Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 24 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 07.10.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

21:26

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

21:26

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

21:26

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

21:26

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

21:26

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

21:26

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

21:26

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

21:26

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

21:26

Plná

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

Ing. Libor Pozděna
Ing. Simona Vojnarová
Mgr. A. Vít Lukas
Mgr. Martin Tesař
Miluše Šulcová
Ing. Vladimír Brož
Ing. arch. Vojtěch Lichý
Pavel Horvat
Petr Tichý
Iveta Habrová
Ing. Vratislav Fröde
Miloš Kratěna

Zapisovatelka

vedoucí OMM
vedoucí ORM (OMM)
ARCH (ORM, OMM)
projektant
vedoucí OMP (OMM)
člen Komise pro výstavbu a rozvoj
architekt
referent OSN (OMM
vedoucí OSN (OMM)
referent OŠKS (OF)
kontrolor - interní auditor
vrchní strážník MP

13:00
13:06 - 13:54
13:06 - 13:54
13:06
13:54
14:58
14:58
17:29
17:29
17:53
18:15
19:27

Simona Hoffmannová

_____________________
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17:56 Částečná
14:02 - 17:27 Částečná
14:58 - 16:36 Částečná
13:50 Částečná
13:59 Částečná
16:03 Částečná
16:03 Částečná
17:38 Částečná
17:38 Částečná
19:16 Částečná
19:16 Částečná
19:57 Částečná

ZÁPIS Z PORADY
RM 24 ze dne 07.10.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.10.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Prodej části pozemku p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/2

Pronájem části pozemku p. p. č. 2176/5 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/3

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v ul. Zemědělská

2/4

Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

2/5

Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - smrk pichlavý GLAUCA v ul. V Aleji

3.

Rozvoj

3/1

Žádost o prezentaci vizualizace navrhované výstavby bytového domu v ul. 28. října

3/2

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

3/3

Dodatek č. 3 k SOD na Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská

3/4

Dopravní zrcadlo na křižovatce ulic Elektrárenská a 1. máje

3/5

SOPPS - Goldware s.r.o.

3/6

Žádost o vyhrazené parkovací stání - Českých legií

3/7

Žádost o vyhrazené parkovací stání - Na Bořetíně

3/8

Smlouva o právu provést stavbu sjezdu v ul. Leštinská

3/9

Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní - rozpočtové opatření

3/10

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - Územní studie krajiny

3/11

ZŠ Komenského vestavba do podkroví - rozpočtové opatření

3/12

Zjednosměrňování ulic dle koncepce dopravy v klidu

3/13

Otevřený dopis zastupitelům Nového Města nad Metují

3/14

Odpověď na dotaz na RM podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích

3/15

Zápis č. 4 z jednání Komise dopravní ze dne 02.10.2019

3/16

Zadání pro zpracování PD - komunikace v ul. Na Bořetíně

3/17

Studie Kasáren - pozvání člena Komise pro výstavbu a rozvoj

3/18

Zápis ze 7. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 18.09.2019
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4.

Správa nemovitostí

4/1

Výpověď smlouvy o nájmu č. p. 201

4/2

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě, Optika Němec

4/3

Statut Bytové komise

4/4

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání č. p. 142, ul. Nerudova

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Vrchoviny"

5/2

Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

5/3

Poděkování za organizaci Branného závodu

5/4

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Komenského"

5/5

Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2019

5/6

Čerpání investičního fondu "ZŠ a MŠ Krčín"

5/7

Žádost MK o povolení akce "Adventní neděle" a "Česko zpívá koledy"

5/8

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi

5/9

Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

5/10

Žádost MK o zapůjčení pódia na Vánoční koncert - Kácov

5/11

Zápis č. 3 z jednání KSPORT ze dne 25.09.2019

5/12

Navýšení částky pro oblast sportu - podnět KSPORT

6.

Finance

6/1

Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují

6/2

Rozpočtové opatření - § 3399 - Osadní výbory

6/3

Rozpočtové opatření - § 2321 - kanalizace - údržba

7.

Různé

7/1

Zápis č. 3 Komise rozmisťovací ze dne 28.08.2019

7/2

Zápis č. 1 Komise sociální ze dne 16.09.2019

7/3

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad Metují

7/4

Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova - železný kůň

7/5

Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova - oplocenky

7/6

Smlouva o dílo - koncept kroniky 2018
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7/7

Veřejná zakázka na úklidové práce

7/8

Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu

7/9

Zápis č. 3 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 17.09.2019

7/10

Zápis č. 3 Osadního výboru Krčín ze dne 29.09.2019

7/11

Systém rozdělování a kontroly dotací města

7/12

Informace o 2 rozsudcích ve věci 2 návrhů na zrušení částí ÚP

8.

Diskuse

8/1

Podnět radních Ing. Němečka, Ing. Maura, MBA, a p. Jarolímka ve věci TJ Spartak

8/2

Podnět občana města prezentovaný radním p. Jarolímkem
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

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

13:00 - 13:05
13:35 - 14:05
14:05 - 16:40
16:40 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 20:00
20:00 - 21:30

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 24-1326/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 24:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.10.2019

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

Majetkoprávní úkony
Prodej části pozemku p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Pronájem části pozemku p. p. č. 2176/5 v k. ú. Nové Město nad Metují
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v ul. Zemědělská
Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - smrk pichlavý GLAUCA
v ul. V Aleji

3.
3/1
3/2

Rozvoj
Žádost o prezentaci vizualizace navrhované výstavby bytového domu v ul. 28. října
Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nahořanská v Novém Městě nad Metují
- dodatek č. 1
Dodatek č. 3 k SOD na Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská
Dopravní zrcadlo na křižovatce ulic Elektrárenská a 1. máje
SOPPS - Goldware s.r.o.
Žádost o vyhrazené parkovací stání - Českých legií
Žádost o vyhrazené parkovací stání - Na Bořetíně
Smlouva o právu provést stavbu sjezdu v ul. Leštinská

3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
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3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18

Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní - rozpočtové opatření
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - Územní studie krajiny
ZŠ Komenského vestavba do podkroví - rozpočtové opatření
Zjednosměrňování ulic dle koncepce dopravy v klidu
Otevřený dopis zastupitelům Nového Města nad Metují
Odpověď na dotaz na RM podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
Zápis č. 4 z jednání Komise dopravní ze dne 02.10.2019
Zadání pro zpracování PD - komunikace v ul. Na Bořetíně
Studie Kasáren - pozvání člena Komise pro výstavbu a rozvoj
Zápis ze 7. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 18.09.2019

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

Správa nemovitostí
Výpověď smlouvy o nájmu č. p. 201
Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě, Optika Němec
Statut Bytové komise
Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání č. p. 142, ul. Nerudova

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

Školství, kultura a sport
Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Vrchoviny"
Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
Poděkování za organizaci Branného závodu
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Komenského"
Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2019
Čerpání investičního fondu "ZŠ a MŠ Krčín"
Žádost MK o povolení akce "Adventní neděle" a "Česko zpívá koledy"
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi
Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Žádost MK o zapůjčení pódia na Vánoční koncert - Kácov
Zápis č. 3 z jednání KSPORT ze dne 25.09.2019
Navýšení částky pro oblast sportu - podnět KSPORT

6.
6/1
6/2
6/3

Finance
Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Rozpočtové opatření - § 3399 - Osadní výbory
Rozpočtové opatření - § 2321 - kanalizace - údržba

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

Různé
Zápis č. 3 Komise rozmisťovací ze dne 28.08.2019
Zápis č. 1 Komise sociální ze dne 16.09.2019
Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad Metují
Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova - železný kůň
Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova - oplocenky
Smlouva o dílo - koncept kroniky 2018
Veřejná zakázka na úklidové práce
Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu
Zápis č. 3 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 17.09.2019
Zápis č. 3 Osadního výboru Krčín ze dne 29.09.2019
Systém rozdělování a kontroly dotací města
Informace o 2 rozsudcích ve věci 2 návrhů na zrušení částí ÚP

