Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 12 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 08.04.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin.
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

20:16

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

20:16

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

20:16

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

20:16

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

20:16

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

20:16

Plná

7
8
9

Prouza Martin, Ing.
Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
13:00

20:16
20:16
20:16

Plná
Plná
Plná

Hosté:
10
11
12
13
14

Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Ing. Miloš Skalský
Mgr. Lucie Šímová
Pavel Horvat

Zapisovatelka

vedoucí OMM
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí OVRR (OMM)
PRAV
vedoucí OSN (OMM)

Simona Hoffmannová
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13:00
13:05
14:01
14:01
18:29

18:47
15:22
15:20
15:20
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Program:
1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.04.2019

2/1

Smlouva o BS o zřízení VB na pozemku města p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy

2/2

Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/3

Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. NM, T. G. Masaryka

2/4

Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 318/1 ve Spech

2/5

Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka

2/6

Prodej stavby na cizím pozemku v ul. 1. máje

2/7

Smlouva o zřízení VB na pozemku p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín

2/8

Smlouva o BS o zřízení VB na pozemky p. p. č. 764/3 a 675/2 v k. ú. NM Žižkovo nám.

2/9

Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. p. č. 2042/3, 2118, 2165/2 v k. ú. NM Na Hradčanech

2/10

Pozemek p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro viladomy v areálu bývalých kasáren

2/11

Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č. 307/2
v k. ú. NM ve vlastnictví města

2/12

Žádost o souhlas, kácení stromů mimo les

3/1

Umělá vodní nádrž v místní části Vrchoviny v Novém městě nad Metují

3/2

Aktuální stav projektů ke dni 02.04.2019

3/3

Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II. etapa podání žádosti o dotaci

3/4

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2019 – návrh na přidělení
dotace

3/5

Veřejné osvětlení v ul. Halínská ve Spech

3/6

Přírodní koupaliště

3/7

Revitalizace areálu bývalých kasáren v NMnM, I. etapa

3/8

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Studie a PD - park v areálu bývalých kasáren

3/9

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/10

Zápis z 2. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 20. března 2019

3/11

Umístění parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a Nerudova

3/12

Dodatek č. 1 k SOD na pokládku optické sítě

3/13

SOD na pokládku optické sítě
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3/14

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na projekt Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského, Nové Město nad Metují

3/15

Dodatek č. 2 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"

3/16

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského – vícepráce osvětlení LED

3/17

Přípojka vody pro "Bartoňovu vyhlídku"

3/18

Akce ÚS KHK - "III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce vozovky" spolufinancování města

3/19

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - návrh na zařazení položky do rozpočtu města
na rok 2019

3/20

Lávka pro pěší pod zámkem – Poptávka na vypracování společné projektové dokumentace

3/21

Nový chodník a stavební úpravy chodníku v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují
- Poptávka na realizaci stavby

3/22

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

3/23

Smlouva o právu stavby „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují
- STL plynovod“ a provozu plynárenského zařízení a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a omezení užívání nemovitosti

3/24

Informační cedule při vjezdu do města

4/1

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/2

Veřejná zakázka - Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2019

4/3

Veřejná zakázka - Sportovní hřiště MŠ Rašínova

4/4

Veřejná zakázka - Oprava terasy čp. 44-47

4/5

Provoz Smuteční a obřadní síně - chladící zařízení

4/6

Výpůjčka objektu čp. 87, SDH Spy

4/7

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce, čp. 87

4/8

Žádost o zajištění prostoru parkoviště za objektem kina

4/9

Problémová situace - bytový dům čp. 352

5/1

Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"

5/2

Žádost ZŠ Malecí o čerpání investičního fondu

5/3

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

5/4

Pořádání akce ZUŠ Open

5/5

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky – ZŠ Malecí

5/6

Žádost ZŠ a MŠ Krčín
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5/7

Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu – MŠ Rašínova

5/8

Informace ZŠ a MŠ Krčín

5/9

Dětský silvestr 2019

5/10

Žádost Městský klub

5/11

Žádost SK - dotace na rekonstrukci travnaté plochy

6/1

Rozpočtová opatření 2019

6/2

Zápis č. 2 z OV Spy - žádost o finanční ohodnocení správce webových stránek Spy

6/3

Oblastní charita Hradec Králové - žádost o dotaci

6/4

Žádost o příspěvek na sportovní akci OCREC 2019

6/5

Žádost o finanční podporu akce 25 balónů

7/1

ZM 4 dne 18.04.2019 - program

7/2

Souhrnná zpráva - řídící kontroly VO

7/3

Smlouva o organizování veřejné služby

7/4

Zápis č. 2B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 01.04.2019

7/5

Servisní a materiálová smlouva

7/6

Zápis z 2. zasedání Komise životního prostředí ze dne 13.03.2019

7/7

Souhlas se zveřejněním/využitím údajů

7/8

Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Nahořany

7/9

Zápis č. 1 z jednání Komise dopravní ze dne 12.03.2019

7/10

Zpráva o činnosti Městského úřadu 2018

7/11

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují
- pytlový sběr

7/12

Řádná valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. - pověření
ST k hlasování

8/1

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

Kontrola úkolů
13:00 - 13:05
Majetkoprávní úkony 13:05 - 14:45
Rozvoj
14:45 - 18:15
Správa nemovitostí
18:15 - 18:30
Školství, kultura a sport 18:30 - 19:15
Finance
19:15 - 19:45
Různé
19:45 - 20:00
Diskuse
20:00 - 20:16

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 12-564/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 12:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.04.2019
Majetkoprávní úkony
Smlouva o BS o zřízení VB na pozemku města p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy
Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1539 v k. ú. Nové Město nad Met.
Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. NM, T. G. Masaryka
Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 318/1 ve Spech
Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka
Prodej stavby na cizím pozemku v ul. 1. máje
Smlouva o zřízení VB na pozemku p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín
Smlouva o BS o zřízení VB na pozemky p. p. č. 764/3 a 675/2 v k. ú. NM Žižkovo nám.
Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. p. č. 2042/3, 2118, 2165/2 v k. ú. NM Na Hradčanech
Pozemek p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro viladomy v areálu bývalých
kasáren
Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č. 307/2
v k. ú. NM ve vlastnictví města
Žádost o souhlas, kácení stromů mimo les
Rozvoj
Umělá vodní nádrž v místní části Vrchoviny v Novém městě nad Metují
Aktuální stav projektů ke dni 2. 4. 2019
Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II. etapa
- podání žádosti o dotaci
Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2019 - návrh na přidělení
dotace
Veřejné osvětlení v ul. Halínská ve Spech
Přírodní koupaliště
Revitalizace areálu bývalých kasáren v NMnM, I. etapa
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Studie a PD - park v areálu bývalých kasáren
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Zápis z 2. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 20. března 2019
Umístění parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a Nerudova
Dodatek č. 1 k SOD na pokládku optické sítě
Stránka 5

ZÁPIS Z PORADY RM 12

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/13
3/14
3/15
3/16
3/17
3/18
3/19
3/20
3/21
3/22
3/23
3/24
4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
6.
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7
7/8

SOD na pokládku optické sítě
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na projekt Přístavba tělocvičny u ZŠ
Komenského, Nové Město nad Metují
Dodatek č. 2 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"
Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského - vícepráce osvětlení LED
Přípojka vody pro "Bartoňovu vyhlídku"
Akce ÚS KHK - "III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce vozovky" –
spolufinancování města
Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - návrh na zařazení položky do rozpočtu města
na rok 2019
Lávka pro pěší pod zámkem - Poptávka na vypracování společné projektové dokumentace
Nový chodník a stavební úpravy chodníku v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují
- Poptávka na realizaci stavby
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Smlouva o právu stavby „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují
- STL plynovod“ a provozu plynárenského zařízení a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a omezení užívání nemovitosti
Informační cedule při vjezdu do města
Správa nemovitostí
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Veřejná zakázka - Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2019
Veřejná zakázka - Sportovní hřiště MŠ Rašínova
Veřejná zakázka - Oprava terasy čp. 44-47
Provoz Smuteční a obřadní síně - chladící zařízení
Výpůjčka objektu čp. 87, SDH Spy
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce, čp. 87
Žádost o zajištění prostoru parkoviště za objektem kina
Problémová situace - bytový dům čp. 352
Školství, kultura a sport
Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"
Žádost ZŠ Malecí o čerpání investičního fondu
Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům
Pořádání akce ZUŠ Open
Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky - ZŠ Malecí
Žádost ZŠ a MŠ Krčín
Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu - MŠ Rašínova
Informace ZŠ a MŠ Krčín
Dětský silvestr 2019
Žádost Městský klub
Finance
Rozpočtová opatření 2019
Zápis č. 2 z OV Spy - žádost o finanční ohodnocení správce webových stránek Spy
Oblastní charita Hradec Králové - žádost o dotaci
Žádost o příspěvek na sportovní akci OCREC 2019
Žádost o finanční podporu akce 25 balonů
Různé
ZM 4 dne 18.04.2019 - program
Souhrnná zpráva - řídící kontroly VO
Smlouva o organizování veřejné služby
Zápis č. 2B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 01.04.2019
Servisní a materiálová smlouva
Zápis z druhého zasedání Komise životní prostředí ze dne 13.03.2019.
Souhlas se zveřejněním/využitím údajů.
Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Nahořany
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7/9
7/10
7/11

Zápis č. 1 z jednání Komise dopravní
Zpráva o činnosti Městského úřadu 2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují
- pytlový sběr
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.04.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 12 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 12-565/19
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

