaj odstraněn] na šetření ve věci provádění stavby "Kanalizační přípojka
pro čp 382". Podněty se týkaly údajného znepřístupnění bytového domu č. p. 382.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Stavební úřad podané podněty na místě několikrát prověřil a vydal k tomu dne 14.09.2021
vyjádření - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vznesl dotaz na kontext projednávané záležitosti. Odpověděl ST. Diskutovala
většina přítomných radních. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednací místnosti.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 73-4171/21
RM bere na vědomí podněty podané pí [osobní údaj odstraněn] na stavební úřad a město, a dále
bere na vědomí vyjádření stavebního úřadu ze dne 14.09.2021, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Podpora projektu TJ Sokol Krčín - Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ
Sokol Krčín
Identifikace:
ZM 19 projednalo a schválilo žádost Tělocvičné jednoty Sokol Krčín o příslib finanční
spoluúčasti města při realizaci investičního projektu "Rekonstrukce zázemí a hřiště národní
házené TJ Sokol Krčín", na který chtěl spolek žádat o dotaci z programu Národní sportovní
agentury "Sportovní infrastruktura - investice do 10 mil. Kč". Žádost o dotaci byla do
příslušného programu podána. Výsledky hodnocení nejsou doposud definitivně známy, ale
alokovaná částka byla vysokým počtem podaných žádostí značně překročena, a tak je
pravděpodobnost získání dotace nízká. Přestože nejsou známy definitivní výsledky této výzvy,
chce TJ Sokol Krčín využít příležitost a zkusit šanci v nově vyhlášené výzvě Národní sportovní
agentury - č. 11/2021 - Regiony 2021. Souběh podání žádostí je možný. Žádosti jsou
přijímány do dne 30.09.2021 a předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků je dne
30.11.2021. Žádosti budou v rámci věcného hodnocení posuzovány dle předem stanovených
hodnotících kritérií. Jedním z bodových zvýhodnění je podpora projektu ze strany příslušné
obce formou stanoviska (čestného prohlášení).
Odůvodnění:
Stanovisko města k podpoře projektu přinese žadateli (TJ Sokol Krčín) bodové zvýhodnění.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - shrnul vznik tohoto bodu zařazeného na tzv. "žlutém papíře". Váže se na
předchozí podporu města při podání žádosti TJ Sokol Krčín o dotaci, kdy ZM přislíbilo
kofinancování v případě jejího získání. Nyní potřebují podporu k přihlášení se do jiného
programu.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 73-4172/21
RM souhlasí s čestným prohlášením starosty města ve znění přílohy tohoto bodu, ve kterém je
vyjádřena podpora města Nové Město nad Metují k projektu Tělocvičné jednoty Sokol Krčín
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s názvem "Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol Krčín", se kterým se spolek bude
ucházet o dotaci do vyhlášené výzvy Národní sportovní agentury č. 11/2021 – Regiony 2021.
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 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 73-4173/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Technických služeb
města Nové Město nad Metují, DDM Stonožka, SDH Vrchoviny a OV Vrchoviny, ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Veřejná zakázka - nákup posypové soli
Identifikace:
Veřejná zakázka na nákup posypové soli v balení big bag pro potřeby TS.
Odůvodnění:
Pro zajištění posypové soli na zimní údržbu, kterou provádí TS byla vyhlášena veřejná
zakázka malého rozsahu na dodávky posypové soli. Poptáno bylo 5 dodavatelů napřímo,
zveřejnění standardně proběhlo prostřednictvím profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání
nabídek byla doručena pouze jedna obálka. Cena v této nabídce je velmi příznivá, proto
komise doporučila uzavření smlouvy s tímto uchazečem. Objednávky bude TS provádět dle
své aktuální potřeby v průběhu zimní sezony.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 73-4174/21
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na Nákup
posypové soli nabídku firmy REAL TRADING spol. s r.o., IČO: 60111259, se sídlem Mánesova
1215, 517 41 Kostelec nad Orlicí, za nabídkovou cenu 2.600 Kč/1t vč. dopravy bez DPH, platná
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výše DPH 546 Kč, celková cena vč. DPH 3.146 Kč/1t vč. dopravy. RM schvaluje kupní smlouvu
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou REAL TRADING spol. s r.o., IČO: 60111259, se