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.10.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 24 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 24-1327/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Majetkoprávní úkony
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 20 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Prodej části pozemku p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Záměr města prodat pozemek p. p. č. 709/9 o výměře 15 m², druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha, oddělený GP č. 1718-006/2010 z pozemku p. p. č. 709/1 o celkové
výměře 3296 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Nové
Město nad Metují, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 22-1203/19 v době ode dne 13.09.2019
do dne 01.10.2019. Ke zveřejněnému záměru města byla podána 1 uzavřená obálka, která
bude otevřena na zasedání RM.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle zásad. Ocenění pozemku p. p. č. 709/9 vychází z cen dle Zásad
pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, kde je cena
pozemku do 40 m², pro zahradu u nemovitosti, která tvoří funkční celek se stavbou
(oplocená), stanovena na částku 130 Kč/m² pozemku. Vyjádření odborných útvarů v příloze č.
RM 22.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP přinesla 1 jedinou doručenou neotevřenou obálku, kterou přímo na jednání RM
otevřela. Jednalo se o nabídku p. [osobní údaj odstraněn] s nabídkovou cenou ve výši 130
Kč/m2. Pan Jarolímek - zopakoval svou připomínku viz minulé ZM k prodeji takovýchto
pozemků - některé menší pozemky byly za 300 Kč/m2. OMP - jednalo se ale o pozemek
stavební. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 24-1328/19
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 709/9 o výměře 15 m², druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, oddělený GP č. 1718-006/2010 z pozemku p. p. č. 709/1 o
celkové výměře 3296 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú.
Nové Město nad Metují, zapsaného na LV č. 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, vedený
KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za nabídnutou
a tedy sjednanou kupní cenu ve výši 130 Kč/m² pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 1.950 Kč a dle
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města. Náklady spojené s vyhotovením GP ve výši
2.160 Kč (jen příslušný podíl za celý GP) a poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí kupující.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Pronájem části pozemku p. p. č. 2176/5 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2176/5 o výměře 36 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. Dle usnesení č. RM 22-1204/19 byl ode dne 13.09.2019 do dne 01.10.2019
zveřejněn záměr města pronajmout část pozemku pro umístění stanoviště pro chov včel, za
minimální nájemné ve výši 11 Kč/ m2/rok. Ke zveřejněnému záměru byla podána 1 nabídka o
1 Kč/m2/rok vyšší, tj. 12 Kč za m2.
Odůvodnění:
Plocha se nachází v oploceném areálu TS v ul. Elektrárenská. Smlouva bude uzavřena dle
vzorové smlouvy o nájmu části pozemku, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 ze dne
13.03.2017.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 24-1329/19
RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 2176/5 o výměře 36 m2, druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, s p. [osobní údaj odstraněn], za účelem umístění stanoviště
pro chov včel, a to ode dne 15.10.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za
nabídnuté nájemné ve výši 12 Kč/m2/rok s podmínkou vyklizení a zarovnání pozemku při ukončení
nájmu, ve znění přílohy. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v ul. Zemědělská
Identifikace:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Olšanská 2681/6, 130 00 Žižkov - Praha
3 (dále jen "CETIN") žádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemku p. p. č. 1073 v k. ú. Krčín, ul. Zemědělská, zapsané na LV č. 10001, pro k. ú.
Krčín a obec Nové Město nad Metují, u KÚ KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za účelem
umístění veřejného komunikačního vedení a zařízení. Pozemky budou zatíženy služebností
inženýrské sítě dle geometrického plánu vyhotoveného po realizaci stavby v rozsahu 0,2 m na
každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a v délce
cca 28 m.
Odůvodnění:
Cena na zřízení věcného břemene bude stanovena dle Zásad na částku 200 Kč/m2 pozemku
dotčeného věcným břemenem. Podmínky ORM jsou doplněny do smlouvy. Pozemek je
propachtovaný, pachtýř bude upozorněn na zásah do pozemku.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz - tyto inženýrské sítě tam již jsou? Vedoucí OMP - někde ano, někde ne
+ dovysvětlila. Nebude to u křížku, ale co nejblíže k cestě. Jedná se o doplnění či posílení,
které tam potřebují udělat - umístění převaděče. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 24-1330/19
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 1073
v k. ú. Krčín, v ul. Zemědělská, zapsaného na LV č. 10001, pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, za účelem umístění veřejného komunikačního vedení a zařízení
v délce cca 28 m, ve znění přílohy, za cenu 200 Kč/m2 pozemku dotčeného věcným břemenem +
DPH v zákonné výši. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka (město Nové Město nad Metují) pokácet stromy rostoucí mimo
les. Jedná se o tyto stromy: 2x jasan na p. p. č. 106/3 v k. ú. Spy (u klubovny), 1x jedle na p.
p. č. 643/5 v k. ú. Krčín (sídliště u Luštince), 2x bříza na p. p. č. 619/12 v k. ú. Nové Město nad
Metují (sídliště Malecí), 1x jedle na p. p. č. 735/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (MŠ František)
a 1x bříza na p. p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad Metují (před hřbitovem).
Odůvodnění:
Jedná se o proschlé, mrtvé stromy a ve Spech u klubovny je jasan napaden hnilobou na patě
kmene stromu.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 24-1331/19
RM souhlasí s pokácením stromů: 2x jasan na pozemku p. p. č. 106/3 v k. ú. Spy (u klubovny), 1x
jedle na pozemku p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín (sídliště u Luštince), 2x bříza na pozemku p. p. č.
619/12 v k. ú. Nové Město nad Metují (sídliště Malecí), 1x jedle na pozemku p. p. č. 735/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují (MŠ František) a 1x bříza na pozemku p. p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město
nad Metují (před hřbitovem).
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - smrk pichlavý
GLAUCA v ul. V Aleji
Identifikace:
Předseda výboru samosprávy č. 431 žádá v zastoupení všech obyvatel domu ul. V Aleji 839,
Nové Město nad Metují, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, tj. 1x smrk pichlavý
GLAUCA na p. p. č. 794/3 v k. ú. Nové Město nad Metují. Důvodem žádosti je: velké množství
popadaného jehličí a šišek, které 1x za 14 dní zanáší odtokový kanálek před garáží a hrozí
vytopení garáže při neprůchodnosti zmíněného kanálku, silou kořenu dlouhodobě praská
beton před a pod garáží jedné z obyvatelek domu a při silném větru hrozí vyvrácení stromu s
následky poškození soukromého majetku. Podrobnosti viz přílohy tohoto e-mailu.
Odůvodnění:
Společné vyjádření TS a OŽP k požadavku na kácení 1 ks smrku pichlavého 'Glauca' na p. p.
č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují: Smrk pichlavý 'Glauca' roste na p. p. č. 794/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, nikoli na žadateli
uvedeném p. p. č. 794/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, jehož vlastníkem je SBD Náchod.
Podle „Projektu péče o stromy Nové Město nad Metují“, který pro město zpracovala odborná
firma SAFE TREES s.r.o., se jedná o strom ve výborném zdravotním stavu, dlouhodobě
perspektivní. Dne 26.09.2019 zástupci TS a OŽP provedli vizuální prohlídku předmětného
stromu, při které bylo konstatováno, že výše uvedený popis odpovídá skutečnosti. V okolí
stromu nebyl zaznamenán žádný zvýšený opad jehličí, ani poškození zdiva garáže, nedošlo
vlivem kořenového systému ani k nadzvednutí dlaždic podél stěny objektu (viz
fotodokumentace). Vzhledem k tomu, že žadatelé argumentují obavou ze statického selhání
stromu, bude TS v nejbližší době dle kapacitních možností zpracovatele zajištěno odborné
posouzení vybraných dřevin na frekventovaných plochách ve městě z hlediska jejich provozní
bezpečnosti, mezi posuzované dřeviny bude zařazen i předmětný smrk pichlavý. Po obdržení
posouzení bude výsledek předložen do RM.
Stanovisko Komise životního prostředí ke kácení uvedeného stromu je, že RM doporučuje
kácení neschválit. Strom je dle závěru komise zdravý, perspektivní a pevné konstrukce v okolí
nenarušuje. Zvýšený opad jehličí a výskyt hmyzu je u tohoto taxonu běžný. Měla by být
hodnocena především klimatická, ochranná a hygienická funkce dřeviny na daném stanovišti.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - doplnil - někdy i odborný posudek nemusí znamenat jistotu, že je strom zdravý - viz lípa u
zimního stadionu v Krčíně - nevypadala slabě ani staře a při posledním nárazovém větru
spadla do řeky. Ing. Maur, MBA - do jaké míry za kácení stromů odpovídá majitel stromu, jak
to procesně probíhá, jsou stanované lhůty - viz stromy u cesty vedoucí k Přibyslavi? ST většinou se jedná o pozemky, které mají určeného lesního hospodáře a ten, pokud nekoná,
tak se pak do toho vloží státní správa, tzn. OŽP. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 24-1332/19
RM projednala žádost předsedy výboru samosprávy č. 431, který žádá v zastoupení všech obyvatel
domu ul. V Aleji 839, Nové Město nad Metují, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, tj. 1x
smrk pichlavý GLAUCA na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 24-1333/19
RM bere na vědomí informace TS a OŽP o stavu stromu - smrku pichlavého GLAUCA, který roste
na pozemku města, tj. na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují a který požadují pokácet
obyvatelé BD - V Aleji 839, Nové Město nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 24-1334/19
RM ukládá TS zajistit odborné posouzení vybraných dřevin na frekventovaných plochách ve městě
z hlediska jejich provozní bezpečnosti s tím, že mezi posuzované dřeviny bude zařazen i předmětný
smrk pichlavý GLAUCA, který roste na pozemku města, tj. na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují. Po obdržení posouzení bude výsledek předložen do RM a následně o rozhodnutí RM bude
vyrozuměn žadatel, tj. předseda výboru samosprávy č. 431, který v zastoupení všech obyvatel domu
ul. V Aleji 839, Nové Město nad Metují podal žádost o pokácení uvedeného stromu.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Žádost o prezentaci vizualizace navrhované výstavby bytového domu v ul. 28. října
Identifikace:
Na podatelnu MěÚ byla podána žádost o prezentaci materiálů na jednání RM, které byly
požadovány RM 23 ve vyjádření města k DUR - novostavba bytového domu, Nové Město nad
Metují na pozemcích p. p. č. 452/6, 446/7, 446/11, 446/12, 446/13, 937, 1463, 561/1, 2064/2,
2064/3 v k. ú. Nové Město nad Metují. Prezentaci by měl provést zpracovatel DUR Mgr. Martin
Tesař, který je pozván na jednání RM 24 ve 13:05 hodin. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na ORM byl dne 25.09.2019 v návaznosti na odeslané vyjádření z RM 23 zaslán dokument
týkající se počtu parkovacích stání (viz příloha tohoto bodu). Následně bylo zjištěno, že v
předložené DUR, která byla projednávána v RM 23, nebyla v souladu grafická část a
souhrnná technická zpráva, a to v počtu parkovacích míst. Prezentace nebyla na OMM
doručena. Dle žádosti bude odprezentována až přímo na jednání RM 24 dne 07.10.2019 ve
13:05 hodin.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
První bod jednání RM 24 byla žádost o prezentaci vizualizace výstavby BD v ul. 28. října.
K tomuto jednání byl na žádost žadatele (investora) pozván projektant Mgr. Martin Tesař příchod na jednání RM ve 13:06 hodin.
Do diskuse k projednávané záležitosti se zapojili téměř všichni radní + přítomní zástupci
OMM, ORM a ARCH.
Diskuse, dotazy a připomínky radních se mj. týkaly: počtu a umístění parkovacích míst, počtu
a druhů bytů, komerčně využívaných částí navrženého objektu, možných změn v průběhu či
po dokončení stavby, podmínek nájemního bydlení, vnější podob a členění objektu (pavlač
apod.). Radní se zároveň kriticky vyjádřili k předložené vizualizaci (prezentován pouze jeden
pohled), ta nesplňovala měřítko, tzn. zároveň nedávala objektivní informaci o zasazení objektu
do terénu a srovnání s okolními objekty. Radní se proto shodli na požadavcích, po jejichž
splnění dá město nějaké jasné stanovisko. V doplněné nové vizualizaci by měly být alespoň
pohledy ze 3 stran (ideálně ze 4), vše v měřítku, výšky stavby, reálné barvy, tzn. tak jako to
bylo investory předkládáno i v jiných obdobných případech. Zaznělo i doporučení na
zapracování 26 parkovacích míst patřících k objektu. V tomto smyslu pak bylo ST doplněna