2/1 Smlouva o BS o zřízení VB na pozemku města p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2018455 - 2 Spy, ul. Kosařova – knn pro p. č. 259/2 k
pozemku města p. p. č. 608/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v celkové délce 2 m dle předloženého
návrhu souhlasu se stavbou.
Odůvodnění:
Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši, a to
na dobu neurčitou.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 12-566/19
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2018455 - 2 Spy, ul. Kosařova – knn pro p. č. 259/2, k
pozemku města p. p. č. 608/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k.
ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v celkové délce 2 m, se společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a to na dobu neurčitou za celkovou
sjednanou cenu za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku
zatíženého věcným břemenem, tj. celkem 400 Kč + DPH v zákonné výši, a pověřuje ST podpisem
této smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové,
Odbor Odloučené pracoviště Náchod, Raisova 2055, 547 01 Náchod (dále jen "ÚZSVM"),
městu nabízí bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 o výměře 35 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují. Pozemek je
zapsaný na LV 60 000 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází podél schodů na stezce z ulice Na Táboře do Spů a město by jej mohlo
využít např. při rekonstrukci schodů, jejich rozšíření případně při jejich údržbě. Pro ÚZSVM je
pozemek nepotřebný. Pro úspěšné projednání celé záležitosti je třeba souhlas ZM
s bezúplatným nabytím pozemku (darem) do majetku města.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 12-567/19
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. p. č. 1593 o výměře 35 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují,
z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2 - Nové Město. Pozemek je zapsaný na LV 60 000 pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Prodej pozemku p. p. č. 619/26 v k. ú. NM, T. G. Masaryka
Identifikace:
Po rekonstrukci chodníku v ul. T. G. Masaryka vlastníci sousedních nemovitostí p. p. č. 619/7
a 619/25 požádali o koupi pozemku p. p. č. 619/26 o výměře 47 m² vše v k. ú. Nové Město
nad Metují. Žadatelé uvedli v žádosti jako důvod koupě zpevnění příjezdu na své nemovitosti.
Předmětný pozemek je zatížen věcným břemenem pro ČEZ Distribuci, a.s. (kabelové vedení
NN + připojovací pilíř).
Odůvodnění:
Jedná se o pozemek, na kterém je sjezd na pozemky žadatelů. V rámci rekonstrukce
chodníku v ul. T. G. Masaryka nebyl opraven, protože se nachází již mimo těleso chodníku a
protože není v dobrém stavu, žadatelé by ho chtěli zpevnit na vlastní náklady. Pozemek je pro
město nepotřebný, protože ho nelze jinak využít než jako sjezd na pozemky žadatelů.
Navrhovaná cena pozemku p. p. č. 619/26 vychází z ceníku Zásad pro nakládání
s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Pro pozemky pod komunikacemi
s výměrou do 40 m² je cena stanovena na 100 Kč/m² pozemku, přičemž výměra předmětného
pozemku je o 7 m² nad touto hranicí. Vyhotovení znaleckého posudku by bylo dle OMM
nehospodárné. Vyjádření odborů předkládáme v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních odpovězeno - jde o vjezdy, město pozemek nepotřebuje.
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 12-568/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemek p. p. č. 619/26 o výměře 47 m², druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, který je zapsaný
na LV č. 10001 vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek uvedených v předloženém návrhu
záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 318/1 ve Spech
Identifikace:
Zaplocená část pozemku p. p. č. 318/1 o celkové výměře 270 m2, druh pozemku ostatní
plocha v k. ú. Spy, která je součástí návsi a je ve vlastnictví města. Pozemek je vedený u KÚ
pro KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město nad Metují. Část
pozemku o výměře 270 m2 je od roku 2012 pronajata paní [osobní údaj odstraněn], jako
zahrada a plocha pod dočasnou stavbou kolny na nářadí, přičemž byla nepřetržitě takto
užívána dle ohlášení z r. 1989. Nájemkyně podala dne 20.03.2019 výpověď smlouvy o nájmu,
která skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty dne 30.06.2019. Výpovědní doba počala dle
ujednání smlouvy běžet ode dne 01.04.2019, tj. 1. dne kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Odůvodnění:
Pronajatá plocha je součástí návsi, proto OMM nedoporučuje další pronájem nebo prodej. V
minulosti město s prodejem různých částí za domy nesouhlasilo, respektována byla pouze
tato stará nájemní smlouva. Dle OVRR se studie veřejných prostranství na toto místo zatím
nevztahuje. Dle ORM je možné tuto plochu po projednání do studie rovněž zařadit. ARCH
doporučuje plochu využít k výsadbě dřevin (okrasná plocha) i jako odpočinkové místo, např. s
lavičkami apod. Pronajatá část pozemku je v současnosti oplocena, zatravněna, na ploše jsou
vzrostlé okrasné i ovocné dřeviny, přístřešek, skladovaný materiál, záhony a zděná kolna.
Výpověď podána bez udání důvodu, ale nájemkyně uvedla, že již není v jejích možnostech
zahradu užívat a udržovat. Smlouvou o nájmu ze dne 13.08.2012 sjednán stav pozemku při
jeho vrácení zpět městu, tj. vrátit při ukončení nájmu pozemek vyklizený, bez oplocení, beze
stavby, bez nekulturních porostů a zarovnaný. Při skončení nájmu bude provedena prohlídka
pozemku za přítomnosti OMM, TS, ARCH a zástupce OV Spy a projednány návrhy na další
využití, údržbu pozemku budou zajišťovat TS.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 12-569/19
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 318/1 o výměře 270 m2 v k.
ú. Spy podanou dne 20.03.2019 nájemcem: [osobní údaj odstraněn], s tím, že nájem skončí po
uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty dne 30.06.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 12-570/19
RM ukládá TS provádění údržby pozemku p. p. č. 318/1 v k. ú. Spy od 01.07.2019, resp. po
převzetí vyklizeného pozemku.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
RM na základě žádosti o prodej pozemku usnesením č. RM 8-289/19 uložila OMM zajistit
v KN rozdělení pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dále objednat
vyhotovení znaleckého posudku na kupní cenu v místě a čase obvyklou na část pozemku k
případnému prodeji a následně připravit návrh zveřejnění záměru města prodat pozemek dle
stanovisek a podmínek doporučených příslušnými odbory a RM, který bude předložen
k projednání ZM.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů a PNT s.r.o., znalecký posudek a návrh záměru jsou v příloze. Pozemek byl
GP rozdělen a část k případnému prodeji má nyní výměru 790 m², bude dle OF zatížen
odvodem DPH ve výši 21 %. K zapsání věcného břemene vedení teplovodu by mělo dojít v
každém případě. Vzhledem k tomu, že jde o pozemek, který je ve strategickém místě a o který
v minulosti projevil zájem např. řetězec Lidl, tak RM dává rozhodnutí o vyvěšení záměru do
ZM.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních. Na úvod vysvětlení OMP - je tam i teplovod, proto věcné břemeno,
možnost umístění stavby tím je ovlivněna. Další dotazy a připomínky radních se týkaly:
parkování v celé lokalitě; přesného obsahu záměru prodeje, který by měl být vyvěšován;
diskuse o vhodnosti pozemku k zástavbě dle záměru žadatele o prodej; možnost uložení
nejzazšího termínu kolaudace objektu, který by na pozemku měl být vystavěn + případné
sankce za nedodržení termínu; možnosti více kritérií při hodnocení nabídek uchazečů o koupi,
tj. nejen cena a další diskuse o celé lokalitě Březinek a sousedního areálu bývalých kasáren.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 12-571/19
RM ukládá OMM zajistit zapsání věcného břemene vedení inženýrské sítě - teplovodu do KN k části
pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro PNT s.r.o. Rozsah věcného břemene
bude stanoven a vyznačen v GP, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene
a bude vyhotoven na náklady PNT.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 12-572/19
RM doporučuje ZM, po vložení věcného břemene vedení inženýrské sítě k části pozemku p. p. č.
661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro PNT s.r.o. do KN, uložit OMM zveřejnit záměr města prodat
pozemek p. p. č. 661/1 o výměře 790 m², druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. a obci Nové
Město nad Metují, který je zapsaný na LV č. 10001 vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek
uvedených v předloženém návrhu záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Prodej stavby na cizím pozemku v ul. 1. máje
Identifikace:
RM usnesením č. RM 10-403/19 uložila OMM zveřejnit záměr města prodat nemovitost bez
čp./ev. č. v majetku města Nové Město nad Metují umístěnou na pozemku st. p. č. 686, k. ú.
Krčín, v majetku SG PARTNER s.r.o., Vejvodova 445/1, Staré Město, 11000 Praha 1. Záměr
města prodat nemovitost byl zveřejněn ode dne 12.03.2019 do dne 29.03.2019.
Odůvodnění:
Ke zveřejněnému záměru nebyla podána žádná nabídka, hlavním důvodem zřejmě byla výše
minimální kupní ceny. Vyjádření k záměru od společnosti SG Partner s.r.o., vlastníka
pozemku pod stavbou, předkládáme v příloze. Vlastníci vývěsních skříněk umístěných z části
na budově byly o záměru prodeje informováni a vzali jej na vědomí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Bylo vysvětleno, že se čeká na novou žádost s upřesněnými podmínkami.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 12-573/19
RM bere na vědomí informaci, že ke zveřejněnému záměru města prodat nemovitost (budovu bez
čp./ev. č.) na pozemku stavební parcela č. 686, o výměře 17 m², zapsanou na listu vlastnictví
č. 10 001 pro katastrální území Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném Katastrálním úřadem
pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, nebyla podána žádná nabídka.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Smlouva o zřízení VB na pozemku p. p. č. 675/1 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Manželé [osobní údaj odstraněn], jako investoři, požádali město o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene k pozemku p. p. č. 675/1 druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, zapsanému na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do kterého je uloženo
plynárenské zařízení včetně jeho součástí pro nemovitost čp. 8 na Žižkově náměstí,
v celkovém rozsahu 2,18 m2.
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Odůvodnění:
Žadatelé si dle podmínek dodavatele plynu na přípojku musí sjednat věcné břemeno s
vlastníkem pozemku. Odbory nemají námitky. Cena je 200 Kč/1m2 zatíženého pozemku +
DPH v zákonné výši. Při realizaci žadatelé splnili podmínky města.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 12-574/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., se
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, Klíše, PSČ 400 01 v rozsahu 2 m2 dle geometrického plánu č.
884-1021/2019 k městskému pozemku p. p. č. 675/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, v k. ú. Krčín, zapsanému na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, podle smlouvy přeložené v příloze a to na
dobu neurčitou za celkovou sjednanou cenu 437 Kč + DPH v zákonné výši, a pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Smlouva o BS o zřízení VB na pozemky p. p. č. 764/3 a 675/2 v k. ú. NM Žižkovo
nám.
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IE-12-200767677/SOBSVB/01 k pozemkům města p. p. č. 764/3, 675/2,
vše druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín a obci
Nové Město nad Metují, na Žižkově náměstí, po levé straně směrem k výjezdu z města, v
celkové délce cca 175 m dle předložené situace.
Odůvodnění:
Jedná se o uložení vrchního el. vedení do země. Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za
úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši a to na dobu neurčitou dle skutečného zaměření
stavby geometrickým plánem. Podmínky ORM jsou doplněné v čl. VI. odst. 1 smlouvy.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 12-575/19
RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-200767677/SOBSVB/01 na pozemcích města p. p. č. 764/3 a 675/2, vše
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Krčín a obci Nové Město
nad Metují se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, a to na dobu neurčitou v předpokládaném rozsahu 175 m a za celkovou sjednanou
cenu za zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku
zatíženého věcným břemenem, a pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/9 Smlouva o zřízení VB na pozemcích p. p. č. 2042/3, 2118, 2165/2 v k. ú. NM Na
Hradčanech
Identifikace:
Po dokončení rekonstrukce přeložky plynu v ul. Na Hradčanech žádá společnost RWE
GasNet, s. r. o. Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 podle smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené s městem dne 28.06.2016 a schválené
usnesením č. RM 349-14811/16, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. sml.
8800084057/3/VB/P v ul. Na Hradčanech.
Odůvodnění:
Přeložka plynu byla provedena z důvodu rekonstrukce ul. Na Hradčanech a Rezeckého
mostu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 12-576/19
RM schvaluje uzavření předložené smlouvy č. sml. 8800084057/3/VB/P o zřízení věcného břemene
se společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, Klíše, PSČ 400 01,
IČO: 27295567, v rozsahu dle GP č. 2173-1130/2018 k městským pozemkům p. p. č. 2042/3, 2118,
2165/2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. NM, zapsaným na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, a to na dobu neurčitou za celkovou sjednanou cenu
7.400 Kč + DPH v zákonné výši, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Pozemek p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro viladomy v areálu
bývalých kasáren
Identifikace:
RM 398 uložila dne 18.06.2018 OMM zajistit geometrický plán (dále jen „GP“) na rozdělení
pozemku p. p. č. 658/1 o výměře 4458 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Nové Město nad Metují. Dle platného ÚP byla GP v příloze oddělena část o výměře
3035 m², která je určena k zastavění dvěma bytovými domy. GP není zatím zapsán v katastru
nemovitostí. Středem pozemku je veden kanalizační řad DN 250 a DN 300 společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., realizovaný v listopadu 2018. Na „bývalé skládce“, pod
velkým množství vzrostlých náletových dřevin, je na pozemku uložena zemina nebo stavební
suť. Jedná se odhadem o cca min. 500 m³. Náklady na odstranění „bývalé skládky“ lze pouze
odhadnout (cca 500.000 Kč a více). Přehled cen za uložení odpadu na skládce je v příloze.
Odůvodnění:
Pro vedení kanalizačního řadu je třeba zřídit před prodejem pozemku věcné břemeno,
služebnost inženýrské sítě, pro společnost Vak Náchod a. s., která nyní zajišťuje vyhotovení
GP. Ve studii SO 08 – 2 x VILADŮM jsou zakresleny dva pozemky se dvěma sjezdy (jeden
viladům = jeden pozemek) ale při dalším dělení pozemku by z důvodu přístupu zřejmě nebylo
možné dodržet podmínku prostorové uspořádání pro nově vzniklý pozemek, protože část
pozemku by zabraly přístupové cesty a výměra by klesla pod min. 1500 m². OMP proto
navrhuje nabízet pozemek k prodeji jako jeden celek.
U varianty vyklízení pozemku na náklady města je třeba počítat s tím, že město bude moci
provést odstranění vzrostlých náletových dřevin z „bývalé skládky“ jen po předchozím
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povolením OŽP, protože plocha zapojeného porostu přesahuje výměru 40 m2. V případě
prodeje pozemku s neodstraněnou "bývalou skládkou" by stavebník povolení OŽP mít
nemusel. Znalec by ovšem měl při stanovení kupní ceny k zátěži přihlédnout. Pozemek bude
při prodeji předmětem odvodu DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bod byl projednáván ve velice obsáhle diskusi, která zahrnula všechny body RM 12, které
souvisely s areálem bývalých kasáren. Byla navržena 2 usnesení, hlasováno o prvním z nich:
"RM ukládá OMM požádat Katastrální úřad KHK, KP v Náchodě o zapsání odděleného
pozemku p. p. č. 658/1 o výměře 3035 m² v k. ú. Nové Město nad Metují do katastru
nemovitostí a to následně po vložení Smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové
služebnosti inženýrské sítě se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s." - hlasováno 1 pro, 6 proti, 0 zdržel se - usnesení nebylo schváleno.
Vzhledem k logické návaznosti bylo druhé navržené usnesení bez hlasování vymazáno - toto
usnesení bylo předloženo ve 2 variantách:
Varianta č. 1: RM ukládá OMM, po zapsání nově vzniklého pozemku p. p. č. 658/1 o výměře
3035 m² v k. ú. Nové Město nad Metují do KN, zajistit vyhotovení znaleckého posudku a to
včetně „bývalé skládky“ a následně předložit RM návrh zveřejnění záměru města tento
pozemek prodat.
Varianta č. 2: OMM, po zapsání nově vzniklého pozemku p. p. č. 658/1 o výměře 3035 m² v k.
ú. Nové Město nad Metují do KN, zajistit jeho důkladné vyklizení a poté zajistit vyhotovení
znaleckého posudku a následně předložit RM návrh zveřejnění záměru města tento pozemek
prodat.
K čl. 2/10
RM ukládá OMM požádat Katastrální úřad KHK, KP v Náchodě o zapsání odděleného pozemku p.
p. č. 658/1 o výměře 3035 m² v k. ú. Nové Město nad Metují do katastru nemovitostí a to následně
po vložení Smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě se
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 6, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato

2/11 Podnět zastupitele p. Ing. Jana Čopíka, Ph.D., ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku
č. 307/2 v k. ú. NM ve vlastnictví města
Identifikace:
ZM dne 21.02.2019 uložilo ST předložit do dubnového ZM podnět zastupitele p. Ing. Jana
Čopíka Ph.D. ze dne 20.02.2019 - nájem pozemku č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve
vlastnictví města, protože na ZM dne 21.02.2019 nebylo ani po obsáhlé diskusi přijato k
podnětu zastupitele žádné usnesení. Dne 29.03.2019 zastupitel, p. Ing. Jan Čopík Ph.D.
zaslal 2 vyjádření, která jsou v příloze. K těmto stanoviskům zpracovala vyjádření PRAV a
vedoucí OVRR.
Odůvodnění:
Zastupitel Ing. Jan Čopík, Ph.D., podle § 82 odstavec a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
předložil dne 20.02.2019 návrh na doplnění programu jednání Zastupitelstva města č. 3 ve
volebním období 2018-2022 svolaného na den 21.02.2019 o bod Pronájem pozemku stavební
parcela č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
ZM si podle § 84 odstavec 4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vyhradilo pravomoc projednat
a uložit zveřejnění návrhu o pronájmu pozemku stavební parcela č. 307/2 o výměře 114 m2
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v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod, za účelem umístění dočasné přízemní stavby provozovny cestovní agentury CIS, vč.
přístavby s obchody, č. p. 69 v ul. T. G. Masaryka ve vlastnictví pí Libuše Matoušové, se
sídlem: Johnova 310, Nové Město nad Metují, IČO 111 60 837. Zastupitel předložil právní
stanovisko k problematice ze dne 22.03.2019 a svoje vysvětlení ze dne 25.03.2019, ke kterým
bylo zpracováno vyjádření. Dle názoru OMM zatím ani ze sdělení právního stanoviska
předloženého zastupitelem nevyplynulo, jakým způsobem by si město mohlo zabezpečit, že
stavba na pozemku stp. č. 307/2 v k. ú. NM bude reálně nahrazena kvalitní výstavbou dle
platného RPR, aniž by došlo před prodejem pozemků p. p. č. 2292 a stp. č. 307/2 v k. ú. NM k
odstranění stávajících staveb.
Vysvětlení: Čopík Jan, Ing., Ph.D. - zastupitel
Z podrobnějšího projednání:
Opět velice obsáhlá diskuse přítomných - byla diskutována: nevhodnost prodeje pozemku se
stavbou; otázky právního postavení staveb p. [osobní údaj odstraněn]; časové souvislosti
řešení staveb v daném území a možného navazujícího prodeje městského pozemku;
provázanost řešení staveb na pozemcích p. [osobní údaj odstraněn] a stavby Matoušových na
pozemku městském; nutnost další schůzky s p. [osobní údaj odstraněn] ještě do doby konání
ZM 4; podoba současné platné nájemní smlouvy pí Matoušové a možnosti její změny. Z
diskuse nakonec vyplynulo hlasování o původním návrhu usnesení, tj. trvat na plnění nájemní
smlouvy a dále hlasování o doplněném usnesení, které se týká staveb p. [osobní údaj
odstraněn]. Obě usnesení byla schválena.
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 12-577/19
RM doporučuje ZM trvat na vyklizení pozemku stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě na Rychtě, dle ujednání ve
smlouvě o nájmu s žadatelkou, paní Libuší Matoušovou, IČO: 11160837, Johnova 310, 549 01 Nové
Město nad Metují, a doporučuje ZM uložit OMM po vyklizení a předání pozemku zajistit znalecký
posudek na kupní cenu v místě a čase obvyklou na pozemky stp. č. 307/2 o výměře 114 m2 a p. p.
č. 2292 o výměře 236 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové
Město nad Metují, a předložit RM návrh na zveřejnění záměru města prodat oba pozemky z majetku
města k zastavění dle Opatření obecné povahy č. 1/2010 Regulační plán území mezi ulicemi
Nádražní, B. Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují ze dne 16.09.2010.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 12-578/19
RM ukládá ST svolat urychleně schůzku s p. [osobní údaj odstraněn] v souvislosti s jeho
vlastnictvím pozemků a staveb, které jsou na jeho pozemcích pozemku umístěny, a to z důvodu
potřeby komplexního řešení tohoto území jak na pozemcích města, tak i na těch soukromých.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/12 Žádost o souhlas, kácení stromů mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka (město Nové Město nad Metují) pokácet stromy rostoucí mimo
les. Jedná se o tyto stromy: 9x smrk, 1x borovice a 1x modřín na p. p. č. 673/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují areál MSSS Oáza.
Odůvodnění:
9 smrků je napadeno kůrovcem, modřín s borovicí jsou poškozeny a neperspektivní. Předseda
Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") souhlasí s pokácením stromů v areálu
MSSS Oáza dle předložené žádosti TS (viz "Identifikace").
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz byla uvedena informace, že náhradní výsadba vyplývá ze studie, která řeší zeleň v
této lokalitě.
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 12-579/19
RM souhlasí s pokácením stromů: 9x smrk, 1x borovice a 1x modřín, rostoucích mimo les na p. p.
č. 673/1 v k. ú. Nové Město nad Metují areál MSSS Oáza.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 30.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/1 Umělá vodní nádrž v místní části Vrchoviny v Novém městě nad Metují
Identifikace:
V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace na akci „Stavební úpravy –
rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují.
V současné době je požádáno na Odboru výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního
prostředí o společné povolení stavby. Předpokládané náklady na realizaci dle zpracované PD
2.097.718 Kč vč. DPH.
Tato položka nebyla pro rok 2019 schválena. Osadní výbor Vrchoviny vznesl na svém jednání
dne 12.02.2019 opětovně požadavek na zařazení položky pro rekonstrukce vodní nádrže do
rozpočtu na rok 2019: „Nové složení Osadního výboru jednohlasně souhlasí se zařazením
rekonstrukce vodní nádrže v investičních prioritách Vrchovin pro rok 2019. Požadavkem je
postupná realizace již zpracované projektové dokumentace i s přihlédnutím na výsledky
prohlídky TBD nad vodními díly. Prioritně, s ohledem na těsně přilehající nově rekonstruované
nemovitosti je nutné řešit opravu vlastního vypouštění nádrže s přesunem vypouštěcího
kanálu na obecní pozemky nacházející se mezi pozemky p.č. 99 a p.č. 216“. [citace ze zápisu
Osadního výboru Vrchoviny 1/2019, bod.č.2].
OMM prověřil současné dotační možnosti.
Královéhradecký kraj dne 25.03.2019 vyhlásil dotační Program obnovy místních částí obcí
(19RRDU3), který je určen pro místní části obcí s 3-10 tis. obyvateli. Místní částí se rozumí
oficiální část obce nebo osada, jejíž intravilán je oddělen od mateřské obce (nebo jiných částí
obce) nezastavěným územím, se samostatnou řadou čísel popisných a samostatným
katastrálním územím. Celkový objem finančních prostředků 12 mil. Kč pro celkem 4 účely. V
rámci účelu 3 může být dotace použita na obnovu a technické zajištění stávajících vodních
nádrží. Rozmezí dotace pro tento účel 30 - 500 tis. Kč (max. % podíl dotace na uznatelných
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výdajích projektu 50 %), realizace projektů do dne 30.11.2020. Výsledek dotačního řízení
bude znám po dni 09.09.2019 (zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje). Předpoklad
realizace po vyhlášení výsledků dotačního řízení (podzim 2019 - 11/2020), v rozpočtu města
není položka pro tuto akci, bude začleněna, až budou známy výsledky dotačního řízení, není
podmínkou mít prostředky v rozpočtu již nyní.
Odůvodnění:
Dne 20.03.2019 proběhlo místní šetření za účasti ST a MST.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 12-580/19
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na akci Stavební úpravy-rekonstrukce umělé
vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují do dotačního programu
Královéhradeckého kraje 19RRDU3 Program obnovy místních částí obcí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Aktuální stav projektů ke dni 02.04.2019
Identifikace:
OMM na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav
dotovaných projektů viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Viz úkol od ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Zazněl dotaz k termínu dokončení stavby tělocvičny u ZŠ Komenského, vedoucí OMM a MST
- harmonogram výstavby je zatím dodržen. Řeší se osvětlení, podlahy a obklady.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 12-581/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 02.04.2019 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II.
etapa - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Královéhradecký kraj dne 25.03.2019 vyhlásil dotační program Rozvoj a budování dálkových a
na ně navazujících cyklotras v KHK. Rozmezí dotace 40 tis. Kč – 4 mil. Kč (max. % podíl
dotace na uznatelných výdajích projektu 50 %), realizace projektů do 30. 11. 2021, objem
finančních prostředků 10 mil. Kč. Výsledek dotačního řízení bude znám po dni 09.09.2019
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(zasedání Zastupitelstva KHK). V loňském roce byla do tohoto programu předložena žádost o
dotaci na akci Cykloregion Vl. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská
I. etapa (stavební úpravy místní komunikace od křižovatky s ul. Vl. Moravce směrem Chlístov
v délce cca 650 m). Žádost byla podpořena. Druhá etapa v délce cca 646 m navazuje na první
stavbu a končí na konci k. ú. Spy. Zhotovitel pro obě etapy byl vybrán na základě zadávacího
řízení v roce 2018, náklady II. etapy dle uzavřené SOD činí 3.379.260,76 Kč. Stavební práce v
celém úseku ul. Chlístovské (etapa I a II) by měly proběhnout v termínu 05-06/2019. ZM 3
usnesením č. ZM 3-73/19 schválilo realizaci druhé etapy (úsek b) bez ohledu na získání
dotace a usnesením č. ZM 3-74/19 schválilo navýšení položky rozpočtu.
Odůvodnění:
Financování investic města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 12-582/19
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na akci Cykloregion Vl. Moravce - stavební
úpravy stávající komunikace ul. Chlístovská II. etapa do dotačního programu Královéhradeckého
kraje 19RRDU2 Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty 2019 – návrh na
přidělení dotace
Identifikace:
ZM 2 schválilo Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují na rok 2019 (dále jen "Program obnovy"). V rozpočtu města je pro tento rok
vyhrazeno 300 tis. Kč. Program byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne 20.12.2018,
příjem žádostí probíhal ode dne 01.02. do dne 11.03.2019. V řádném termínu byla doručena 1
žádost. Žádost byla hodnocena z formálního hlediska a následně dne 27.03.2019 provedla
Grantová komise hodnocení z pohledu správnosti projektu a rozpočtu. Grantová komise
předkládá v příloze tohoto bodu návrh na přidělení dotace z Programu obnovy pro rok 2019.
Po schválení poskytnutí dotace bude žadatel vyzván k doložení uzavřené smlouvy o dílo
s vybraným zhotovitelem, jehož rozpočet byl součástí žádosti o dotaci a následně s ním bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 2-9/18 ze dne 13.12.2018.
Odůvodnění:
Poskytnutí dotace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 12-583/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města v Programu obnovy objektů
historické či architektonické hodnoty města Nové Město nad Metují pro rok 2019 ve znění přílohy
tohoto bodu takto: 1) [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] zastoupeni na základě plné
moci paní [osobní údaj odstraněn] na akci Výměna střešní krytiny a plechování ve výši 54.789 Kč a
pověřit ST podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli zpracované dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. ZM 2-9/18 ze dne 13.12.2018.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Veřejné osvětlení v ul. Halínská ve Spech
Identifikace:
Osadní výbor Spy vznesl na svém jednání požadavek na řešení osvětlení u autobusové
zastávky v ulici Halínská – zastávky ve směru od Krčína na Dobrušku. Požadavek byl předán
k prověření projektantovi. Záliv pro autobusovou zastávku byl vybudován s novým chodníkem
v roce 2018 současně s rekonstrukcí silnice III. třídy Krčín – Spy. S touto akcí došlo k realizaci
nového chodníku v délce 150 m, který navazuje z jedné strany na nové místo pro přecházení
a z druhé strany u křižovatky s ulicí Na Drahách na stávající přechod pro chodce. Místo pro
přecházení a přechod pro chodce jsou nasvětleny. Zbývající část chodníku v délce cca 150 m
nasvětlena není a chodník včetně zastávky je v podstatě mimo denní světlo ponořen do tmy.
Z důvodu bezpečnosti chodců navrhujeme zařazení nové položky do rozpočtu města na akci
„Veřejné osvětlení chodníku v ulici Halínská PD + realizace“. Dle předběžného návrhu se
jedná o umístění kabelového vedení v délce cca 150 m a umístění 3 kusů nových stožárů.
Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace činí 22.990 Kč vč. DPH, odhad
nákladů na realizaci činí 290.440 Kč vč. DPH. Doporučujeme schválení nové položky
v rozpočtu města na rok 2019, protože nové kabelové vedení bude umístěno v místě nové
autobusové zastávky a uložení kabelů musí být vyřešeno před umístěním nového přístřešku
pro tuto zastávku, který se bude realizovat v letošním roce. Navrhujeme 2 varianty řešení:
Zpracovat realizaci veřejného osvětlení najednou v letošním roce nebo stavbu rozdělit na 2
etapy: 1. etapa veřejného osvětlení - trasa VO v délce cca 40 m - 1 stožár před zastávkou a
uložení kabelů VO v prostoru zastávky, realizace v roce 2019 a 2 etapu - zbývající část – trasa
VO v délce cca 110 m + 2 stožáry veřejného osvětlení, realizovat následně v dalším období.
V obou případech bude zpracována projektová dokumentace na celý úsek v délce cca 150 m.
Odůvodnění:
Nasvětlení chodníku je nutné vyřešit z důvodu bezpečnosti pohybu chodců na chodníku, který
je umístěn podél silnice, kde je vysoce frekventovaný provoz. Mj. o toto žádá OV Spy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní řešili otázku, zda realizovat akci ve dvou či v jedné etapě. Byla dána přednost tomu,