sídlem Mánesova 1215, 517 41 Kostelec nad Orlicí, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.09.2021
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 06.09.2021 s rozhodnutím o umístění na 1 uvolněné místo na Domově pro seniory
Oáza.
Odůvodnění:
Viz Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.09.2021 v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 73-4175/21
RM bere na vědomí Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.09.2021 s návrhem
na obsazení 1 místa v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují,
vše ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Návrh na doplnění členů komise SPOZ
Identifikace:
OVV navrhuje navýšení členů komise SPOZ o slečny Adrianu Menclovou a Hanu Rolečkovou.
Některé členky SPOZ, které byly jmenovány před 3 roky, již ve SPOZ(u) nepracují, přestože
členství nebylo ukončeno. V současné době je problematické tradiční sobotní akce setkání
jubilantů a vítání občánků personálně zajistit.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 73-4176/21
RM jmenuje Adrianu Menclovou a Hanu Rolečkovou členkami komise SPOZ a ukládá OSÚ předat
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novým členkám jmenovací dekrety podepsané ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OVV, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. - změna termínu plnění
Identifikace:
Dne 10.09.2021 byla doručena žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. (viz příloha tohoto
bodu), obsahující zdůvodnění a návrh kompenzace za částečné zpoždění termínu plnění při
dodávce gastro-vybavení pro ŠJ.
Odůvodnění:
Společnost Hospimed spol. s r.o. požádala o změnu termínu u 2 z celkem 7 instalovaných
spotřebičů, a to z důvodu "vyšší moci" u jejich dodavatelů. Jedná se o pozdější dodání 2 ks
konvektomatů. Vedoucí ŠJ s návrhem na pozdější termín dodání souhlasí.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - navrhovaná kompenzace bude ústní dohodou nebo písemně? TAJ se
telefonicky spojil s pí Konvalinovou, která zakázky zařizuje - bude to uvedené v závazku? Paní
Konvalinová odpověděla - dodavatelská firma nás oslovila se žádostí o možnost prodloužení
termínu z důvodu pozdržení dodávek od dodavatele, z důvodu nedostatku součástek a
komponent, které nemohou ovlivnit. Jako kompenzaci nabízí chemii pro spotřebiče a pro "MŠ
Na Františku" nerezový stolek, kterým se vyplní mezera, která vznikne mezi spotřebiči.
V původním návrhu s ním nebylo počítáno, konvektomat byl navržen vedle sporáku, což není
technologicky možné instalovat. Závazek je uveden v písemné žádosti, ve smlouvě toto
ustanovení není. V případě požadavku je možné toto doplnit po dohodě s PRAV. Ing.
Němeček - závazek nepotřebuje zanést do dodatku. Poté odhlasováno.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 73-4177/21
RM schvaluje Dodatek č. 2 kupní smlouvy mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Hospimed
spol. s.r.o., IČO: 00676853, se sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, o změně termínu plnění
části dodávky, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí ze dne 30.08.2021
Identifikace:
RM je předložen zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
30.08.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM. Je třeba, aby RM reagovala
na podněty komise a navržená doporučení.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - zápis byl připraven týden, Ing. Hanka mu sdělil, že ho omylem zapsal do jiné RM.
TAJ - toto s vedoucím OŽP již řešil. Následovala debata o výsadbě stromů apod. TAJ zařadíme do PVO a úkolem budeme sledovat. Ing. Dostál - vyzval radní a navrhl exkurzi do
třídící linky fy Marius Pedersen a.s., kde je možné získat užitečné informace, jak se nakládá s
odpadem apod. - jsou tomu nakloněni.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 73-4178/21
RM bere na vědomí zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí ze dne 30.08.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 73-4179/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP oslovit firmu DLNK se záměrem získat podporu na: Výsadba
oboustranné aleje v krajině (pokračování výsadby mezi Vrchovinami a letištěm). Vysazovaný druh slivoň švestka (Prunus domestica), tvar - vysokokmen, forma - oboustranná alej.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 73-4180/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP pro RM nepodporovat změnu územního plánu v lokalitě viz