obě usnesení k tomuto bod, která radní následně odsouhlasili.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 24-1335/19
RM bere na vědomí prezentaci materiálů - situace a zákres do fotografie k novostavbě bytového
domu, Nové Město nad Metují na pozemcích p. p. č. 452/6, 446/7, 446/11, 446/12, 446/13, 937,
1463, 561/1, 2064/2, 2064/3 v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že RM trvá na svém požadavku o
zaslání reálného zákresu stavby do fotografie minimálně ze 3 stran s reálnou barevností, výškou a
měřítkem objektu. RM doporučuje zvýšit počet parkovacích míst u objektu o 1, tzn. celkem na 26
parkovacích míst.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 24-1336/19
RM ukládá OMM zpracovat do RM 25 návrh vyjádření města, a to ihned po zaslání požadované
vizualizace, tzn. reálného zákresu stavby do fotografie min. ze 3 stran, s reálnou barevností, výškou
a měřítkem objektu bytového domu, Nové Město nad Metují na pozemcích p. p. č. 452/6, 446/7,
446/11, 446/12, 446/13, 937, 1463, 561/1, 2064/2, 2064/3 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nahořanská v Novém Městě nad Metují dodatek č. 1
Identifikace:
Na základě té skutečnosti, že společnost ČEZ Distribuce a.s. přesunula realizaci přeložky sítě
v jejich majetku v ulici Nahořanská do roku 2020, se zároveň posouvá termín realizace akce
Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Nahořanská rovněž do roku 2020.
Odůvodnění:
Stavba veřejného osvětlení a městského rozhlasu je z větší části vedena ve stejné trase, jako
přeložka vrchního vedení nn, z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně termínu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 24-1337/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Veřejné
osvětlení a městský rozhlas v ulici Nahořanská, který je uzavírán mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou ERMO spol. s.r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 15062201 a
který posouvá realizaci do roku 2020 a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Dodatek č. 3 k SOD na Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská
Identifikace:
Na základě projednání v RM 23 předkládá OMM ke schválení upravený Dodatek č. 3 ke SOD
na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská,
Nové Město nad Metují“, která byla uzavřena s firmou DiK Janák s.r.o., Nábřeží Václava Havla
207, 541 01 Trutnov. Dodatek upravuje projektové vícepráce - řešení prostoru u vjezdu na
hřbitov, tzn. terénní úpravy travnaté plochy a sadové úpravy, které vyplynuly ze zpracované
studie veřejného prostranství ul. Bořetín - Klosova. Nabídková cena na uvedené vícepráce
činí 19.844 Kč vč. DPH. Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo č. 215/2018 ze dne
07.09.2018 je zapotřebí upravit dodatkem č. 3 z původně smluvených 191.180 Kč vč. DPH na
211.024 Kč vč. DPH. Zhotovitel také z důvodu zapracování těchto víceprací podal žádost o
prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace. Termín dokončení projektové
dokumentace bude tedy dodatkem č. 3 posunut z termínu dne 30.09.2019 na den
30.11.2019.
Odůvodnění:
Vzhledem k odevzdané studii veřejných prostranství zpracované projekční společností New
Visit s.r.o., kde se u hřbitovní zdi rozšíří chodníky, bude nutné pokácet stávající břízy a upravit
prostor před hřbitovem. Vzhledem k momentálně řešenému projektu na úpravu chodníků
doporučuje OMM zahrnout terénní úpravy a novou výsadbu stromů do společně řešené PD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních (Ing. Němeček, Ing. Maur, Mgr. Hylský, M. Jarolímek) se týkala řešení
rozšíření chodníku podél hřbitova, se kterým souvisí kácení vzrostlých bříz a sázení nové
zeleně. Na dotazy odpovídal MST, ST, Ing. Pozděna a Ing. Vojnarová - v této chvíli jde o PD,
realizace bude až podle rozhodnutí ZM, tj. dle rozpočtu. Zelené plochy budou zachovány, ale
došlo by k rozšíření chodníku podél zdi a k obměně stromů. Vše vychází ze zpracované studie
veřejného prostranství. S řešením byla seznámena i Komise ŽP (v dubnu 2019). Hlasováno 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se.
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 24-1338/19
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou DiK Janák s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, IČO: 62063600 na zpracování
projektové dokumentace "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad
Metují", kterým se posouvá termín dokončení ze dne 30.09.2019 na dne 30.11.2019 a zvyšuje cena
díla o 19.844 Kč vč. DPH za zpracování sadové a terénní úpravy travnatých ploch u vjezdu do
hřbitova na celkovou cenu 211.024 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 24-1339/19
RM schvaluje RO - navýšení akce Stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská - PD (§ 2219) o částku
20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (§
3113).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Dopravní zrcadlo na křižovatce ulic Elektrárenská a 1. máje
Identifikace:
OMM obdrželo podnět od obyvatelky paní [osobní údaj odstraněn] na doplnění dopravního
zrcadla na p. p. č. 710/4, k. ú. Krčín na křižovatku ulic Elektrárenská a 1. máje. Při místním
šetření se zástupcem Dopravního inspektorátu Náchod byly shledány zhoršené rozhledové
poměry při výjezdu na frekventovanou silnici II/308 v ul. 1. máje. Zástupcem Dopravního
inspektorátu bylo také doporučeno umístit dopravní zrcadlo nad střechu autobusové zastávky.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla nad autobusovou zastávku. Cena dopravního
zrcadla s příslušenstvím byla na základě předchozích objednávek odhadnuta na 7.000 Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura, MBA, k řešení umístění odpověděl TAJ - bude to umístěno na přístřešku
na zastávce - je to doporučeno DI PČR a vedoucím TS. Jeden radní nebyl při hlasování
přítomen v jednací místnosti. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 24-1340/19
RM souhlasí s umístěním dopravního zrcadla na p. p. č. 710/4, k. ú. Krčín na křižovatku ulic
Elektrárenská a 1. máje nad střechu autobusové zastávky a pověřuje pracovníky OMM k zajištění
potřebných souhlasů a povolení a ve spolupráci s TS zajistit instalaci dopravního zrcadla.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/5 SOPPS - Goldware s.r.o.
Identifikace:
Firma Goldware s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují předložila žádost o
uložení optického kabelu vč. chráničky v ul. Nahořanská.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu (dále jen „SOPPS“), ve které jsou
stanoveny podmínky města pro uložení optiky do pozemku a chodníkového tělesa ve
vlastnictví města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 24-1341/19
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kabelizace optickou sítí v ul. Nahořanská uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemků a chodníkového tělesa a firmou
GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, jako stavebníkem, a to ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Žádost o vyhrazené parkovací stání - Českých legií
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o vyhrazené parkovací stání pro ZTP v ul.
Českých legií před č. p. 17 na p. p. č. 2034/17, k. ú. Nové Město nad Metují. V daném místě
jsou 2 vyhrazená parkovací místa pro držitele ZTP.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV a dalších odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu. Pravidla při zřízení
vyhrazeného
parkovacího
místa
jsou
uveřejněna
na:
http://www.novemestonm.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/zrizeni-vyhrazeneho-parkovaciho-mista/
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o vyhrazeném parkování v ul. Českých legií s tím, že 1 parkovací stání je na
konkrétní SPZ a 1 parkovací stání je volné pro kohokoliv, takže ho může případně užívat i
žadatel. Mgr. Hylský - další místa pro ZTP jsou i u tělocvičny "ZŠ Komenského". Vedoucí
OMM upozornil, že povolení k vyhrazení jednoho místa pro auto p. [osobní údaj odstraněn] již
propadlo a proto bude upozorněn na povinnost znovu požádat. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 24-1342/19
RM nesouhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro osobu těžce zdravotně postiženou pro p.
[osobní údaj odstraněn], v ul. Českých legií před bytovým domem č. p. 17 na p. p. č. 2034/17, k. ú.
Nové Město nad Metují. Zdravotní problémy p. [osobní údaj odstraněn] nejsou způsobeny
pohybovou nedostatečností a 2 ks vyhrazených parkovacích stání pro osoby těžce zdravotně
postižené v ul. Českých legií, proto zanecháváme veřejně dostupné pro parkování všech imobilních
obyvatel okolních domů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Žádost o vyhrazené parkovací stání - Na Bořetíně
Identifikace:
OMM obdrželo žádost paní [osobní údaj odstraněn] o znovu povolení vyhrazeného
parkovacího stání pro osobu těžce postiženou v ulici Na Bořetíně před bytovým domem č. p.
47 na p. p. č. 368/2, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV a dalších odborných útvarů v samostatných přílohách.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 24-1343/19
RM souhlasí se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stáním pro osobu těžce zdravotně
postiženou pro paní [osobní údaj odstraněn] v ulici Na Bořetíně před bytovým domem č. p. 47 na p.
p. č. 368/2, k. ú. Nové Město nad Metují. Žadatelka zajistí obnovení dopravního stanovení pro toto
vyhrazené stání a následné vybudování, změny, údržbu a případně likvidaci svislého dopravního
značení provede na vlastní náklady.
Povolení se žadatelce [osobní údaj odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání dvou (2) let od
vydání dopravního stanovení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Smlouva o právu provést stavbu sjezdu v ul. Leštinská
Identifikace:
Město obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o souhlas města se sjezdem k domu č. p.
1611 z místní komunikace, která leží na p. p. č. 769/1, k. ú. Nové Město nad Metují. ORM
předkládá ke schválení smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti. Poplatek za zřízení sjezdu na místní komunikaci III. třídy dle ceníku schváleného
usnesením č. RM 379-16278/17 činí 1.500 Kč.
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Odůvodnění:
Provedení sjezdu bude z betonové dlažby tl. 8 cm ve skladbě pro pojezd vozidel. Přílohou
žádosti je kladné vyjádření Dopravního inspektorátu PČR. Pro tyto účely schválila RM
usnesením č. RM 379-16278/17 dne 11.09.2017 vzorovou smlouvu o právu provést stavbu
sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která bude v případě schválení uzavřena mezi
žadatelem a městem. Odborné útvary nemají námitek ke zřízení sjezdu a schválení smlouvy o
právu provést stavbu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 24-1344/19
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 769/1, k. ú. Nové Město nad
Metují, ul. Leštinská, mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní - rozpočtové opatření
Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2019 byla schválena položka § 3631 Nasvětlení přechodů v ul.
Nádražní v celkové výši 15 tis. Kč. Byla určena na realizaci chrániček pro nasvětlení
přechodů, které bylo zhotoveno za 13.269 Kč vč. DPH. V letošním roce muselo město zaplatit
poplatek ze smlouvy o právu provést stavbu nasvětlení přechodů č 262/2018 mezi městem a
Správou silnic KHK ve výši 4.114 Kč, a poplatek ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi městem Nové Město nad Metují a Českými drahami a.s. ve výši 6.050
Kč na umístění stožáru a kabelu VO na pozemku ve vlastnictví Českých drah a.s. Tyto
smlouvy musely být uzavřeny v roce 2018 jako souhlas se stavbou chodníku v ul. Nádražní
pro stavení řízení. Protože v rozpočtu není položka na financování smluv, navrhuje ORM
financování z položky § 3631 Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní. Pro zajištění financování
poplatků ze smluv je třeba schválit RO - navýšení akce Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní o
částku 8,5 tis. Kč (§ 3631). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3113 - položka ZŠ Malecí
úpravy WC pro 1. stupeň - DPS.
Odůvodnění:
Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny v roce 2018, ale nepočítalo se s úhradou v letošním
roce. ORM doporučuje rozpočtové opatření schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - vznesl dotaz k budoucí investici do chodníků v ul. Nádražní, tzn., kdy a co
věcně i časově by mělo být realizováno. Vedoucí ORM vysvětlila problém se zpracování PD předchozí projektant nesplnil zakázku, bylo řešeno vč. sankce, nyní je znovu poptáváno. V
příštím roce žádost na SFDI - levá strana chodníku v ul. Nádražní po bývalý Klub. Dále pak
pravá strana chodníku v ul. Nádražní po bývalý Klub - opět žádost na SFDI. Od bývalého
Klubu po pravé straně k nádraží jedině z programu mobility. Levá strana zatím zůstane tak jak
je. Opěrka "na skalách" - havarijní stav - samostatně - na to dotace neexistuje.