řešit osvětlení vcelku, bez etap - viz přijaté usnesení.
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 12-584/19
RM doporučuje ZM schválit novou položku v rozpočtu města na rok 2019 „Veřejné osvětlení v ulici
Halínská PD + realizace“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 12-585/19
RM doporučuje ZM schválit RO „Veřejné osvětlení v ulici Halínská PD + realizace“ ve výši 350 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Přírodní koupaliště
Identifikace:
Na základě usnesení č. ZM 2-11/18 ve znění: "ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a
OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku
a žádost na výstavbu koupaliště. Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána".
Pracovní skupina Koupaliště a RM se zabývala registrací původního areálu koupaliště do
Národní databáze brownfieldů a možností podání žádostí o dotaci do programu Ministerstva
pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. S těmito závěry. Areál bývalého
koupaliště v Novém Městě nad Metují“ (ID 10274) byl registrován v Národní databázi
brownfieldů. Žádost o dotaci na přírodní koupaliště v areálu bývalého koupaliště v Novém
Městě nad Metují nelze poskytovatelem schválit z důvodu, že areál se nachází v záplavovém
území Q100. Zásady podprogramu říkají, že pokud se oblast nachází v záplavovém území,
nelze žádat do DT (dotační titul) č. 1 a DT č. 2. Je tedy možné využít pouze DT č. 3, tj.
Revitalizace. V rámci tohoto DT je však povoleno, resp. výstupem může být pouze zeleň
(parkové plochy) a maximálně jsou respektovány herní prvky. Přírodní koupaliště nemůže být
výstupem v rámci DT č. 3. Dotační tituly mezi s sebou nelze kombinovat. Toto vyjádření bylo
obdrženo od poskytovatele dotace.
Odůvodnění:
Pracovní skupina Koupaliště se dále zabývala kvalitou a vydatností studní u areálu koupaliště.
Výsledky jsou pro přírodní koupaliště pozitivní. V současné době probíhá vypracování
hydrotechnického posouzení dopadu výstavby protipovodňového opatření na Metuji pro
ochranu navrhovaného Letního areálu u Metuje na Q100. V případě, že by došlo v
následujících letech k vybudování protipovodňového opatření, je možné zahájit další
administrativní a schvalovací práce na vyjmutí areálu koupaliště ze záplavového území Q100.
Zároveň dojde k ochraně majetku města před povodní a je možné v případě, že bude vypsán
dotační titul, žádat o dotační prostředky na vybudování přírodního koupaliště.
Tento bod je součástí navazujícího bodu k projednání pod názvem "Revitalizace areálu
bývalých kasáren v NMnM, I. etapa".
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura na zpracování souvisejících expertiz, tzn., kdy lze předpokládat ukončení
těchto přípravných kroků? Vedoucí OMM - je to v řádu několika týdnů.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 12-586/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace o tom, že v současné době není možné splnit
podmínky programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram
117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Z důvodu umístění areálu v
záplavovém území stoleté vody, nelze proto v současnosti podat žádost na přírodní koupaliště
(biotop) v místě bývalého koupaliště v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Revitalizace areálu bývalých kasáren v NMnM, I. etapa
Identifikace:
Na základě usnesení č. ZM 2-11/18 ve znění: "ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a
OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku
a žádost na výstavbu koupaliště. Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána", a
zároveň na základě závěrů z diskuse na semináři pro zastupitele, který se konal dne 2. dubna
2019, předkládá OMM návrh obsahu projektu s názvem Revitalizace areálu bývalých kasáren
v Novém Městě nad Metují, I. etapa, který bude ve formě žádosti o dotaci předložen do
programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram
117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Projekt bude
obsahovat demolici kasárenské budovy (předpoklad nákladů 8 mil. Kč) a vybudování parku,
etapy 1 - zeleň (předpoklad nákladů 3,7 mil. Kč). Celkové náklady projektu budou ve výši 11,7
mil. Kč, předpoklad dotace 60% činí 7 mil. Kč, vlastní zdroje města - 4,7 mil. Kč. Žádosti se
podávají do 31. května 2019, výsledky hodnocení by měly být známy v říjnu 2019. Projekt
musí být ukončen do r. 2021.
Odůvodnění:
Areál koupaliště se nachází v záplavovém území Q 100, žádost o dotaci by tak nesplnila
podmínky podprogramu MMR 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití. Dotační podmínky uvedeného programu splní pouze projekt s názvem Revitalizace
areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ve velice obsáhlé diskusi všech přítomných nejdříve zazněly informace MST, který shrnul to,
co probíhalo na semináři zastupitelů k tomuto tématu a dále ke stanoviskům, která vyplynula z
jednání Komise pro výstavbu a rozvoj - viz zápis. Další diskuse se týkala již tradičních témat,
která se periodicky opakují: Bourání hlavní budovy kasáren - bourat s dotací nebo bez ní,
nebo vůbec zatím nebourat a nechat zpracovat urbanistickou studii celého území, případně
regulační plán zde a případné změny územního plánu; nesouhlas - území je již nyní
dostatečně řešeno územním plánem a související dokumentací a tzv. studií zeleně; park ano
či ne; opačný názor - územní plán to neřeší dobře; městem realizovaná výstavba bytů pro
mladé v této lokalitě; přístupová komunikace k pozemkům občanů, kteří mají domy v ul.
Johnova - ano či ne; ukončení stávajících nájmů v budově bývalých kasáren; financování
různých záměrů zde atd.
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Na závěr diskuse byla formulována usnesení:
1/ RM doporučuje ZM neschválit podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu
bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa do programu Ministerstva pro místní
rozvoj 117D08 Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Obsahem projekt Revitalizace areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa je demolice kasárenské budovy a vybudování
parku, etapy 1 - zeleň. Hlasováno - 7 pro. Termín: 18.04.2019.
2/ RM doporučuje ZM uložit MST připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou
studii celého území areálu bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do
jednání koncepční RM. Hlasováno - 6 pro, 1 se zdržel. Termín: 20.05.2019.
3/ RM doporučuje ZM uložit MST připravit do červnového zasedání ZM usnesení o demolici
kasárenské budovy bez dotace. Hlasováno - 4 pro, 3 se zdrželi. Termín: 17.06.2019.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 12-587/19
RM nedoporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují, I. etapa do programu Ministerstva pro místní rozvoj 117D08
Podpora revitalizace území, podprogram 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití. Obsahem projekt Revitalizace areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují, I. etapa je demolice kasárenské budovy a vybudování parku, etapy 1 - zeleň.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 12-588/19
RM doporučuje ZM uložit MST připravit podklady pro vypsání soutěže na architektonickou studii
celého území areálu bývalých kasáren s tím, že zadání soutěže bude předloženo do jednání
koncepční RM.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 12-589/19
RM doporučuje ZM uložit MST připravit do červnového zasedání ZM usnesení o demolici
kasárenské budovy bez dotace.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Studie a PD - park v areálu bývalých kasáren
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/2019 Studie a PD park v areálu bývalých kasáren, uzavřenou mezi městem a společností Green4plan s.r.o. Při
průběžných konzultacích nad návrhem studie parku v areálu bývalých kasáren byl ze strany
města vznesen požadavek na rozšíření studie, PD a výkazu výměr o další objekty a to: objekt
parkoviště, objekt stacionárního pódia a návrh závlahového systému. Dodatečné práce byly
oceněny na 57.000 Kč bez DPH v cenové nabídce ze dne 25.03.2019. Celkovou cenu je třeba
upravit Dodatkem č. 1 na 221.000 Kč bez DPH, tj. 267.410 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Při průběžných konzultacích nad návrhem studie parku v areálu bývalých kasáren byl ze
strany města vznesen požadavek na rozšíření studie, PD a výkazu výměr o další objekty.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o odložení bodu do dalšího jednání RM, dále o přerušení či úplném zrušení
zakázky společností Green4plan s.r.o. z Vysokova. Vedoucí OMM vysvětlil současný stav
zakázky a jejího zadání - na základě toho pak bylo hlasováno o původně navrženém
usnesení.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 12-590/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 34/2019 Studie a PD - park v areálu bývalých
kasáren, uzavíraný mezi městem a společností Green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov,
který navyšuje cenu smlouvy o dílo o 57.000 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 221.000 Kč bez
DPH, tj. 267.410 Kč vč. DPH a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
ORM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění:
Průběžný úkol z RM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz zazněly informace ST ke směnám a koupi pozemků, které souvisí s realizací
cyklostezky od mostu u AMMANN(u) směr Vrchoviny, vše by mělo být v červnovém ZM. Další
dotazy se týkaly dotačních možností v rámci IROP, SFDI, energetických úspor (rekonstrukce
Kina 70) a dotace na lávky. Odpověděl vedoucí OMM.
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K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 12-591/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Zápis z 2. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 20. března 2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 2 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne
20.03.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. I v 1. patře MěÚ Nové Město nad Metují viz
Přílohy – zápis a prezenční listina.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 12-592/19
RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 20.03.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Umístění parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a Nerudova
Identifikace:
Placená parkovací místa v ul. T. G. Masaryka jsou dle projektu umístěna na p. p. č. 2069/3 v
k. ú. Nové Město nad Metují, která je v majetku ČR a příslušnost hospodařit s majetkem státu
na pozemku má Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD"). Podmínkou k povolení
zavedení placeného parkování je uzavření nájemní smlouvy mezi městem a ŘSD. Celková
výše nájemného činí 4.644,28 Kč/1 osobní vozidlo za rok dle metodiky pronajímatele. Celkem
za 33 parkovacích stání se jedná o 153.261,24 Kč bez DPH za rok. Nájemné bude účtováno
bez DPH. Na ZM je třeba rozhodnout o umístění těchto parkovacích automatů v ul. T. G.
Masaryka a současně pak o schválení uvedené položky v rozpočtu na rok 2019 nebo její
úpravu.
Parkovací automaty v ul. Nerudova jsou umístěny na pozemku č. 2305 v k. ú. Nové Město nad
Metují na stávající parkovací ploše. V roce 2018 byla část plochy opravena, aby mohlo být na
ploše zřízeno vodorovné dopravní značení. Celkové pořizovací náklady na umístění
parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka činí 439 tis. Kč vč. DPH. Na ZM je třeba
rozhodnout o umístění parkovacího automatu v ul. Nerudova a současně pak o schválení
nové položky do rozpočtu na rok 2019 nebo její úpravu.
Odůvodnění:
V případě zavedení jakékoliv regulace parkování v ul. T. G. Masaryka (parkovací automaty
nebo parkovací kotouče) je třeba uzavřít s ŘSD nájemní smlouvu. Nájemní smlouva s ŘSD se
dle platné metodiky pronajímatele uzavírá na dobu 1 rok, pak musí být uzavřena smlouva
nová, ve které se nájemné navýší o inflaci. Smlouvu schvaluje RM. Výpočet nákladů na
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pořízení parkovacích automatů a výpočet návratnosti je uveden v příloze bodu. Výše
nájemného je uvedena v "Identifikaci". Celkové náklady na pořízení parkovacích automatů
včetně dopravního značení a stavebních úprav v ul. T. G. Masaryka činí 439 tis. Kč.
Návratnost investice dle tržeb z automatů instalovaných v ul. Komenského činí cca 3,5 roku
(cca 4,5 - 5 let s uvážením provozních nákladů).
Celkové náklady na pořízení parkovacích automatů vč. dopravního značení a stavebních
úprav v ul. Nerudova činí 346 tis. Kč. Návratnost investice dle tržeb z automatů instalovaných
v ul. Komenského činí cca 3,5 - 4 roku. Do celkové ceny položky jsou započítány náklady na
zřízení přívodu napájení k stávajícímu parkovacímu automatu u knihovny ve výši 131 tis. Kč,
které se předpokládá realizovat společně s parkovacím automatem v ul. Nerudova. Zřízení
dodatečného el. přívodu k parkovacímu automatu u knihovny je z důvodu, že současné
solární napájení v zimním období má kapacitní nedostatečnost pro vytápění a provoz
samotného automatu.
Zavedení placeného v ul. T. G. Masaryka a ulice Nerudova (řešit legalizaci parkovacích stání)
vychází z koncepce dopravy v klidu viz opatření R1 a R7. V ul. Nerudova byla doporučena
přestavba celého uličního prostoru. Zároveň bylo zmíněno, že zavedením placeného
parkovacího stání v ul. Nerudova dojde k navýšení parkování v ul. Boženy Němcové.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - nesouhlas s parkovacími automaty jak v ulici Nerudova, tak v ul. T. G.
Masaryka. V další diskusi shrnuli jednotliví radní svá stanoviska a důvody "pro a proti". Byl
diskutován i vliv chystaných rekonstrukcí teplovodu a komunikací v ul. Na Bořetíně na tuto
problematiku. Bylo hlasováno u navržených usneseních:
1/ RM doporučuje ZM schválit umístění 2 ks parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka a
schválit související rozpočtové opatření rozpočtové – realizaci akce Parkovací automaty v ul.
TGM 2 ks (§ 2219) ve výši 450 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – položka