bod 6 PŘEDLOŽENÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU ze zápisu z 18. zasedání KŽP.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 73-4181/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP pro RM k provedení obnovy třešňové aleje v úseku od Retail
parku po plánovanou kruhovou křižovatku, která je zamýšlena jako sjezd k obchodu LIDL s tím, že
tato záležitost je řešena v rámci úkolu pro OMM z PVO.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 73-4182/21
RM ukládá OMM jednat s firmou DLNK se záměrem získání finanční podpory na akci Výsadba
oboustranné aleje v krajině - pokračování výsadby mezi Vrchovinami a letištěm. Vysazovaný druh
slivoň švestka (Prunus domestica), tvar - vysokokmen, forma - oboustranná alej.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/5 Pojištění odpovědnosti příspěvkových organizací v rámci nové pojistné smlouvy
Identifikace:
Na základě podnětu radního Ing. Němečka je předložen k projednání návrh na úpravu výše
spoluúčasti příspěvkových organizací v rámci pojištění obecné odpovědnosti v nové pojistné
smlouvě, která vstoupí v platnost ode dne 01.01.2022. Jedná se o snížení spoluúčasti z 5.000
Kč na 1.000 Kč. Předloženy jsou 2 možné varianty řešení.
Odůvodnění:
V rámci přípravy jednacího řízení bez uveřejnění, kterým budeme upravovat pojistný limit u
vichřice (uloženo RM 72), je doporučeno zároveň vyřešit i toto, a to dle varianty, kterou vybere
RM.
Vysvětlení: Konvalinová Renata - referent OSÚ
Z podrobnějšího projednání:
Jedná se o bod na tzv. "žlutém papíře". K diskusi tohoto bodu byla radními přizvána pí
Konvalinová, aby RM seznámila s bližšími informacemi z předběžného jednání s HVP. HVP
se vyjádřila k možnosti snížení limitu ve 2 variantách. Pouze pro školská zařízení - v takovém
případě by byla pouze upravena textace smlouvy bez navýšení pojistného. Pro variantu
snížení limitu spoluúčasti u všech organizací vč. města by došlo k navýšení pojistného o 8.388
Kč. Na dotaz MST kolik pojistných událostí měla školská zařízení hrazených ze obecné
odpovědnosti odpověděla pí Konvalinová, že přesné číslo nyní neví, musela by se podívat
přímo do podkladů, nicméně škodní historie města i organizací byla k přípravě podkladů pro
technickou část zadávací dokumentace oběma společnostem předložena. Ing. Maur domnívá se, že by bylo vhodné postupovat jednotně a sjednat snížení pro celou smlouvu.
Dotaz Ing. Němečka na škodní historii města. Ing. Kunte vysvětlil, že odškodňování
pracovních úrazů zaměstnanců probíhá v režimu zákonného pojištění zaměstnavatele.
Pojistné události, které jsou hrazeny z tzv. obecné odpovědnosti jsou např. u škol úrazy dětí,
(TV apod.) nebo návštěvníků např. při pádu na schodech. Dále bylo radním objasněno, jakým
způsobem dochází k likvidaci pojistných událostí např. při pádu na zledovatělém chodníku
nebo při činnosti TS. Po kratší diskusi radní schválili změnu limitu spoluúčasti na pojistné
riziko obecné odpovědnosti ze stávajících 5.000 Kč na 1.000 Kč pro celou smlouvu. TAJ vznesl dotaz na soulad se zákonem, zda se jedná o povolenou změnu s ohledem na zákon o
zadávání veřejných zakázek. Paní Konvalinová - ano máme takové změny v souladu se
zákonem vymezeny v zadávací dokumentaci.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 73-4183/21
RM ukládá OSÚ v souladu s § 100 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění realizovat jednací řízení bez uveřejnění, jehož výsledkem bude úprava limitu
spoluúčasti u obecné odpovědnosti dle navržené varianty a/ takto:
obecná odpovědnost pro vše ze stávajících 5.000 Kč na 1.000 Kč s tím, že stávající pojistné by bylo
navýšeno o 8.388 Kč.
Odpovídá: OSÚ, Provede: ZM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Dostála - TJ Spartak má podánu žádost o dotaci, jaká je situace? Ing. Maur vysvětlil, že se jedná o podobný případ jako u TJ Sokol Krčín. Vysvětlil pravidla nového
programu. OF - zástupci TJ Spartak navštívili radnici a o nové žádosti informovali. V této
souvislosti bude do příštího jednání ZM připraven návrh usnesení, který bude řešit schválenou
částku dotace TJ Spartak a její přesun do příštího roku.
Konec jednání RM v 17:00 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 73 vyhotoven dne:

24. září 2021

Zápis z RM 73 vypraven dne:

24. září 2021

Zápis z RM 73 zveřejněn dne:

24. září 2021
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