Stránka 17

ZÁPIS Z PORADY
RM 24 ze dne 07.10.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 24-1345/19
RM schvaluje RO navýšení akce Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní o částku 8, 5 tis. Kč (§ 3631).
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3113 - položka ZŠ Malecí úpravy WC pro 1. stupeň - DPS.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - Územní studie krajiny
Identifikace:
Zpracování Územní studie krajiny bylo z 90% spolufinancováno z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Na dofinancování 10% celkových výdajů byla podána žádost o
dotaci na Ministerstvo životního prostředí. Žádost o dotaci byla vybrána k financování. Nyní je
RM předkládána ke schválení Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR č. 01701931 týkající se dofinancování 10% celkových výdajů na pořízení Územní
studie krajiny.
Odůvodnění:
Žádost o dotaci byla vybrána k financování, nyní je třeba schválit a podepsat Smlouvu o
poskytnutí podpory.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 24-1346/19
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 01701931
ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 ZŠ Komenského vestavba do podkroví - rozpočtové opatření
Identifikace:
Dodavatel vestavby ZŠ Komenského dokončí dílo dříve, a to do konce listopadu 2019. Dle
smlouvy o dílo byl termín dokončení díla do 31.01.2020. V rozpočtu města bylo
předpokládáno na realizaci akce pro rok 2019 16000 tis. Kč. Předpoklad fakturace do konce
roku činí 19079 tis. Kč. Pro zajištění financování akce v tomto roce je třeba schválit RO navýšení akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních
prostor o částku 3 200 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 - položka Zápůjčka TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu.
Odůvodnění:
Prostředky navýšení rozpočtu akce bychom dle schválené SOD uhradili v roce 2020.
Z důvodů dřívějšího ukončení stavebních prací bude úhrada provedena ještě v tomto roce.
Celkové náklady dle SOD vč. dodatku č. 1 činí 17 509 tis Kč. Dále byly dodavatelem
předloženy vícepráce (slaboproud, linkrusta dveře,….) v celkové výši 1 223 tis. Kč. Část
těchto prací již byla v RM předschválena. Na konečné verzi změnového listu TDI
s dodavatelem pracuje. Do víceprací je zahrnuta i částka za vícepráce na WC v 1.NP, jejichž
realizace byla schválena v RM 22 jako samostatná akce za celkovou částku 346.554 Kč vč.
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DPH. Dále do fakturace za tento rok jsou zahrnuty náklady na TDI, koordinátora BOZP,
organizaci veřejné zakázky a administraci dotace. Dále je do částky započítána i rezerva na
případné neočekávané vícepráce, a to 100 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček se dotázal, zda je to už všechno a žádné další RO už předkládáno nebude?
Vedoucí ORM vysvětlila, že toto se týká stavby - pak je ještě samostatně řešen nábytek a
konektivita - za stavební část by to již mělo být vše.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 24-1347/19
RM schvaluje RO navýšení akce ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce
půdních prostor o částku 3 200 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem z § 3419 položka Zápůjčka TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Zjednosměrňování ulic dle koncepce dopravy v klidu
Identifikace:
OMM předkládá na základě usnesení č. RM 19-1076/19 ve znění: "RM ukládá OMM zahájit
jednání s Policií ČR - Dopravní inspektorát Náchod - o zjednosměrnění ulic Okrajová, Sadová,
Dukelská od křižovatky s ulicí Na Františku po křižovatku s ulicí Československé armády a
náměstí 17. listopadu s vyznačením pruhů pro šikmá stání podle navrhovaného postupu. Poté
do RM předložit závěry z jednání včetně vyčíslených nákladů na provedení dopravního
značení." navrhovaný postup vedoucí ke zjednosměrnění projednávaných ulic.
Odůvodnění:
Viz vyjádření OMM v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - v usnesení č. RM 19-1076/19 je uvedeno, že budou vyčísleny i náklady na
"přeznačkování", a to zde nevidí. ORM - má to vyčísleno, ale nemá to zde s sebou na jednání
RM. K bodu se radní vrátí ve chvíli, kdy donese referentka z ORM požadovaný materiál (cca
40 tis. Kč).
Hlasováno jednotlivě o návrzích zjednosměrnění:
1/ ul. Okrajová - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
2/ nám. 17. listopadu - celé náměstí - 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se. Jeden radní nebyl přítomen
při hlasování v jednací místnosti.
3/ ul. Dukelská - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
4/ ul. Sadová - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
Hlasováno o celém znění navrženého usnesení - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
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K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 24-1348/19
RM schvaluje navržený postup pro zjednosměrnění ulic Na Františku - ulice Sadová, Dukelská (od
křižovatky s ul. Na Františku po ul. ČSA), nám. 17. listopadu a ul. Okrajová, dle Koncepce dopravy v
klidu Etapa 1 přiložený v příloze tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Otevřený dopis zastupitelům Nového Města nad Metují
Identifikace:
Dne 27.09.2019 obdrželi členové ZM e-mail od p. Jiřího Šitiny, jednatele společnosti
GOLDWARE s.r.o. a člena zastupitelstva obce Bohuslavice nad Metují. Dopis se zabývá
pokládáním optické sítě ve městě v konkurenčním prostředí, údajného klientelismu a
nerovnému postupu při schvalování akcí ve městě v návaznosti na stavební zákon.
Zastupitelé jsou v dopise vyzývání k přispění k okamžitému narovnání obchodního prostředí,
do nějž svým jednáním vstupuje MěÚ Nové Město nad Metují a přehodnocení nakládání s
veřejnými finančními prostředky. Dopis dále obsahuje kritiku vůči ST a postupu města v
záležitostech, které se týkají realizace záměru umístění rychlostního radaru v Bohuslavicích.
Část dopisu se pak týká záležitostí spojených s vyhrazeným místem pro parkování vozidla
firmy GOLDWARE s.r.o. v ulici T. G. Masaryka. RM je předkládán k projednání návrh
vyjádření města - tj. dopisu s odpovědí p. Šitinovi, ve kterém je reagováno na záležitosti
týkající se optických kabeláží ve městě a realizace radaru na měření rychlosti - viz příloha. Na
ostatní části dopisu již ST reagoval ve své mailové odpovědi p. Šitinovi - viz příloha.
Odůvodnění:
Návrh dopisu a vyjádření města v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k projednávané záležitosti podal radním ST a přečetl jim aktuálně zaslané
vyjádření starosty obce Bohuslavice k záležitostem spolupráce města a MěÚ s obcemi.
Příslušné části tohoto vyjádření budou doplněny do odpovědi na otevřený dopis. Ve 14:58
hodin bylo jednání k tomuto bodu přerušeno a vzhledem k příchodu návštěvy se přešlo k
jednání bodu č. RM 24 - 3/17. V 16:35 hodin se radní vrátili k projednávání tohoto bodu. Po
další diskusi radních bylo hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 24-1349/19
RM bere na vědomí otevřený dopis zastupitelům Nového Města nad Metují od pana Jiřího Šitiny,
jednatele společnosti GOLDWARE s.r.o. a člena zastupitelstva obce Bohuslavice nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 24-1350/19
RM souhlasí s vyjádřením města k otevřenému dopisu, který byl zaslán zastupitelům Nového Města
nad Metují od pana Jiřího Šitiny, jednatele společnosti GOLDWARE s.r.o. a člena zastupitelstva
obce Bohuslavice nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 24-1351/19
RM ukládá OMM odeslat vyjádření města zastupitelům Nového Města nad Metují a panu Jiřímu
Šitinovi, jednateli společnosti GOLDWARE s.r.o. a členovi zastupitelstva obce Bohuslavice nad
Metují, týkající se ukládání optické sítě ve městě Nové Město nad Metují a záležitosti realizace
umístění radarů na měření rychlosti v některých obcích správního obvodu ORP Nové Město nad
Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Odpověď na dotaz na RM podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
Identifikace:
Dne 20.9.2019 zaslal na město Nové Město nad Metují Ing. Jan Čopík, Ph.D., dotazy na radu
města podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích - viz příloha - v příloze je rovněž předložen
návrh odpovědí na vznesené otázky.
Odůvodnění:
Návrh odpovědi na zaslaný dotaz - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 24-1352/19
RM bere na vědomí a schvaluje ve znění přílohy tohoto bodu odpovědi OMM na dotazy od pana
Ing. Jana Čopíka, Ph.D., zaslané na RM podle § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Zápis č. 4 z jednání Komise dopravní ze dne 02.10.2019
Identifikace:
Dne 02.10.2019 se sešla ke svému 4. jednání Komise dopravní - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu komisí zřizovaných Radou města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Prostřednictvím PVO bude zadán úkol OMM prověřit možnost úpravy DZ - omezení rychlosti
na úseku Spy - Krčín - pouze pro nákladní vozidla. Poté bude předloženo do RM.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 24-1353/19
RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise dopravní ze dne 02.10.2019 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/16 Zadání pro zpracování PD - komunikace v ul. Na Bořetíně
Identifikace:
ZM 4 schválilo položku v rozpočtu města na rok 2019 na akci „PD komunikace v ul. Na
Bořetíně, Nové Město nad Metují od čp. 44 - 47 po ul. Husova" v rozsahu Parkoviště u č. p.
44-47, parkovací místa vedle domu č. p. 44-47 a komunikace vč. chodníku v ul. Na Bořetíně
od uvedeného parkoviště po ul. Husova (mimo parkovacích ploch u bytových domů č. p. 4042) p. p. č. 368/2 a 367/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, plocha o výměře celkem cca 1640
m2. ORM oslovilo dopravního inženýra, se kterým bylo projednáváno zadání projekčních prací
na rekonstrukci komunikací v lokalitě Na Bořetíně a na místě bylo provedeno místní šetření.
Tento projektant navrhl 2 možnosti řešení vedoucí k rekonstrukci komunikací v dané lokalitě.
Možná řešení - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Návrh na řešení rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Na Bořetíně ve 2 variantách byl
také předložen Komisi dopravní, která k němu přijala usnesení - viz vyjádření odborných
útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 24-1354/19
RM souhlasí se zadáním zpracování PD - komunikace v lokalitě Na Bořetíně tak, že rekonstrukce
komunikací v ul. Na Bořetíně bude navržena se změnou dopravního režimu (obytná
zóna) s podmínkou zachování současného stavu parkovacích možností a případným rozšířením
parkovacích míst.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/17 Studie Kasáren - pozvání člena Komise pro výstavbu a rozvoj
Identifikace:
MST na RM 23 informoval, že v Komisi pro výstavbu a rozvoj byla představena další varianta
využití objektu budovy bývalých kasáren. Člen Komise pro výstavbu a rozvoj, Ing. Vladimír
Brož, prezentoval na posledním zasedání komise svůj návrh využití - rekonstrukci budovy
bývalých kasáren. Z tohoto důvodu je na RM 24 pozván pan Ing. Vladimír Brož a Ing. arch.
Vojtěch Lichý k představení studie využití tohoto objektu bývalých kasáren. Prezentující jsou
pozvání na jednání RM 24 v 15:00 hodin.
Odůvodnění:
Prezentace bude představena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:59 hodin přišli na jednání RM k tomuto bodu: Mgr. A. Vít Lukas, Ing. Vladimír Brož a
Ing. arch. Vojtěch Lichý.
Ing. arch. Lichý a Ing. Brož při prezentaci podrobně seznámili radní s návrhem Ing. Brože, tj.
další variantou využití objektu budovy bývalých kasáren. Návrh neřeší pouze budovu bývalých
kasáren, ale fakticky v určitém kontextu i celý areál bývalých kasáren. Od prezentujících
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zazněla i kritika a výhrady oproti řešení navrženému SBD. Radní byli podrobně seznámeni s
tím, co již dříve bylo prezentováno ST, MST a v Komisi pro výstavbu a rozvoj, které je Ing.
Brož také členem. Zazněly informace o: rozčlenění stávajícího objektu na 2 s propojením zachováním společného suterénu, předpokládaném počtu bytů a dalším využití prostoru,
způsobu umístění parkování, zachování myšlenky parku uvnitř areálu, zachování možnosti
budování "viladomů" atd. Radní mj. diskutovali o předpokladech financování takového záměru