rezerva na investiční a neinvestiční výdaje. Hlasování: 2 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, nebylo
schváleno.
2/ RM doporučuje ZM schválit umístění 1 ks parkovacího automatu v ul. Nerudova včetně
zřízení dodatečného přívodu napájení ke stávajícímu parkovacímu automatu u knihovny a
schválit související rozpočtové opatření – realizaci akce Parkovací automat v ul. Nerudova 1
ks (§ 2219) ve výši 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – položka rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje. Hlasování: 5 pro, 1 proti a 1 se zdržel - bylo schváleno.
K čl. 3/11
RM doporučuje ZM schválit umístění 2 ks parkovacích automatů v ul. T. G. Masaryka.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/11
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření – realizaci akce Parkovací automaty v ul. TGM 2
ks (§ 2219) ve výši 450 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – položka rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
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K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 12-593/19
RM doporučuje ZM schválit umístění 1 ks parkovacího automatu v ul. Nerudova včetně zřízení
dodatečného přívodu napájení k stávajícímu parkovacímu automatu u knihovny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 12-594/19
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření – realizaci akce Parkovací automat v ul.
Nerudova 1 ks (§ 2219) ve výši 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 – položka
rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Dodatek č. 1 k SOD na pokládku optické sítě
Identifikace:
OMM předkládá žádost firmy N_SYS s.r.o. o prodloužení termínu dokončení stanoveného ve
smlouvě o dílo č. 56/2018 na "Pokládku optické sítě v trasách Johnova - TGM, Dukelská Sokolská" v rámci realizace další plánované pokládky optické sítě pro další lokalitu.
Odůvodnění:
Viz příloha: Vysvětlení OMM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz p. Jarolímka vysvětlil vedoucí OMM otázky smluvních sankcí a dalšího postupu při
vkládání chrániček pro město.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 12-595/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 56/2018 na "Pokládku optické sítě v trasách
Johnova - TGM, Dukelská - Sokolská" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N_SYS s.r.o.,
Žižkova 89, 542 32 Úpice, který upravuje termín dokončení díla do dne 28.06.2019, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřu ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 12-596/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3633 - inženýrské sítě - technická infrastruktura o 210 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - položka rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/13 SOD na pokládku optické sítě
Identifikace:
Na základě jednání se zástupcem firmy N_SYS s.r.o., které se uskutečnilo dne 28.03.2019
byla městu předložena cenová nabídka na uložení chráničky pro budoucí optiku města v trase
od ul. Československé armády čp. 482 po ul. Dukelská čp. 670. Tato trasa je zahrnuta v
projektové dokumentaci "Pokládka optické sítě v trasách Johnova - TGM, Dukelská Sokolská", která byla pro město zpracována firmou N_SYS s.r.o. Firma N_SYS s.r.o. by měla
v následujících týdnech začít realizaci ukládání vlastní chráničky v dané trase.
Odůvodnění:
OMM navrhuje schválit smlouvu o dílo, ve které jsou stanoveny podmínky města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz "Projednání" předchozího bodu - p. Jarolímek měl stejný dotaz k tomuto bodu. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 12-597/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Pokládka optické sítě v trase Nové Město nad Metují - ČSA Dukelská", uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542
32 Úpice, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK na projekt Přístavba
tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Na základě předložené žádosti města o individuální dotaci z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na projekt „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ byla městu
dne 25. 03. 2019 Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena individuální dotace na
tento projekt ve výši 1.500.000 Kč. Celkově na tuto akci obdrželo město prostřednictvím
individuální dotace z Královéhradeckého kraje 3 mil. Kč. OMM předkládá RM ke schválení
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0049b
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Je třeba schválit smlouvu o dotaci z KHK.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 12-598/19
RM schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 18RGI02-0049b na akci Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují
mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové ve znění přílohy tohoto
bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 12-599/19
RM ukládá OMM připravit a odeslat děkovný dopis ST hejtmanovi, Radě KHK a Zastupitelstvu KHK
za poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0049b ve výši
1.500.000 Kč na akci Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Dodatek č. 2 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"
Identifikace:
RM usnesením č. RM 6-170/19 ze dne 14.01.2019, č. RM 7-236/19 ze dne 28.01.2019 a
usnesením č RM 10-411/19 ze dne 11.03.2019 schválila vícepráce na akci Přístavba
tělocvičny u ZŠ Komenského. ORM předkládá dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen
"SOD") č. 18/2018 na vícepráce schválené výše uvedenými usneseními RM o celkové výši
805.221 Kč vč. DPH. Jedná se o následující vícepráce: změna specifikace obkladů, doplnění
střechy nad družinou, slaboproud, sportovní vybavení tělocvičny, dělící drátěná příčka
v nářaďovně. V dodatku je rovněž zahrnuta změněna záruční doby na dodávané výrobky a
zařízení slaboproudu, sportovního vybavení a dělící drátěné příčky v nářaďovně. Záruční doba
výše uvedených výrobků se bude řídit záruční dobou jejich výrobců min. však 24 měsíců.
Odůvodnění:
Dodatek č. 2 zahrnuje vícepráce schválené v RM 6, 7 a 10. ORM doporučuje dodatek
schválit. Dále řeší záruční dobu na výrobky a zařízení, které budou dodávány v rámci těchto
víceprací. Dodavatel nemůže poskytnout záruční dobu delší, než je záruční doba poskytována
výrobci těchto výrobků a zařízení. ORM doporučuje schválení dodatku č. 2 k SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 12-600/19
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18/2018 na realizaci akce Přístavba tělocvičny u
ZŠ Komenského mezi městem a firmou STAKO s.r.o., IČO: 42228468, který zahrnuje vícepráce,
schválené v RM 6, 7 a10 a záruční dobu na výrobky a zařízení, které budou dodávány v rámci
těchto víceprací, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/16 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského – vícepráce osvětlení LED
Identifikace:
Na základě požadavku města a doporučení technického dozoru dodavatel předložil vícepráce
spojené s dodávkou LED svítidel do tělocvičny místo výbojkových a zářivkových svítidel,
navržených v PD o celkové výši 191 945 Kč včetně DPH. Z této částky činí vícepráce na
osvětlení LED haly tělocvičny 81 051 Kč včetně DPH a vícepráce na osvětlení LED zázemí
tělocvičny 110 894 Kč včetně DPH. ORM předkládá ke schválení výše uvedené vícepráce.
Odůvodnění:
Od doby zpracování projektové dokumentace se stala LED technologie běžnou technologií
pro osvětlování. Na rozdíl od výbojkových a zářivkových světel se jedná o energeticky
úsporné osvětlení s nižšími náklady na údržbu, provoz a delší životností. V předpokládaných
vícenákladech 40 tis. Kč předložených RM v lednu 2019 byla zahrnuta pouze svítidla v hale
tělocvičny. Dle předložené nabídky více náklady na LED svítidla v hale tělocvičny činí 81 051
Kč včetně DPH. Původní předpoklad vycházel z odhadu dodavatele. Nyní předložená nabídka
vychází ze zpracovaného světelně technického výpočtu. Použití LED světel v hale tělocvičny
je vhodné především z hlediska údržby. Světla jsou osazena ve výšce 6 m a častá výměna
výbojek je v této výšce komplikovaná.
Vícenáklady na LED osvětlení v zázemí tělocvičny činí 110 894 Kč včetně DPH.
Provedení LED osvětlení je doporučováno dodavatelem i TDI. ORM doporučuje schválení
víceprací.
Na výše uvedené vícepráce na LED osvětlení nebude nutné rozpočtové opatření, neboť
v položce rozpočtu města na přístavbu tělocvičny je určena rezerva.
Informace o dalších více-méně pracích na akci:
Vybavení nábytkem se podařilo vysoutěžit za částku 238 580 tis. Kč. Předpokládaná částka
na nábytek (položka rozpočtu města Přístavba tělocvičny) činila 400 tis. Kč. Další očekávané
vícepráce jsou spojené s vnitřním opláštěním CETRIS, jehož konstrukce se nyní řeší.
V případě, že do jednání RM dodavatel vypracuje ocenění těchto víceprací bude předloženo
přímo na jednání RM. Přílohou bodu RM je foto opláštění realizované v tělocvičně v Praze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal MST - odůvodnil obě navrhované alternativy. Po diskusi se radní rozhodli
schválit kompletní LED osvětlení.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 12-601/19
RM schvaluje na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“ vícepráce na náhradu navržených
zářivkových a výbojkových svítidel za svítidla LED v celkové výši 191 945 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/17 Přípojka vody pro "Bartoňovu vyhlídku"
Identifikace:
V ul. Nádražní byla soukromým vlastníkem zrekonstruována Bartoňova vyhlídka. Péči o zeleň
na tomto veřejném prostranství zajistí TS. Pro zajištění dostatečného zavlažování, je nutné
zavést na pozemek přípojku vody z vodovodního řadu v ul. Nádražní. Přípojka bude
zakončena ve vodoměrné šachtě za oplocením vyhlídky. ORM projednalo tento záměr
s vlastníkem pozemku a poptalo realizaci u firmy Milan Leinweber Provodov-Šonov, IČO:
45919518, která provádí rekonstrukci kanalizace v ul. Havlíčkova ul. pro VaK Náchod a.s.
Podaná nabídka činí 30 tis. Kč. Bez DPH ± 5000 Kč. Maximální cena za přípojku činí tedy 35
tis. Kč bez DPH tj. 42.350 Kč s DPH. Financováni, by bylo z rozpočtu TS. Pro jeho zajištění je
nutné provést rozpočtové opatření navýšení § 2310 - pitná voda o 43 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 3635 - územní plánování (projekt Územní studie krajiny).
Odůvodnění:
TS nemají dostatečné kapacity na zalévání Bartoňovy vyhlídky. Vlastník pozemku se
zavedením přípojky souhlasí. Dodavatel nedovedl stanovit přesnou cenu za realizaci přípojky
z důvodů, že v místě vodoměrné šachty jsou již provedeny konečné úpravy včetně osázení
keři, přípojka bude procházet pod základem oplocení a dále není možné stanovit předem
těžitelnost zeminy v daném místě. Cena bude stanovena, dle skutečně provedených prací,
nebude však vyšší než 35 tis Kč bez DPH. Práce musí být provedeny okamžitě, neboť
dodavatel silnice začíná v této části pokládat obruby, po jejich položení by provedení přípojky
bylo problematické. Provedení přípojky bylo projednáno s vedením města. Realizace bude
uskutečněna formou objednávky. ORM doporučuje schválit provedení přípojky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 12-602/19
RM schvaluje realizaci přípojky vody pro Bartoňovu vyhlídku firmou Milan Leinweber ProvodovŠonov IČ 45919518 za maximální cenu 42 350 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 12-603/19
RM schvaluje RO - navýšení § 2310 – pitná voda o 43 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z
§ 3635 – územní plánování (projekt Územní studie krajiny).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/18 Akce ÚS KHK - "III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce
vozovky" - spolufinancování města
Identifikace:
RM 374 dne 19.06.2017 přijala toto usnesení: "RM bere na vědomí ve znění přílohy č. RM
374 - 7/7 návrh dopisu ST ve věci stavby: "III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a
rekonstrukce" a ukládá OSÚ odeslat dopis na SÚS Královéhradeckého kraje a. s., panu Ing.
Jiřímu Koutníkovi, technicko - obchodnímu náměstkovi SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
jako podklad pro další rozhodování Rady Královéhradeckého Kraje ve věci této stavby". Rada
KHK se 16.10.2017 usnesla a schválila uzavření smlouvy o nájmu nemovitých věcí za účelem
provedení stavby "III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce vozovky",
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jedná se o dočasný zábor soukromých pozemků po dobu stavby. Smlouva byla uzavřena mezi
KHK a [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], kde se KHK zavázal, že zašle po
Protokolárním zahájení prací a předání pozemků celkovou částku ve výši 80.000 Kč. Protokol
byl sepsán dne 01.04.2019. KHK [osobní údaj odstraněn] zaslal dle dohody s městem částku
poloviční, tedy 40.000 Kč. Zbývající částku 40.000 Kč je potřeba za město uhradit
pronajímatelům, a to do 30 dnů ode dne 01.04.2019 na bankovní účet [osobní údaj
odstraněn]. Ze zápisu Rady KHK je patrná finanční spoluúčast města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Pozemky se nacházejí v místě Rezeckého mostu více viz přílohy. Předložený bod byl
projednán se ST, PRAV, OF.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 12-604/19
RM ukládá OF uhradit na bankovní účet [osobní údaj odstraněn] finanční částku ve výši 40.000 Kč,
jako spoluúčast za dočasný zábor pozemků po dobu stavby ÚS KHK "III/28522 Nové Město nad
Metují most 28522-1 a rekonstrukce vozovky". Částka bude pokryta z § 2219 – akce Chodník podél
silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/19 Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - návrh na zařazení položky do
rozpočtu města na rok 2019
Identifikace:
RM č. 9 na svém jednání dne 25.02.019 projednávala záměr společnosti První novoměstská
teplárenská s.r.o. „Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n. M. – lokalita sídliště Bořetín“.