a problematice případného převedení objektu města za symbolickou částku. Radní se shodli,
že bude třeba zpracovat návrh podmínek města s přihlédnutím k tomu, do čeho a jak podle
zákonů jít se svým majetkem může a do čeho ne. Po odchodu prezentujících a dlouhé diskusi
radních a zástupců odborných útvarů bylo ujednáno, že by k danému tématu měl být svolán
další seminář zastupitelů, pro něj ale je třeba zpracovat určité podklady, aby např. mohly být
porovnány 2 návrhy řešení - tj. záměr SBD a záměr Ing. Brože. OMM - současný proces
přípravy na zadání studie, kterou požaduje ZM, lze definovat jako tržní konzultace - radní
doporučují hledat cestu k zapojení potencionálních investorů do tohoto procesu. Závěrem byla
formulována a navržena 2 usnesení, o kterých bylo hlasováno - obě byla přijata 7 hlasy
radních.
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 24-1355/19
RM bere na vědomí prezentaci materiálů k využití objektu budovy bývalých kasáren členem Komise
pro výstavbu a rozvoj, Ing. Vladimírem Brožem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 24-1356/19
RM ukládá MST ve spolupráci s OMM připravit upravené zadávací podmínky pro výběr zhotovitele
urbanisticko-architektonické studie pro území bývalých kasáren, a to na základě provedených
tržních konzultací s architektonickými kancelářemi a ateliéry.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/18 Zápis ze 7. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 18.09.2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 7 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne
18.09.2019 v zasedací místnosti č. 2 v 2. patře MěÚ Nové Město nad Metují ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 24-1357/19
RM bere na vědomí zápis č. 7 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 18.09.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
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 Výpověď smlouvy o nájmu č. p. 201
Identifikace:
Dne 30.09.2019 byla doručena výpověď nájemní smlouvy nebytového prostoru v č. p. 201, ul.
T. G. Masaryka, uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a p. Andrzejem Czubem, T.
G. Masaryka 201, Nové Město nad Metují, IČO: 16804660. Prostory jsou nyní využívány jako
prodejna obuvi a květin. Výpověď smlouvy je podána v souladu s podmínkami nájemní
smlouvy a nájem skončí ke dni 31.12.2019. OSN doporučuje zveřejnit záměr pronájmu výše
uvedených prostor za standardních podmínek s přiměřenou inzercí.
Odůvodnění:
Výpověď nájemní smlouvy je podána v souladu se smluvními podmínkami.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na důvody výpovědí stávajícího nájemce a dále na možnosti dalšího
pronájmu 2 prostor jak spojeně tak i jednotlivě. Poté odsouhlaseno - 6 pro. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 24-1358/19
RM bere na vědomí podanou výpověď nájemní smlouvy nebytových prostor prodejny obuvi a květin
v objektu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 24-1359/19
RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu prostor prodejny v č. p. 201, ul. T. G. Masaryka, o
celkové výměře cca 94 m2 za standardních podmínek, tj. cena dle cenové mapy 1.000 Kč/m2/rok,
doba nájmu neurčitá, tříměsíční výpovědní lhůta, a to vč. přiměřené inzerce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě, Optika Němec
Identifikace:
Jedná se o dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a
p. Marcelem Němcem, Merhautova 1064/212, Brno-Černé Pole, IČO: 76163610, který řeší
jednorázovou slevu z nájemného. Jednorázová sleva bude provedena v platbě nájemného za
měsíc listopad 2019 a činí 2.415 Kč Výše nájmu za měsíc listopad 2019 je tedy stanovena na
8.863 Kč. Sleva z nájemného byla schválena usnesením č. RM 22-1237/19.
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Odůvodnění:
Sleva z nájemného byla schválena usnesením č. RM 22-1237/19.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 24-1360/19
RM schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO:00272876, a p. Marcelem Němcem, Merhautova 1064/212, Brno-Černé Pole, IČO: 76163610,
ve znění přílohy k tomuto bodu, který řeší jednorázovou slevu z nájemného na měsíc listopad 2019
ve výši 2.415 Kč a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Statut Bytové komise
Identifikace:
OSN ve spolupráci s PRAV předkládá ke schválení Statut Bytové komise a jednací řád Bytové
komise.
Odůvodnění:
Statut a Jednací řád předkládáme na základě usnesení č. RM 21-1188/19: "RM ukládá OSN
ve spolupráci s PRAV vypracovat a předložit RM ke schválení Statut Bytové komise, který
bude platný ode dne 01.10.2019".
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 24-1361/19
RM schvaluje Statut Bytové komise a Jednací řád Bytové komise s účinností ode dne 01.10.2019,
ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání č. p. 142, ul. Nerudova
Identifikace:
Jedná se o zveřejnění záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu čp. 142, ul. Nerudova
o celkové výměře 58,23 m2, a to za standardních podmínek (tj. cena 760 Kč/m2/rok, dle
schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou), dle návrhu
uvedeného v příloze k tomuto bodu. OSN doporučuje opětovné zveřejnění z důvodu, že v 1.
kole zveřejnění se nepřihlásil žádný zájemce.
Odůvodnění:
Opakované zveřejnění v zájmu obsadit volný nebytový prostor města.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura, MBA, na připravované úpravy - aktualizaci RP tohoto území. Vedoucí OMM
- vysvětlil, že probíhá tzv. tržní hodnocení a dále uvedl časový odhad, do kdy by mohlo být vše
hotové. Poté odsouhlaseno - 6 pro. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací
místnosti.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 24-1362/19
RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu volného prostoru pro podnikání v objektu č. p. 142, ul.
Nerudova o celkové výměře 58,23 m2, a to za standardních podmínek (tj. cena 760 Kč/m2/rok, dle
schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou), dle návrhu
uvedeného v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Vrchoviny"
Identifikace:
Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín“ žádá RM o projednání informace o přerušení provozu
mateřské školy ve Vrchovinách ve dnech 23. - 31.12.2019. Ve dnech přerušeného provozu
budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou. Informace o přerušení provozu mateřské školy
budou zveřejněny na přístupném místě ve škole a to nejméně 2 měsíce předem.
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a
po projednání se zřizovatelem přerušit provoz mateřské školy i v jiném období než v měsíci
červenci nebo srpnu. Za závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které
znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 24-1363/19
RM projednala a vzala na vědomí informaci zástupkyně ředitelky Základní škole a Mateřské škole
Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny o přerušení provozu ve dnech 23. - 31.12.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od pí [osobní údaj odstraněn] na realizaci projektu „Živá voda“. Jedná se o finanční dar
ve výši 6.000 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 24-1364/19
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od pí [osobní údaj odstraněn] pro
Základní školu Nové město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, na realizaci projektu „Živá
voda“. Jedná se o finanční dar ve výši 6.000 Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Poděkování za organizaci Branného závodu
Identifikace:
Dne 24.09.2019 se uskutečnil 4. ročník branného závodu "O pohár starosty města a starosty
SDH" pro žáky 7. ročníku novoměstských základních škol. Akci zorganizovali novoměstští
hasiči, start a cíl byl v "ZŠ Malecí", která připravila velmi dobré zázemí. S organizací
pomáhalo OŠKS, OSÚ a MP, která zajišťovala bezpečnost při přebíhání hlavní silnice. Ceny
do soutěže poskytla společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 24-1365/19
RM děkuje organizátorům 4. ročníku branného závodu "O pohár starosty města a starosty SDH",
zvláště SDH Nové Město nad Metují, vedení Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod, společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o., pracovníkům
OŠKS, OSÚ a MP.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky
z organizačních důvodů ve dnech 31.10. - 01.11.2019 (v rámci stavby bude vypnutá voda a
elektrický proud). Po oba 2 dny bude rodičům nabídnuta školní družina.
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Odůvodnění:
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 (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení volného dne z
organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace,
oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 24-1366/19
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, a to ve dnech 31.10. - 01.11.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2019
Identifikace:
Ředitelka MKN žádá RM o souhlas s uzavřením knihovny ve dnech 23.12.2019 až
31.12.2019. Důvodem pro uzavření MKN je malý zájem uživatelů o služby MKN mezi svátky a
zároveň bude umožněno zaměstnancům dočerpat řádnou dovolenou za rok 2019. MKN je v
období mezi svátky uzavřená pravidelně již několik let.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 24-1367/19
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Nové Město nad Metují pro veřejnost ve dnech
23.12.2019 až 31.12.2019.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Čerpání investičního fondu "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup
nového nábytku do kmenové učebny v hodnotě 110 tis. Kč.
Odůvodnění:
Předloženo na základě Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 24-1368/19
RM schvaluje čerpání fondu investic Základní školy a Mateřské školy Krčín ve výši 110 tis. Kč na
nákup nového nábytku do kmenové učebny.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Žádost MK o povolení akce "Adventní neděle" a "Česko zpívá koledy"
Identifikace:
Městský klub v Novém Městě nad Metují (dále jen "MK") žádá o povolení tradiční akce
"Adventní neděle" na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem. V rámci akce
proběhnou čtyři adventní koncerty a na kašně by měl být umístěn adventní věnec (obdobně
jako v minulých letech). V neděli dne 01.12.2019 se uskuteční první adventní koncert,
rozsvícení vánočního stromu a rozsvícení první svíce na adventním věnci. Další adventní
koncerty se uskuteční ve dnech: 08.12., 15.12. a 22.12.2019. Začátek všech adventních
koncertů je v 16:30 hodin. Dále MK žádá o povolení tradiční akce "Česko zpívá koledy", která
se uskuteční ve středu 11.12.2019 od 18:00 hodin na Husově náměstí v prostoru před
Spolkovým domem. MK žádá o bezplatné zapůjčení 12 ks nízkého pódia na tyto koncerty.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním tradiční akce za stejných podmínek jako v minulém
roce.
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření MP: Dohled nad celou akcí zajistíme.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 24-1369/19
RM souhlasí s pořádáním akce "Adventní neděle" na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým
domem ve dnech 01.12., 08.12., 15.12. a 22.12.2019, s umístěním adventního věnce na kašnu a s
bezplatným zapůjčením a postavením 12 ks nízkého pódia na adventní koncerty a na akci "Česko
zpívá koledy" dne 11.12.2019 v prostoru před Spolkovým domem u vánočního stromu. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které
schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 24-1370/19
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního věnce na kašnu na
Husově náměstí a s odvozem, postavením a následným úklidem nízkého pódia.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/8 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi
Identifikace:
MK žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia na koncert "Novoměstská filharmonie
republice" v novoměstské sokolovně dne 23. a 24.11.2019 od 17:00 hodin. Pódium je možné
postavit již v pátek 22.11.2019 dopoledne.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí. Vyjádření OF: Městský klub je dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o
místních poplatcích od poplatku osvobozen.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 24-1371/19

Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Městský klub v Novém Městě nad Metují na koncert
"Novoměstská filharmonie republice", který se uskuteční ve dnech 23. a 24.11.2019 od 17:00 hodin
v novoměstské sokolovně.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 24-1372/19
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v pátek dne 22.11.2019
a úklid a odvoz pódia v pondělí dne 25.11.2019 na koncert "Novoměstská filharmonie republice",
který se uskuteční ve dnech 23. a 24.11.2019 od 17:00 hodin v novoměstské sokolovně.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Malecí", která jej použije výhradně k
účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2019/2020, a to v
období ode dne 02.09.2019 do dne 30.06.2020. Celkem se jedná o finanční dar ve výši 5.044
Kč.
Odůvodnění: Předloženo na základě: Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací
ke zřizovateli.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 24-1373/19

Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS

RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 5.044 Kč. Dar je určen výhradně k
uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 14 žáků, a to v období ode dne 02.09.2019 do dne
30.06.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/10 Žádost MK o zapůjčení pódia na Vánoční koncert - Kácov
Identifikace:
MK žádá RM o bezplatné zapůjčení a postavení pódia na Vánoční koncert smíšeného
pěveckého sboru Kácov v novoměstské sokolovně dne 15.12.2019 od 18:00 hodin. Pódium je
možné postavit již v pátek 13.12.2019 dopoledne.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vyjádření OF: Městský klub je dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku
osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 24-1374/19
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia pro Městský klub v Novém Městě nad Metují na Vánoční
koncert smíšeného pěveckého sboru Kácov v novoměstské sokolovně dne 15.12.2019 od 18:00
hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 24-1375/19
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc s dovozem a postavením pódia v pátek dne 13.12.2019
a úklid a odvoz pódia v pondělí dne 16.12.2019 na Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru
Kácov.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Zápis č. 3 z jednání KSPORT ze dne 25.09.2019
Identifikace:
Dne 25.09.2019 se sešla ke svému 3. jednání KSPORT. KSPORT byla seznámena s
návrhem změn Kritérií pro přidělování dotací sportovním klubům, která jsou přílohou Zásad
pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují.
Komise navrhla drobné úpravy a doporučuje RM tato "Kritéria" schválit. KSPORT dále
projednávala výší částky pro oblast sportu na rok 2020 a doporučuje RM tuto částku navýšit o
10 % - zařazeno jako samostatný bod. KSPORT projednávala změny v pravidlech pro
oceňování sportovců města a uložila tajemníkovi komise připravit do příštího jednání úpravu
stávajících pravidel.
Odůvodnění:
Předložení zápisu z 3. zasedání KSPORT ze dne 25.09.2019 dle Jednacího řádu komisí
zřizovaných RM Nové Město nad Metují. V případě schválení změn Kritérií pro přidělování
dotací sportovním klubům bude třeba přepracovat Zásady pro výpočet výše dotace
sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice obsáhla diskuse radních v souvislosti s novými zásadami pro poskytování
dotací sportovním klubům. Radní si mj. ujasňovali, jaká kritéria dosud byla, a jak byla
upravena. Změny vysvětlil ST - více peněz provozovatelům sportovišť, více na úhrady nájmů
sportovišť a více za členskou základnu týkající se mládeže. Další diskuse se týkala i návrhu
na další navýšení částky pro oblast sportu - viz bod 5/12. Radní se většinově shodovali v tom,
že objem peněz by navyšován být neměl, mělo by hlavně jít o optimální rozdělení a také
optimální a průhledné využití ze strany příjemců finanční podpory od města. V souvislosti s tím
byla definována základní kritéria povinností spolků - to bylo formulováno do návrhu 1 z
usnesení. Rovněž bylo diskutováno jaké účetní a daňové doklady by měly být městu
předkládány. Všechna navržená usnesení byla přijata.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 24-1376/19
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise sportovní ze dne 25.09.2019 ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 24-1377/19
RM ukládá OŠKS vypracovat návrh upravených Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům
působícím ve městě Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 24-1378/19
RM ukládá OŠKS a ST informovat sportovní spolky o podmínkách RM pro odsouhlasení přidělení
dotace z rozpočtu města. Kromě již platných se jedná o tyto podmínky: 1x ročně konání členské
schůze (valné hromady) s přizváním zástupce města, odsouhlasení výsledků hospodaření dozorčí
(kontrolní) komisí spolků.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 24-1379/19
RM ukládá OŠKS vložit do upravených Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům
působícím ve městě Nové Město nad Metují tyto další podmínky: 1x ročně konání členské schůze
(valné hromady) s přizváním zástupce města, odsouhlasení výsledků hospodaření dozorčí
(kontrolní) komisí spolků.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/12 Navýšení částky pro oblast sportu - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 25.09.2019 se sešla ke svému 3. jednání KSPORT. KSPORT doporučuje RM navýšení
celkové částky určené pro oblast sportu na rok 2020 o 10%.
Odůvodnění:
Předložení na základě zápisu č. 3 KSPORT.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 5/11. ST - naformuloval znění usnesení: "RM bere na vědomí doporučení Sportovní
komise na navýšení částky určené pro oblast sportu. RM konstatuje, že k zásadnímu navýšení
částky došlo již v roce 2018.“ Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 24-1380/19
RM bere na vědomí doporučení Sportovní komise na navýšení částky určené pro oblast sportu. RM
konstatuje, že k zásadnímu navýšení částky došlo již v roce 2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Žádost ve věci zápůjčky Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen SK) ve výši 500 tis. Kč se splatností
nejpozději do dne 30.06.2018. Usnesením ZM 127 - 7759/18 ze dne 20.09.2018 byl schválen
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce, kterým se prodloužil termín vrácení zápůjčky do dne
30.06.2019. Na základě žádosti ředitele SK byla usnesením ZM 6-206/19 schválena
mimořádná dotace ve výši 250 tis. Kč na úhradu 1/2 zápůjčky a usnesením ZM 6-208/19
dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce, kterým se prodloužil termín vrácení části zápůjčky ve
výši 250 tis. Kč do dne 31.12.2019.
Odůvodnění:
V předložené žádosti ředitel SK žádá o prominutí zbývající splátky zápůjčky ve výši 250 tis. Kč
- viz příloha tohoto bodu. V přiloženém přehledu je pak uváděn soupis stávajících aktivit SK.
Jako řešení jsou navrhovány tři možnosti: 1. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 250 tis. Kč,
která by byla použita ke splacení zápůjčky, 2. poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100 tis. Kč
na úhradu části dluhu a prodloužení zápůjčky zbývající částky do dne 30.06.2020, 3)
prodloužení zápůjčky do dne 30.06.2020.
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Vyjádření OF: Rozpočet města v příjmech předpokládá vrácení zápůjčky v roce 2019. V
případě poskytnutí dotace na úhradu zápůjčky by bylo nutné schválit rozpočtové opatření a
schválit dodatek smlouvy o poskytnutí dotace. Prodloužení splatnosti lze řešit schválením
dodatku ke stávající smlouvě.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní po prostudování předložených podkladů k žádosti se shodli v tom, že je třeba opět
pozvat na jednání RM zástupce SK Nové Město nad Metují. ST - naformulovat další návrh
usnesení ve znění: "RM ukládá ST pozvat na jednání RM 25 ředitele a účetní Sportovního
klubu Nové Město nad Metují (SK), a to za účelem upřesnění účetních podkladů předložených
v souvislosti s žádostí SK o prominutí zbývající splátky zápůjčky od města Nové Město nad
Metují ve výši 250 tis. Kč." Poté odsouhlaseno.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 24-1381/19
RM ukládá ST pozvat na jednání RM 25 ředitele a účetní Sportovního klubu Nové Město nad Metují
(SK), a to za účelem upřesnění účetních podkladů předložených v souvislosti s žádostí SK o
prominutí zbývající splátky zápůjčky od města Nové Město nad Metují ve výši 250 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Rozpočtové opatření - § 3399 - Osadní výbory
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení rozpočtu § 3399 – kultura, církve, sdělovací prostředky
v položce Osadní výbory.
Odůvodnění:
RM svými usneseními RM 10 - 474/19 a RM 12 – 654/19 schválila podporu některých aktivit
osadních výborů Vrchoviny a Spy (správce webových stránek, kronika, pietní místo) nad
rámec stávajícího rozpočtu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 24-1382/19
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 3399 – kultura, církve, sdělovací prostředky v položce
Osadní výbory o částku 25 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem částky z § 6409 – ostatní
činnosti z položky Ostatní výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Rozpočtové opatření - § 2321 - kanalizace - údržba
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení rozpočtu § 2321 – kanalizace v položce údržba.
Odůvodnění:
Na základě provozní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace, Náchod na provozování
kanalizace ve Vrchovinách má město závazek profinancovat na realizaci plánu obnovy
minimálně částku 80 tis. Kč. Na základě této povinnosti budou zrealizovány údržbové práce,
které nebyly při návrhu rozpočtu na letošní rok zohledněny. Vzhledem ke stávajícímu čerpání
§ 2321 je navrženo navýšení rozpočtu o tuto částku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 24-1383/19
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 2321 – kanalizace – údržba o částku 80 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem částky z § 6409 – ostatní činnosti z položky Rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.10.2019
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. 3 Komise rozmisťovací ze dne 28.08.2019
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV zápis z nové Komise rozmisťovací s rozhodnutím
o umístění na 1 uvolněné místo na domově pro seniory Oáza.
Odůvodnění:
Viz zápis v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 24-1384/19
RM bere na vědomí zápis č. 3/2019 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 28.08.2019 a návrh na
obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Zápis č. 1 Komise sociální ze dne 16.09.2019
Identifikace:
OSV předkládá zápis z 1. zasedání nově ustavené Komise sociální.
Odůvodnění:
Viz zápis v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 24-1385/19
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání Komise sociální ze dne 16.09.2019 ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad
Metují
Identifikace:
V návaznosti na usnesení č. RM 14-792/19 ze dne 06.05.2019 ve znění: "RM ukládá ST
zpracovat a předložit ve spolupráci s MP dvě varianty řešení požadovaných měření na území
obcí, a to: 1/ měření hlídkou MP a 2/ měření prostřednictvím umístěných radarů." je tato
záležitost znovu předkládána k jednání do programu RM. Vrchní strážník MP vypracoval
opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové Město nad Metují. Toto
opatření dává RM možnost rozhodnout ve 3 variantách, které jsou podrobně rozepsány v
příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Plnění usnesení č. RM 14-792/19 ze dne 06.05.2019.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
Z podrobnějšího projednání:
Radní podrobně diskutovali o návrzích možných řešení předložených vrchním strážníkem MP,
p. Kratěnou. Mj. byli radní informováni, že měření na území jiných obcí není nějakou
zákonnou povinností města a MP. Dále byly podrobně projednány jednotlivé alternativy řešení
a následně bylo o nich hlasováno. Nejdříve bylo kontrolně hlasováno o tom, zda bude vůbec
jednáno a hlasováno o nějaké změně - 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Návazně pak radní hlasovali
o navržených alternativách.
1/ Zachování současného stavu, tj. měření jak ve městě tak v některých obcích podle
časových a kapacitních možností MP - hlasováno - 1 pro, 4 proti, 2 zdržel se - nebylo přijato.
2/ Zvýšení početního stavu strážníků o 1 strážníka a dále návazně na to uzavření nových
veřejnoprávních smluv s obcí Bohuslavice, Provodov-Šonov a Nahořany, tj. smluv, které bude
zároveň obsahovat povinný finanční příspěvek na činnost MP v souhrnné roční výši 500.000
Kč - hlasováno - 2 pro, 1 proti, 4 zdržel se - nebylo přijato
3/ Zvýšení početního stavu strážníků o 2 a dále návazně na to uzavření nových
veřejnoprávních smluv s obcí Bohuslavice, Provodov-Šonov a Nahořany, tj. smluv, které bude
zároveň obsahovat povinný finanční příspěvek na činnost MP v souhrnné roční výši 500.000
Kč - hlasováno - 0 pro, 7 proti, 0 zdržel se - nebylo přijato.
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4/ Rozmístění statických radarů poskytujících důkazní materiál, který usvědčuje řidiče vozidel
ze spáchání přestupků na území města a v některých obcích správního obvodu ORP Nové
Město nad Metují - hlasováno - 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se - bylo přijato. V tomto smyslu bylo
poté formulováno a výše uvedeným poměrem hlasů schváleno doporučující usnesení pro ZM,
které o celé věci definitivně rozhodne, protože s navrženým řešením budou spojeny finanční
výdaje související jak s technikou, tak s personálním zajištěním souvisejících správních
procesů (udělování pokut) a administrativou - účtování a vymáhání pokut.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 24-1386/19
RM projednala ve znění přílohy k tomuto bodu předložené varianty řešení požadovaných měření na
území obcí, a to při provádění měření hlídkou MP a provádění měření prostřednictvím umístěných
radarů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 24-1387/19
RM doporučuje ZM schválit opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rámci ORP Nové
Město nad Metují, a to rozmístěním statických radarů poskytujících důkazní materiál, který
usvědčuje řidiče vozidel ze spáchání přestupků na území města a v některých obcích správního
obvodu ORP Nové Město nad Metují.
Odpovídá: MP, Provede: MP, Termín: 14.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova - železný kůň
Identifikace:
SL předkládá RM ke schválení podání žádosti o dotaci na pořízení samojízdného pásového
pracovního stroje konstruovaného pro soustřeďování dříví vlečením, tzv. "železného koně".
Žádost bude podána do 8. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, do
operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství. Dotace je ve výši 50 % z
celkových způsobilých výdajů, které jsou stanoveny limitem max. 600.000 Kč vč. DPH.
Cenová nabídka na nový stroj od firmy Reparoservis spol. s r.o. je ve výši 520.000 Kč bez
DPH, tj. 629.200 Kč vč. DPH, další cenové nabídky jsou v jednání.
Odůvodnění:
Na základě usnesení RM 23-1322/19 RM byl vyjádřen souhlas s přípravou žádosti o dotaci do
8. kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 na techniku pro lesní hospodářství (železný
kůň).
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 24-1388/19
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení samojízdného pásového pracovního stroje
konstruovaného pro soustřeďování dříví vlečením, tzv. "železného koně" do 8. kola Programu
rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/5 Podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova - oplocenky
Identifikace:
SL předkládá RM ke schválení podání žádosti o dotaci na pořízení a instalaci mechanické
ochrany (oplocenek). Žádost bude podána do 8. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje
venkova 2014 – 2020, do operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin. Dotace činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. Maximální hodnota výdajů na
pořízení a instalaci drátěné oplocenky je 85.000 Kč/km oplocení. Projekt bude řešit pořízení a
instalaci cca 5 km drátěných oplocenek (výměra se upřesňuje).
Odůvodnění:
Na základě usnesení RM 23-1323/19 RM byl vyjádřen souhlas s přípravou žádosti o dotaci do
8. kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 na pořízení a instalaci mechanické ochrany
(oplocenek).
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 24-1389/19
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení a instalaci mechanické ochrany (oplocenek) do 8.
kola Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní
hospodářství.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 Smlouva o dílo - koncept kroniky 2018
Identifikace:
RM je předkládána Smlouva o dílo na vytvoření konceptu kroniky města Nové Město nad
Metují za rok 2018 - viz příloha k tomuto bodu. Smlouva bude uzavřena s kronikářem p. Jiřím
Hladíkem.
Odůvodnění:
Pravomoc RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 24-1390/19
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení konceptu kroniky města Nové Město nad Metují za rok
2018 mezi městem Nové Město nad Metují a městským kronikářem p. Jiřím Hladíkem, Nábřežní 90,
549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/7 Veřejná zakázka na úklidové práce
Identifikace:
Výsledek veřejné zakázky na úklidové práce a návrh smlouvy k podpisu. Jedná se o úklid
budovy radnice č. p. 6, Centrum prevence Mandl a nově sociální ubytovny a DPS.
Odůvodnění:
Veřejná zakázka byla vyhlášena v souvislosti s končící smlouvou ke dni 31.12.2019.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 24-1391/19
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na Provádění úklidových prací nabídku společnosti
FOCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812, Olomouc - Holice, IČO: 27841031, za nabídkovou
cenu 31.090 Kč bez DPH, 6.528.90 Kč DPH 21 %, celková cena 37.618,90 Kč vč. DPH za měsíc a
účtování hygienických potřeb dle skutečné spotřeby, viz příloha k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 24-1392/19
RM schvaluje Smlouvu o provádění úklidových prací mezi městem Nové Město nad Metují a
společností FOCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812, Olomouc - Holice, IČO: 27841031, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 29.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu
Identifikace:
Aktualizovaná Příloha č. 2 k Organizačnímu řádu - aktualizace oprávněných úředních osob
Odůvodnění:
Aktualizace úředních osob oprávněných rozhodovat ve správních řízeních
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 24-1393/19
RM schvaluje aktualizovanou Přílohu č. 2 k Organizačnímu řádu, která bude účinná ode dne
15.10.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/9 Zápis č. 3 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 17.09.2019
Identifikace:
Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
17.09.2019 v knihovně Vrchoviny vč. všech jeho příloh viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - reagoval na předloženou fotodokumentaci místa, které obývají bezdomovci tuto záležitost je potřeba řešit - upozorňuje na to, aby to "nezapadlo". ST - volal zástupci fy
Nahořanská, a. s., který mu slíbil, že s tím něco udělá. Zpětnou informaci předá ST do
programu příští RM 25. TAJ - věc bude řešena v rámci PVO - o výsledku budou RM i OV
Vrchoviny informovány.
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 24-1394/19
RM projednala Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 17.09.2019 v
knihovně Vrchoviny ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 24-1395/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 3 Osadního výboru Vrchoviny ze dne 17.09.2019, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV
Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 24-1396/19
RM ukládá OMM zapracovat investiční priority navržené OV Vrchoviny do procesu projednávání
investiční části rozpočtu na rok 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/10 Zápis č. 3 Osadního výboru Krčín ze dne 29.09.2019
Identifikace:
Zápis z 3. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín konaného dne 29.09.2019 od 19:00
hodin v knihovně „ZŠ Krčín“ viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 24-1397/19
RM projednala Zápis z 3. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín (dále jen "OV Krčín")