Na město byla První novoměstskou teplárenskou s.r.o. předložena k vyjádření PD na akci
"Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n. M. - lokalita sídliště Bořetín".
Při realizaci této akce bude zasažena a porušena velká část asfaltových ploch za BD čp. 44 –
47 a BD čp. 43 (potraviny Verner), p. p. č. 368/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, dále pak i
komunikace na tomto pozemku v ul. Na Bořetíně a plochy za BD čp. 42 a 41. Vzhledem k
tomu, že tyto plochy jsou v dezolátním stavu, tak OMM, TS a MST začalo jednat s ředitelem
PNT s.r.o. o možnostech, jak při realizaci teplovodu, případně opravit kompletně parkovací
plochy za BD čp. 44 - 47 a zejména propadlou komunikaci za BD čp. 43 (potraviny Verner).
MST společně s OMM doporučují, aby se současně s rekonstrukcí teplovodu zrekonstruovaly
v celé ploše i tyto jmenovaná místa. Proto bylo jednáno s PNT s.r.o. i o tom, aby realizace
proběhla najednou a ředitel PNT byl požádán, aby rekonstrukce teplovodu byla přesunuta na
rok 2020. Do této doby by mělo město zajistit projekční přípravu na rekonstrukci parkoviště za
BD čp. 44 - 47, parkoviště za BD čp. 43, části komunikace za BD čp. 43 a nezbytné části
komunikací v ul. Na Bořetíně. Součástí bude i odvodnění těchto ploch a komunikací, které tam
v minulosti dělalo problémy. Město bude také muset zahájit jednání s Vakem Náchod o
případné rekonstrukci jejich kanalizace, neboť i její kapacita se jevila v minulosti jako
nedostatečná.
RM na svém jednání dne 25.02.2019 souhlasila, aby při plánované realizaci akce
"Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n. M.- lokalita sídliště Bořetín" město zrealizovalo
rekonstrukci parkoviště za BD 44 - 47, parkoviště za BD čp. 43 a část komunikace v ul. na
Bořetíně na p. p. č. 368/2 a uložila OMM předložit do RM č. 12 ke schválení novou položku
rozpočtu 2019, a to zpracování projektové dokumentace na tuto investiční akci města vč.
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uvedení jejího rozsahu. OMM, v souladu s usnesením č. RM 9-378/19 ze dne 25.02.2019,
předkládá ke schválení návrh nové položky do rozpočtu města na rok 2019 s názvem „PD
komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují“ (§ 2212 a § 2219). Odhad nákladů na
vypracování projektové dokumentace činí 350 tis. Kč.
Rozsah zpracování projektové dokumentace se předkládá ve 2 variantách:
Varianta č. 1
Parkoviště u čp. 44-47, parkovací místa vedle domu čp. 44-47 a komunikace vč. chodníku
v ul. Na Bořetíně od uvedeného parkoviště po ul. Husova (mimo parkovacích ploch u bytových
domů čp. 40-42) – p. p. č. 368/2 a 367/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, plocha o výměře
celkem cca 1.640 m2. Odhad nákladů na realizaci varianty č. 1 činí 4.000.000,00 Kč vč. DPH.
Varianta č. 2 - rozšířená
Parkoviště u čp. 44-47, parkovací místa vedle domu čp. 44-47 a komunikace včetně chodníku
v ul. Na Bořetíně od ulice Sokolská po ulici Husova (mimo parkovacích ploch u bytových domů
čp. 40-42) - p. p. č. 368/2 a 367/7 rozšířená a p. p. č. 368/8 a 368/13 v k. ú. Nové Město nad
Metují, plocha o výměře celkem cca 1.640 m2 + 1.355 m2 = 2.995 m2. Odhad nákladů na
realizaci varianty č. 2 je vypočítán na částku ve výši 7.000.000,- Kč včetně DPH.
V tomto smyslu byla podána i žádost z 3. dubna 2019 od vlastníků BJ z č.p. 727 - 730 - viz
příloha.
Odůvodnění:
Příprava nové investice.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM informoval o aktuálních podnětech, které v souvislosti s přípravou rekonstrukcí
v této lokalitě OMM obdržel od společenství vlastníků b.j. z okolních bytových domů. Tyto
návrhy značně rozšiřují předpokládaný rozsah investice a tím i zásadní navýšení finančních
potřeb na realizaci. V navazující obsáhlé diskusi radní jednali o tom, v jakém rozsahu začne
být tato nová investice připravována, tzn., co bude navrženo ZM ke schválení.
ST nechal nejdříve hlasovat o "velké variantě", tj. rekonstrukci komunikací i chodníků až po ul.
Sokolská - 0 pro, 7 proti. Další hlasování se pak týkalo původně navrhované rekonstrukce, tj. v
trase rekonstruovaného teplovodu. Hlasováno - 7 pro.
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 12-605/19
RM doporučuje ZM schválit novou 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" ve variantě č. 1, a to
v rozsahu Parkoviště u čp. 44-47, parkovací místa vedle domu čp. 44-47 a komunikace vč. chodníku
v ul. Na Bořetíně od uvedeného parkoviště po ul. Husova (mimo parkovacích ploch u bytových domů
čp. 40-42) – p. p. č. 368/2 a 367/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, plocha o výměře celkem cca 1.640
m2.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/19 USNESENÍ č. RM 12-606/19
RM doporučuje ZM schválit RO schválení nové položky „PD komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové
Město nad Metují “(§ 2212 a § 2219) ve výši 350 tis. Kč (zahrnuje obě varianty). Navýšení bude
pokryto přesunem z položky § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/20 Lávka pro pěší pod zámkem – Poptávka na vypracování společné projektové
dokumentace
Identifikace:
OMM zpracovalo poptávkové řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: Lávka pro pěší pod zámkem,
Nové Město nad Metují“, která je v současné době z důvodu havarijního stavu uzavřena.
V poptávce bylo nastaveno hodnocení podle ekonomické výhodnosti a to výše nabídkové
ceny včetně DPH - 70% a termín odevzdání = počet dnů od termínu podpisu – 30 %.
Odůvodnění:
Z časových důvodů muselo být přistoupeno k zadání zpracování cenové nabídky formou
poptávkového řízení bez zveřejnění, z tohoto důvodu je potřebné schválit výjimku ze Zásad
města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Bylo poptáno celkem 5 firem. Doručeny byly celkem 2 nabídky. 1 firma se z poptávkového
řízení omluvila. Podle výsledku hodnocení byla nejvýhodnější nabídka od firmy Ing. Ivan Šír,
projektování dopravních staveb a. s. se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové. Výše
nabídnuté ceny 216.590,00 Kč včetně DPH. S termínem odevzdání – počet dnů 150 od
podpisu smlouvy o dílo. PD bude hrazena z rozpočtu města – položka „Stavební úpravy lávky
pod zámkem – příprava a realizace" § 2219, org. 1810, na které je schválena částka ve výši
2.000.000 Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM informoval přítomné o současném stavu příprav na tuto investici (stanoviska
památkářů a řešení konstrukce dle těchto stanovisek). Rekonstrukce se bude týkat mj. i
opěrné zdi atd.
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 12-607/19
RM souhlasí se zadáním zakázky na akci: „Zpracování projektové dokumentace pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: Lávka pro pěší pod zámkem, Nové
Město nad Metují“ firmě Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s., se sídlem Haškova
1714/3, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 216.590,00 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 12-608/19
RM schvaluje pro zadání zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad
Metují“ výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijat
o
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K čl. 3/20 USNESENÍ č. RM 12-609/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad
Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb
a. s., se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 216.590,00 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/21 Nový chodník a stavební úpravy chodníku v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují
– Poptávka na realizaci stavby
Identifikace:
OMM zpracoval poptávkové řízení na realizaci akce „Nový chodník a stavební úpravy
chodníku v ul. Havlíčkova, Nové Město nad Metují“. Uvedená stavba bude probíhat
v koordinaci s probíhající stavbou „Silnice II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují – úseky 4
a 5“.
Odůvodnění:
Nabídky byly hodnoceny podle výše nabídkové ceny. Byly poptány celkem 2 firmy. Doručeny
byly celkem 2 nabídky. Nejvýhodnější nabídku podala firma STRABAG a. s., se sídlem Na
Bělidle 198/21,150 00 Praha 5. Výše nabídnuté ceny je 282.595,75 Kč vč. DPH. Druhá firma
podala nabídku s částkou včetně DPH vyšší než 300 tis. Kč. Realizace bude hrazena
z rozpočtu města – položka „Chodník v ulici Havlíčkova § 2219, org. 1808, kde je na tuto akci
schváleno celkem 300 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na podnět proběhla prezentace trasy a rozsahu investice a oprav.
K čl. 3/21 USNESENÍ č. RM 12-610/19
RM souhlasí se zadáním zakázky na akci: „Nový chodník a stavební úpravy chodníku v ul.
Havlíčkova, Nové Město nad Metují“ firmě STRABAG a s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00
Praha 5, za nabídkovou cenu 282.595,75 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/21 USNESENÍ č. RM 12-611/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Nový chodník a stavební úpravy chodníku v ul. Havlíčkova,
Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a. s., se sídlem
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 282.595,75 Kč vč. DPH, ve znění přílohy, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro
stavbu plynárenského zařízení STL plynovod PE D 63 a 6 ks přípojek PE D 32 – pro akci
Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují č. stavby 8800092302
Tato Smlouva bude uzavřena se společností Gas Net, s.r.o., kterou zastupuje na základě plné
moci firma GridServices, s.r.o. Smlouva je potřebná do územního řízení pro získání územního
rozhodnutí na uvedenou stavbu.
Odůvodnění:
Ze smlouvy nevyplývá finanční plnění pro město Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/22 USNESENÍ č. RM 12-612/19
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského
zařízení STL plynovod PE D 63 a 6 ks přípojek PE D 32 – pro akci Komunikace v areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují č. stavby 8800092302 mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, kterou na základě
plné moci zastupuje firma GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, ve
znění přílohy, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/23 Smlouva o právu stavby „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují - STL plynovod“ a provozu plynárenského zařízení a smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitosti
Identifikace:
ORM předkládá ke schválení smlouvu o právu stavby „Komunikace v areálu bývalých kasáren
v Novém Městě nad Metují - STL plynovod“ a provozu plynárenského zařízení a smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitosti, na provedení
protlaku pod komunikací III/01422, který se řeší pro stavbu „Komunikace v areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují“. Tato Smlouva bude uzavřena se Správou silnic
Královéhradeckého kraje a firmou GasNet, s.r.o., kterou zastupuje firma GridServices, s.r.o.
Tato smlouva je potřebná pro územní řízení pro získání územního rozhodnutí na uvedenou
stavbu.
Odůvodnění:
V rozpočtu na rok 2019 je na položce "Komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD"
schváleno 350 tis. Kč, které by měly dostačovat pro dokončení DUR, pro zpracování
DSP/DPS, tak na úhradu omezení užívání nemovitosti, které je v uvedené Smlouvě o právu
stavby Komunikace v areálu bývalých kasáren - STL plynovod a provozu plynárenského
zařízení a smlouvě o zřízení věcného břemene a omezení užívání nemovitosti pro stavbu
plynovodu vyčísleno na 3.630 Kč včetně DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/23 USNESENÍ č. RM 12-613/19
RM schvaluje smlouvu o právu stavby „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují - STL plynovod“ a provozu plynárenského zařízení a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a omezení užívání nemovitosti pro akci „Komunikace v areálu bývalých kasáren
v Novém Městě nad Metují“, mezi městem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, Hradec
Králové příspěvkovou organizací a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400
01 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice,
657 02 Brno, ve znění přílohy, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/24 Informační cedule při vjezdu do města
Identifikace:
RM je předložen návrh na schválení výroby a instalace cca 10 ks cedulí při vjezdu do města
(od Černčic, Nahořan, Vrchovin, Vrchovin – horní část, Přibyslavi, Pekla, Jestřebí, Blažkova,
Zákraví, Spů), které se týkají informace, že město je monitorováno kamerovým systémem. Pro
realizaci se musí získat povolení pro umístění těchto informačních cedulí od Oddělení dopravy
a silničního hospodářství Nové Město nad Metují, Oddělení dopravy a silničního hospodářství
KHK, Ředitelství silnic a dálnic a Dopravní inspektorát Policie ČR (dále jen "DI PČR"). Cena 1
cedule by byla cca 1.500 Kč vč. DPH (celkem do cca 15.000 Kč vč. DPH) vč. sloupku a
montáže prováděné TS. Skutečný počet sloupků závisí na místním šetření ve spolupráci s DI
PČR. Finanční prostředky by byly čerpány v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 –
Dopravní značení (ORM). Návrh byl vytvořen ve spolupráci s velitelem MP Nové Město nad
Metují, vedoucím OMM a vedoucím TS.
Odůvodnění:
Nutnost informovat veřejnost o monitorování příslušných prostor vychází z obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR), kdy subjekt údajů (občan) musí být o užití kamerového
systému vhodným způsobem správcem (zde město) informován. Informace, které mají být
subjektům údajů poskytnuty (podle článku 14 obecného nařízení), mohou být doplněny
standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným
způsobem přehled o zamýšleném zpracování.
Informace o kamerovém systému města je sice uvedena na webových stránkách města, ale
tato informace není postačující z důvodu, že nemá každý subjekt údajů možnost tyto stránky
navštívit a jinak by se o monitorování veřejných prostor nedozvěděl a navíc se jedná o značně
rizikovou oblast z pohledu GDPR.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli v tom, že bude zadán pouze úkol pro OMM projednat s příslušnými