konaného dne 29.09.2019 od 19:00 hodin v knihovně „ZŠ Krčín“, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 24-1398/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis z 3. veřejného zasedání OV Krčín konaného dne
29.09.2019, zadání příslušných operativních úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich
plnění informovat přímo OV Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 24-1399/19
RM ukládá OMM zapracovat investiční priority navržené OV Krčín do procesu projednávání
investiční části rozpočtu na rok 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 18.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/11 Systém rozdělování a kontroly dotací města
Identifikace:
RM je na základě podnětu některých radních předkládána informace interního auditora o
stávajícím systému rozdělování a kontroly čerpaných dotací města, především do oblasti
sportu.
Stávající systém rozdělování dotací včetně kontroly čerpaných dotací probíhá tímto
způsobem:
v současné době se rozdělují dotace jednotlivým sportovním klubům dle schválených kritérií
(velikost členské základny, výkonnost klubů a ekonomické aj. ukazatele);
každoročně je prováděna po předložení vyúčtování příslušným spolkem tzv. administrativní
kontrola ze strany OŠKS, kdy je mj. posuzována i účelnost vynaložených finančních
prostředků poskytnutých z rozpočtu města v uplynulém roce (rovněž kontrola TJ Spartak za
rok 2018);
dále probíhá (na základě schváleného ročního plánu kontrol) i kontrola „na místě“
prostřednictvím ÚKIA (u TJ Spartak i ve spolupráci s OŠKS) – takováto kontrola proběhla u
zmíněného subjektu naposledy v roce 2018, kdy kontrolovaným obdobím byl rok 2017).
Předsedkyní spolku se pí Petruželková stala dne 28.11.2017. Kontrola čerpání dotace za rok
2019 zatím nemohla proběhnout, neboť daný spolek může tuto dotaci čerpat do konce roku
2019 (vyúčtování pak předkládá do 15.01. následujícího roku). Záleží ovšem i na tom, kdy
bude zvolen nový statutární zástupce TJ Spartak a kdy poskytovatel dotace získá veškeré
podklady nutné pro provedení kontroly.
U kontrol (administrativních i na místě) se vždy mj. posuzuje, zda účely čerpání dotací jsou
v souladu s platnými Zásadami pro poskytování dotací spolkům z rozpočtu města. Připravuje
se nová koncepce rozdělování dotací (ode dne 01.01.2020), která již byla předložena a
odsouhlasena Sportovní komisí a na to navazující aktualizace Zásad vyplývající z
uloženého úkolu z RM na základě usnesení č. RM 8-330/19.
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Při rozdělování dotací se vychází ze stávajících kritérií, přičemž dochází ke zjednodušení
výpočtu členské základny, rozšíření posuzování klubů členy Sportovní komise – kromě
výkonnosti i stanovení přínosu pro město a zejména ke změně v obsahu ekonomických
ukazatelů. Zde došlo k výraznému propojení jednotlivých položek jak na straně nákladů, tak i
výnosů (se zřetelem na příp. provozování sportovního zařízení) s hodnotami vykázanými
v příslušných výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, aj.) sportovních klubů - viz příloha. Jde
o snahu promítnout hospodaření jednotlivých klubů do výše poskytnuté dotace na základě
předložených podkladů.
Na základě nových skutečností se jeví jako vhodné navíc požadovat k přílohám povinně
předkládaným sportovními kluby (k žádosti o dotaci) i zprávu o schválení výsledků
hospodaření příslušným kontrolním orgánem daného spolku (nejen pro sportovní oblast).
Tímto by došlo k částečnému zapojení kontrolního orgánu žadatele o dotaci při procesu
posuzování jeho žádosti a snad i odpovědnějšímu přístupu tohoto orgánu ve svém subjektu.
Odůvodnění:
Popis systému rozdělování a kontroly dotací je zařazen do jednání RM na základě požadavku
některých jeho členů a usnesení č. RM 8-330/19.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
K projednávané záležitosti byl na jednání RM přizván kontrolor - interní auditor, pan Ing.
Vratislav Fröde, příchod v 18:15 hodin. Podrobnosti viz "Projednání" a další 2 přijatá usnesení
bodu č. RM 24 - 5/11.
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 24-1400/19
RM byla seznámena se stávajícím systémem rozdělování dotací města vč. kontroly čerpaných
dotací města v oblasti sportu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/12 Informace o 2 rozsudcích ve věci 2 návrhů na zrušení částí ÚP
Identifikace:
Informace o 2 rozsudcích Krajského soudu v Hradci Králové vynesených ve věci 2 návrhů na
zrušení částí Územního plánu Nového Města nad Metují. Dne 04.10.2019 byly Krajským
soudem v Hradci Králové vyhlášeny 2 rozsudky ve věci 2 návrhů na zrušení částí Územního
plánu Nového Města nad Metují. Oba návrhy byly v plném rozsahu zamítnuty. První z návrhů,
který podal [osobní údaj odstraněn], se týkal navrženého koridoru silnice I/14 na území města
a dále rozvojových ploch v ul. Černčická a v oblasti bývalé cihelny v Krčíně. Druhý návrh,
podaný [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], se týkal stanovení podmínek pro
využití ploch (plochy bydlení v rodinných domech velikost 700 m2 a podíl zeleně 55 % a
plochy občanského vybavení max. 2.000 m2 zastavěné plochy) a dále plochy pro dopravní
infrastrukturu D.3 - dopravní napojení zastavitelných ploch Z.M3 (pozemky p. [osobní údaj
odstraněn] a dalších vlastníků). Ve stručném odůvodnění, které soud přednesl, byla zmíněna
vysoká kvalita zpracování odůvodnění ÚP města. Rozsudky budou pravomocné dnem jejich
doručení městu, navrhovatelé proti nim mohou ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení podat
kasační stížnost, k jejímuž projednání by byl příslušný Nejvyšší správní soud.
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Odůvodnění: Informace pro radní, zastupitele i veřejnost.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval radní o výsledku soudního jednání v HK. Ing. Němeček - vznesl dotaz, jak je
to se změnou ZUR KHK. ST - dostali jsme informaci, že až se sejde více žádostí o změny,
budou se tím zabývat.
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 24-1401/19
RM bere na vědomí informaci o rozsudcích Krajského soudu v Hradci Králové, kterými byly
zamítnuty podané návrhy na zrušení částí Územního plánu Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
8/1 Podnět radních Ing. Němečka, Ing. Maura, MBA, a p. Jarolímka ve věci TJ Spartak
Identifikace:
Radní Ing. Němeček, Ing. Maur, MBA, a p. Jarolímek navrhli projednat a reagovat na
znepokojující zprávy, které souvisí s aktuální situací v TJ Spartak.
Odůvodnění:
Iniciativa radních.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V rámci obsáhlé diskuse přítomných radních, která se týkala aktuální situace v TJ Spartak,
bylo rozhodnuto mj. o tom, že RM vydá prohlášení ke skutečnostem a informacím, které
dosud obdržela. Část radních uvedla, že ani žádné informace dosud neměli, takže s nimi byli
seznámeni. Mj. bylo také konstatováno, že žádné oficiální prohlášení za TJ Spartak na město
nedorazilo. Radní kritizovali to, že určité informace zazněly vůči ST již v průběhu léta, ale
nikde řešeny dosud nebyly ani nebyly předány na zasedání RM nebo ZM. ST podal
vysvětlení, proč tyto informace nebyly dosud veřejně prezentovány. Dále radní konstatovali,
že zmiňované informace se především týkají možné zpronevěry financí TJ Spartak konkrétní
osobou, a protože město podporuje tento spolek poměrně významnými dotacemi, je třeba,
aby k těmto záležitostem přijala RM stanovisko, tj. vydala za město prohlášení a výzvu na TJ
Spartak, aby byly dodány veškeré existující informace a došlo k urychlenému řešení
problémů. V tomto smyslu pak byla formulována i usnesení, o kterých bylo hlasováno. Další
diskuse se týkala, jak podání žádosti TJ Spartak o dotaci z MŠMT na rekonstrukci zimního
stadionu, tak případného spolufinancování této investice ze strany města. Rovněž bylo
jednáno o podání žádosti TJ Spartak o dotaci města na pokrytí chybějících provozních financí
do konce tohoto roku. Návazně na tyto diskuse byla navržena 3 usnesení, a to prohlášení RM
a výzvu TJ Spartak a úkoly pro ST, zajistit zveřejnění prohlášení a získání potřebných
informací od TJ Spartak - konkrétní požadavky radních odeslat písemně na TJ Spartak.
Navržená usnesení byla schválena - 7 hlasy radních.
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K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 24-1402/19
RM vydává toto prohlášení k situaci v TJ Spartak Nové Město nad Metují: RM vyjadřuje znepokojení
z informací, které se objevily ve vztahu k finanční situaci v TJ Spartak. RM vyzývá TJ Spartak
k předložení všech relevantních informací, které se týkají finanční a personální situace v TJ Spartak,
a to do 16.10.2019. RM vyzývá TJ Spartak k učinění veškerých kroků směřujících k urychlenému
řešení vzniklé situace.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 24-1403/19
RM ukládá ST zveřejnit informace o prohlášení RM k situaci v TJ Spartak Nové Město nad Metují
na www stránkách města Nové Město nad Metují a FB profilu města.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 11.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 24-1404/19
RM ukládá ST zajistit požadovaná vyjádření TJ Spartak, která se týkají finanční a personální situace
v TJ Spartak s tím, že budou zařazena a projednána v programu RM 25, tj. 21.10.2019.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 21.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/2 Podnět občana města prezentovaný radním p. Jarolímkem
Odůvodnění:
Pan Jarolímek informoval radní o podnětu 1 z rodičů ve věci plavání dětí školou povinných a
využívání krytého bazénu v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - rodič vidí disproporci v tom, že děti mají bruslení v rámci školní výuky zdarma
a plavání musí rodiče částečně platit. ST - vysvětlil, jak to je s podporou bruslení. Do diskuse
se zapojil Ing. Maur, MBA, s tím, že byl přesvědčen, že finanční podpora, kterou dostávají
"Najády" (tj. nájemce Domu zdraví), je mj. i proto, že tam má být zajištěno plavání škol
zdarma. Podobně reagoval i Ing. Prouza. TAJ - přesné informace najdeme ve starších
zápisech RM, podíváme se na to a pošleme na vědomí e-mailem radním.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 24 vyhotoven dne:
Zápis z RM 24 vypraven dne:

Petr Hable v.r.
starosta
11. října 2019
11. října 2019
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