orgány osazení informačních cedulí (dopravního značení) při vjezdu do obce a požádat o
příslušná povolení k jejich umístění. Podle toho pak bude stanoven odhad finančních nákladů
a bude to předloženo k dalšímu rozhodnutí v RM.
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K čl. 3/24 USNESENÍ č. RM 12-614/19
RM ukládá OMM projednat s příslušnými orgány osazení informačních cedulí (dopravního značení)
při vjezdu do obce, které se týkají informace, že město je monitorováno kamerovým systémem a
požádat o příslušná povolení k umístění těchto informačních cedulí.
Odpovídá: OMM, Provede: ÚKIA, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/1 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace: Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.03.2019.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 12-615/19
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.03.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Veřejná zakázka - Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2019
Identifikace:
Dne 01.04.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2019". Hodnotící komise předkládá RM
protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 5 firem. V rámci zadávacího řízení byly v určeném termínu doručeny
celkem 2 obálky s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku. Na zakázku je v Plánu oprav
2019 schválena částka ve výši 280 tis. Kč.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 12-616/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zakázku "Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2019" uchazeči VJ-stav.DK s.r.o., Velehrádek 19,
544 01 Doubravice, IČO: 05976294, za nabídkovou cenu 237.705 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 12-617/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Oprava střechy LDT Pavlátova louka 2019" mezi městem
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a VJ-stav.DK s.r.o., Velehrádek 19, 544 01 Doubravice,
IČO: 05976294, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/3 Veřejná zakázka - Sportovní hřiště MŠ Rašínova
Identifikace:
Dne 01.04.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Sportovní hřiště MŠ Rašínova". Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Byli poptáni celkem 4 dodavatelé. V rámci zadávacího řízení byly v určeném termínu doručeny
celkem 2 obálky s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku. Na zakázku je v Plánu oprav
2019 schválena částka ve výši 250 tis. Kč. Rozdíl v ceně bude pokryt přesunem finančních
prostředků z položky "Plán oprav 2019 - Vjezd na zahradu DDM", kde došlo k úspoře.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 12-618/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zakázku "Sportovní hřiště MŠ Rašínova" uchazeči 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41Tanvald,
IČO: 28703324, za nabídkovou cenu 313.777 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 12-619/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Sportovní hřiště MŠ Rašínova" mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41Tanvald, IČO: 28703324, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Veřejná zakázka - Oprava terasy čp. 44-47
Identifikace:
Dne 18.03.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Oprava terasy BD čp. 44-47". Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 7 firem. V rámci zadávacího řízení byly v určeném termínu doručeny
celkem 2 obálky s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku. Veřejná zakázka řeší opravu
terasy u bytového domu čp. 44-47, jako celek. V plánu oprav 2019 je zahrnuta částka na první
etapu (jednu polovinu) oprav. Na zakázku je v Plánu oprav 2019 schválena částka ve výši
350 tis. Kč. Rozdíl v ceně bude pokryt přesunem finančních prostředků z položky "Plán oprav
2019 - Oprava střechy LDT Pavlátova louka", kde došlo k úspoře. První etapa bude
realizována v rámci Plánu oprav 2019, druhá etapa bude realizována v rámci Plánu oprav
2020.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 12-620/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zakázku "Oprava terasy BD čp. 44-47" uchazeči Stavrecon Pardubice s.r.o., Teplého 2688, 530
02 Pardubice, IČO: 05925801, za nabídkovou cenu 805.032 Kč vč. DPH, s tím, že opravy budou
provedeny ve dvou etapách. První etapa v roce 2019, druhá etapa v roce 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 12-621/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Oprava terasy BD čp. 44-47" mezi městem Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876 a Stavrecon Pardubice s.r.o., Teplého 2688, 530 02 Pardubice,
IČO:05925801, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Provoz Smuteční a obřadní síně - chladící zařízení
Identifikace:
Dopis provozovatele pohřebního ústavu pí Menclové, Českých legií 83, Nové Město nad
Metují, IČO: 11594322, s poznámkami k provozu chladících zařízení v zázemí objektu
Smuteční a obřadní síně.
Odůvodnění:
Reakce provozovatele pohřebního ústavu.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Připomínky k navrženému režimu provozu chladících zařízení pro pohřební služby vznesl p.
Jarolímek.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 12-622/19
RM bere na vědomí informace uvedené v dopisu provozovatele pohřebního ústavu pí Menclové,
Českých legií 83, Nové Město nad Metují, IČO: 11594322, a vyjádření OSN k tomuto dopisu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 12-623/19
RM ukládá OSN dokončit realizaci všech bodů uvedených v zápisu ze schůzky ze dne 15.02.2019 a
o výsledku informovat RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/6 Výpůjčka objektu čp. 87, SDH Spy
Identifikace:
Výpůjčka objektu klubovny, čp. 87, ul. Vlastimila Moravce organizaci SDH Spy, Vlastimila
Moravce 87, IČO: 48623539. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce ode dne
26.02.2019 do dne 19.03.2019. K záměru nikdo nepodal žádnou námitku, nebo připomínku.
Na základě výše uvedeného je možné sepsat smlouvu o výpůjčce objektu klubovny. SDH Spy
bude provozovat klubovnu, jako nástupce Občanského sdružení Spy.
Odůvodnění:
Záměr byl zveřejněn na úřední desce bez připomínek. SDH Spy bude provozovat klubovnu,
jako nástupce Občanského sdružení Spy.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 12-624/19
RM souhlasí s výpůjčkou objektu klubovny, čp. 87, ul. Vlastimila Moravce organizaci SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Spy, Vlastimila Moravce 87, Nové Město nad Metují-Spy, IČO: 48623539
a to za účelem provozování spolkové činnosti a zajištění setkávání občanů obce Spy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 12-625/19
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce objektu čp. 87, ul. Vastimila Moravce mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Spy, Vlastimila Moravce
87, Nové Město nad Metují-Spy, IČO: 48623539, dle přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/7 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce, čp. 87
Identifikace:
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce objektu čp. 87, ul. Vlastimila Moravce sepsané mezi
Městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Občanským sdružením Spy, Vlastimila
Moravce 87, Nové Město nad Metují - Spy, IČO:2657388, ze dne 19.12.2017 . K ukončení
smluvního vztahu dochází z důvodu ukončení činnosti výše uvedeného spolku.
Odůvodnění:
K ukončení smluvního vztahu dochází z důvodu ukončení činnosti spolku. Novým
provozovatelem objektu klubovny se stane pobočný spolek SDH Spy, viz bod 4/6 v RM.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 12-626/19
RM souhlasí s ukončením výpůjčky objektu klubovny čp. 87, ul. Vlastimila Moravce dohodou, a to
ke dni 30.04.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 12-627/19
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce objektu čp. 87, ul. Vlastimila Moravce,
Nové Město nad Metují - Spy, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Občanským
sdružením Spy, Vlastimila Moravce 87, Nové Město nad Metují - Spy, IČO: 2657388, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/8 Žádost o zajištění prostoru parkoviště za objektem kina
Identifikace:
[osobní údaj odstraněn], žádá město o zajištění prostoru parkoviště za objektem kina, čp. 720,
ul. Boženy Němcové. Ve výše uvedené lokalitě parkují osobní automobily a při parkování
dochází k poškození drátěných výplní a podezdívky plotu žadatele, který ohraničuje pozemek
p. č. 395, též v majetku žadatele. Jako dostatečné zajištění navrhuje rozšíření stávající
ochranné ocelové konstrukce (zábradlí) mezi parkovací plochou a plotem v celkové délce cca
22 m. Náklady na rozšíření ocelové konstrukce jsou stanoveny na 5.000 Kč. Návrh opravy a
provedení opravy konzultováno s TS. TS opravu provedou ve vlastní režii.
Odůvodnění:
Žadatel odůvodňuje svůj požadavek náročnou opravou oplocení svého pozemku, které je
nucen, díky neukázněným řidičům, opakovaně provádět. Návrh opravy a provedení opravy
konzultováno s TS. TS opravu provede ve vlastní režii.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz p. Jarolímek - odpověděl vedoucí OSN - jedná se o prodloužení zábradlí. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 12-628/19
RM souhlasí s prodloužením zábradlí mezi plotem pozemku p. č. 395 a parkovací plochou za
objektem Kina 70 v celkovém nákladu 5.000 Kč za materiál, dle návrhu uvedeném v příloze tohoto
bodu - viz dopis žadatele [osobní údaj odstraněn].
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 30.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 12-629/19
RM ukládá TS provést prodloužení zábradlí mezi plotem pozemku p. č. 395 a parkovací plochou za
objektem Kina 70 dle návrhu žadatele [osobní údaj odstraněn].
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 30.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/9 Problémová situace - bytový dům čp. 352
Identifikace:
OSN se dle rozhodnutí RM 6 usnesení č. RM 6-196/19, RM 6-197/19, RM 6-198/19 (blíže viz
příloha) vrací k problémové situaci v bytovém domě čp. 352, ul. Nádražní, kde v minulosti
docházelo k narušování soužití mezi nájemníky. OSN spolu s BK z tohoto důvodu
doporučovalo neprodloužení nájemní smlouvy [osobní údaj odstraněn], nájemnici bytové
jednotky č. 1. RM rozhodla o prodloužení o jeden měsíc (tj. do dne 31.03.2019) na tzv.
"zkušební lhůtu". OSN nyní předkládá informace k průběhu zkušební lhůty nájemce a návrh
na ukončení nájemní smlouvy [osobní údaj odstraněn] ke dni 30.04.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá tento bod na základě předchozích rozhodnutí RM a na základě doručené
stížnosti.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN informoval o stále se opakujících stížnostech na nájemce v městském bytovém
domě. Po diskusi schváleno v souladu s doporučením Bytové komise ukončení nájmu bytu.
K čl. 4/9 USNESENÍ č. RM 12-631/19
RM bere na vědomí stížnost nájemníků bytového domu čp. 352, ul. Nádražní a informace týkající
se vývoje "zkušební lhůty" nájemce bytové jednotky č. 1 v domě čp. 352.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/9 USNESENÍ č. RM 12-630/19
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 1, v bytovém domě čp. 352, ul.
Nádražní, nájemce [osobní údaj odstraněn] ke dni 30.04.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/1 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Dne 13.03.2019 se sešla ke svému 8. jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR").
ŠR byla seznámena se Zprávou o hospodaření za rok 2018, tato zpráva bude členům
rozeslána k podrobnému prostudování a poté na příštím jednání schválena.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 12-632/19
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod ze dne 13.03.2019 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Žádost ZŠ Malecí o čerpání investičního fondu
Identifikace:
Ředitelka ZŠ Malecí žádá o převod částky 59.608,33 Kč z rezervního fondu do investičního
fondu a zároveň žádá o souhlas s čerpáním fondu investic ve výši 60 tis. Kč na nákup
interaktivní tabule.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 12-633/19
RM schvaluje převod částky 59.608,33 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy
Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 12-634/19
RM schvaluje čerpání fondu investic Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ve výši 60 tis. Kč na nákup interaktivní tabule.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/3 Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům
Identifikace:
RM usnesením č. RM 11-541/19 rozhodla o odsunutí doporučení ZM ve věci dotace pro SK
Nové Město nad Metují a TJ Spartak Nové Město nad Metují do RM 12 a uložila ST jednat
s vedením těchto organizací. Schůzky proběhly, informace podá ST přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Vyplývá z pravidel pro rozdělování sportovních dotací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Problematiku návrhu dotací pro SK a TJ Spartak radní velice obsáhle a opakovaně projednali.
Byli nuceni konstatovat, že opakovaně požadované podklady ani jeden z klubů nedodal, a
proto nelze ZM doporučit udělení dotací, protože město nemá dostatek informací o
zadluženosti a závazcích obou klubů. V tomto smyslu byla také odhlasována usnesení pro
ZM. V další části diskuse pak bylo diskutováno to, za jakých podmínek by bylo na ZM možné
alternativně rozhodnout o další zápůjčce částek, které by vycházely z návrhů Komise
sportovní na přidělení dotací na provoz a sportovní činnost.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 12-635/19
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotace na sportovní činnost sportovnímu klubu SK Nové
Město nad Metují z.s. 915 tis. Kč (poskytnuta záloha 700 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 234/18 ze dne 13.12.2018) z důvodu neposkytnutí následujících podkladů: 1) způsob splácení úvěrů
v roce 2019, 2) rozpočet na rok 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 12-636/19
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotace na sportovní činnost sportovnímu klubu TJ
Spartak Nové Město nad Metují, z.s., 685 tis. Kč (poskytnuta záloha 500 tis. Kč - schváleno
usnesením č. ZM 2-36/18 ze dne 13.12.2018) z důvodu neposkytnutí následujících podkladů: 1)
právní analýza rizik plynoucích ze vztahu TJ Spartak – Beluna s.r.o., 2) rozpočet na rok 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 12-637/19
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotace na provoz a údržbu sportovnímu klubu SK Nové
Město nad Metují z.s. 414 tis. Kč z důvodu neposkytnutí následujících podkladů: 1) způsob splácení
úvěrů v roce 2019, 2) rozpočet na rok 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 12-638/19
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotace na provoz a údržbu sportovnímu klubu TJ
Spartak Nové Město nad Metují, z.s., 745 tis. Kč z důvodu neposkytnutí následujících podkladů: 1)
právní analýza rizik plynoucích ze vztahu TJ Spartak – Beluna s.r.o., 2) rozpočet na rok 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Pořádání akce ZUŠ Open
Identifikace:
Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o
povelení pořádat kulturní akci "ZUŠ Open" v sobotu 01.06.2019 od 9:00 do 16:00 hodin na
Husově náměstí, a to na vyvýšené ploše před vlaštovkami. Ve stejný den se uskuteční akce
"Food Art Festival" na zámku, pořadatelé této akce se dohodli na spolupráci při propojení
obou akcí. Žádost o povolení akce "Food Art Festival" bude předložena do RM 13 dne
10.04.2019 po uskutečnění organizační schůzky se zainteresovanými subjekty. Ředitel
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují zároveň žádá RM o
bezplatné zapůjčení krytého pódia, koberce a 5 ks stánků na tuto akci.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14
OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 12-639/19
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce "ZUŠ Open",
která se bude konat v sobotu 01.06.2019 od 9:00 do 16:00 hodin na Husově náměstí v prostoru
plochy před „vlaštovkami“. 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, který plně odpovídá za jejich dodržení.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 12-640/19
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia, zapůjčením koberce a 5 ks
stánků pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám.
1209, okres Náchod na akci „ZUŠ Open“, která se bude konat v sobotu 01.06.2019 od 9:00 do
16:00 hodin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 12-641/19
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz a
následný odvoz 5 kusů stánků na akci „ZUŠ Open“, která se uskuteční v sobotu 01.06.2019 na
Husově náměstí v prostoru "před vlaštovkami".
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 01.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky – ZŠ Malecí
Identifikace:
Ředitelka ZŠ Malecí dodatečně informuje zřizovatele o vyhlášení volného dne pro žáky z
organizačních důvodů dne 22.03.2019. Důvodem byl vysoký počet žáků se střevními
problémy – viz příloha k tomuto bodu.
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. 5/5 USNESENÍ č. RM 12-642/19
RM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, a to dne 22.03.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Žádost ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá o schválení bezplatného zapůjčení 5 pivních setů, menšího
pódia a všech stánků na akci „Zahradní radovánky“, která se bude konat 31.05.2019 v ZŠ Krčín.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Všechny stánky budou v sobotu 01.06.2019 na akci ZUŠ Open. Ostatní zajistí.
Vyjádření OŠKS: Pivní sety a pódium jsou v tomto termínu volné, 5 kusů stánků bude v
sobotu 01.06.2019 na Husově náměstí na akci ZUŠ Open.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 12-643/19
RM schvaluje bezplatné zapůjčení 5 pivních setů a menšího pódia na akci „Zahradní radovánky“,
která se bude konat 31.05.2019 v Základní škole a Mateřské škole Krčín.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 31.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/7 Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu – MŠ Rašínova
Identifikace:
Ředitelka MŠ Rašínova žádá RM o souhlas se zapojením do projektu Potravinová pomoc
dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol pro školní rok 2019/20. Královéhradecký
kraj předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR žádost o finanční podporu projektu
v rámci výzvy č. 30-19-009 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Operačním
programu potravinové a materiální pomoci. V současné době je přihlášeno k projektu 89
partnerů – mateřských a základních škol. V případě zapojení do projektu získá škola finanční
prostředky na zaplacení obědů pro děti ze sociálně slabých rodin.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 12-644/19
RM souhlasí se zapojením Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 do projektu
Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol pro školní rok 2019/20.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Informace ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín informuje RM o podání žádosti o dotaci z dotačního programu
ŠKODA AUTO s názvem „Zajímá nás zařízení a experimenty z fyziky“ a o podání žádosti o
spoluúčast v projektu Bezpečnostně právní akademie s.r.o., střední škola pod názvem DIGI
INOVA s možností získání grantu 300.000 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 12-645/19
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy o podání žádosti o dotaci
z dotačního programu ŠKODA AUTO s názvem „Zajímá nás zařízení a experimenty z fyziky“ a o
podání žádosti o spoluúčast v projektu Bezpečnostně právní akademie s.r.o., střední škola pod
názvem DIGI INOVA s možností získání grantu 300.000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/9 Dětský silvestr 2019
Identifikace:
Vzhledem k nutnosti objednat program na Dětský silvestr, doporučuje OŠKS RM souhlasit s
pořádáním Dětského silvestra v obdobném duchu jako v předchozích letech.
Odůvodnění:
Jedná se o tradiční akci, která je hojně navštěvovaná.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 12-646/19
RM souhlasí s pořádáním Dětského silvestra 2019 v obdobném duchu jako v předchozích letech.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 12-647/19
RM ukládá OŠKS organizačně zajistit Dětský silvestr 2019 a o stavu příprav informovat RM.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 07.10.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Žádost Městský klub
Identifikace:
Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá o schválení bezplatného zapůjčení pódia na
Jarní koncert pěveckého sboru Kácov a Novoměstské filharmonie, který se bude konat v
neděli 26.05.2019 od 18 hodin v novoměstské sokolovně. Pódium prosí připravit v pátek
24.05.2019 a uklidit v pondělí 27.05.2019.
Odůvodnění: TS bere na vědomí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 12-648/19
RM schvaluje bezplatné zapůjčení pódia na Jarní koncert pěveckého sboru Kácov a Novoměstské
filharmonie, který se bude konat dne 26.05.2019 od 18 hodin v novoměstské sokolovně.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 12-649/19
RM ukládá TS zajistit na Jarní koncert pěveckého sboru Kácov a Novoměstské filharmonie
pořádaný v novoměstské sokolovně postavení pódia v pátek dne 24.05.2019 a jeho následný úklid v
pondělí dne 27.05.2019.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 24.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/11 Žádost SK - dotace na rekonstrukci travnaté plochy
Identifikace:
Dne 08.04.2019 předložil ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují žádost o finanční
spoluúčast města na realizaci rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka
v Novém Městě nad Metují – viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Celkové náklady na realizaci akce činí 7.110.778 Kč, s podmínkou 30% spoluúčasti. O
financování spoluúčast ve výši 2.133.233 Kč je žádáno město z důvodu nedostatku finančních
zdrojů oddílu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
ST na základě doručené žádosti SK těsně před jednáním RM předložil danou záležitost k
projednání v RM 12, neboť bude nezbytné z důvodu termínu o této záležitosti jednat i v ZM.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 12-650/19
RM Postupuje k projednání v ZM žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z. s., žádost o
finanční spoluúčast města na realizaci rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen.
Klapálka v Novém Městě nad Metují ve výši 2.133.233 Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 12-651/19
RM vyzývá Sportovní klub Nové Město nad Metují, z. s., k doložení položkového rozpočtu akce, na
kterou je dotace požadována.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/1 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2 - 33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 12-652/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy informaci o bodu předkládaném do ZM 4, který se týká
provádění opodstatněných RO v rámci rozpočtu na rok 2019, které provedla RM od uplynulého
zasedání ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Zápis č. 2 z OV Spy - žádost o finanční ohodnocení správce webových stránek Spy
Identifikace:
RM 11 projednala Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 04.03.2019 v
knihovně Spy. OV Spy žádá o ohodnocení činnosti správce webových stránek pana [osobní
údaj odstraněn] v částce 500 Kč/měsíc. V příloze je předložen návrh Dohody o provedení
práce, kterou je třeba schválit.
Odůvodnění:
Na krytí požadavků osadních výborů na financování jejich různých aktivit, je v rozpočtu města
schválena položka Osadní výbory (§ 3399). V ní je na letošní rok schváleno 15 tis. Kč. Z této
položky se hradí např. rozesílání SMS, poplatky za webhosting, doménu Spy, kopírování
kronik... Vzhledem k tomu, že v letošním roce dojde k jejímu vyčerpání, bude třeba po
vyčíslení všech požadavků osadních výborů provést RO. Obdobná částka na zajištění
provozu www stránek je již poskytována pro OV Vrchoviny.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 12-653/19
RM projednala žádost OV Spy na ohodnocení činnosti správce webových stránek pana Mgr. Jana
Minaříka [osobní údaj odstraněn] v částce 500 Kč/měsíc.
Odpovídá: OSÚ, Provede: TAJ
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 12-654/19
RM schvaluje dohodu o provedení práce na ohodnocení činnosti správce webových stránek pana
[osobní údaj odstraněn] v částce 500 Kč/měsíc, a to s platností ode dne 01.04.2019 na základě
návrhu OV Spy.
Odpovídá: OSÚ, Provede: TAJ, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Oblastní charita Hradec Králové - žádost o dotaci
Identifikace:
Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, Hradec Králové žádá o poskytnutí dotace
na provoz zařízení a aktivit touto společností provozovaných a využívaných občany Nového
Města nad Metují. Jedná se o Intervenční centrum, Středisko rané péče Sluníčko, Poradnu
pro lidi v tísni a Noclehárnu Domu matky Terezy. Podrobný popis – viz příloha.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace (nebyla
podána na předepsaném formuláři, nebyly dodány všechny povinné přílohy, nebyl dodržen
termín pro podání žádosti), doporučujeme dotaci na rok 2019 neposkytnout a informovat
žadatele o možnosti podat žádost v řádném termínu v roce 2020. Částka na dotace a dary
města je v letošním roce vyčerpána. Případné poskytnutí dotace by muselo být řešeno
rozpočtovým opatřením.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 12-655/19
RM neschvaluje dotaci z rozpočtu města pro Oblastní charitu Hradec Králové, Komenského 266,
Hradec Králové z těchto důvodů: Žádost o dotaci nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace (nebyla
podána na předepsaném formuláři, nebyly dodány všechny povinné přílohy, nebyl dodržen termín
pro podání žádosti a částka na dotace a dary města schválená v rozpočtu města na rok 2019 je již
vyčerpána).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 12-656/19
RM ukládá OŠKS informovat žadatele o možnosti podat žádost o dotaci z rozpočtu města v řádném
termínu v roce 2020.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Žádost o příspěvek na sportovní akci OCREC 2019
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] žádá o poskytnutí finančního příspěvku na mezinárodní sportovní
akci OCR European championship Poland 2019, která se koná 27.06. – 29.06.2019 v Gdyni viz příloha.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace (nebyla
podána na předepsaném formuláři, nebyly dodány všechny povinné přílohy, nebyl dodržen
termín pro podání žádosti), doporučujeme dotaci na rok 2019 neposkytnout. Částka na dotace
a dary města je v letošním roce vyčerpána. Případné poskytnutí dotace by muselo být řešeno
rozpočtovým opatřením. Dotace jednotlivcům na účast na sportovních akcích nebyla
v minulosti městem poskytována. Žadateli bude doporučeno spojit se se Sokolem Nové Město
nad Metují nebo ASPV, které dostávají dotaci města i na tyto účely.
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Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 12-657/19
RM neschvaluje dotaci panu [osobní údaj odstraněn] na mezinárodní sportovní akci OCR European
championship Poland 2019 z rozpočtu města z těchto důvodů: Žádost o dotaci nesplňuje podmínky
pro poskytnutí dotace (nebyla podána na předepsaném formuláři, nebyly dodány všechny povinné
přílohy, nebyl dodržen termín pro podání žádosti a částka na dotace a dary města schválená v
rozpočtu města na rok 2019 je již vyčerpána).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Žádost o finanční podporu akce 25 balónů
Identifikace:
Firma Fly marketing s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, žádá o
finanční podporu akce 25 balónů konané v termínu 05.09. – 08.09.2019. Jeden start by se
uskutečnil z Nového Města nad Metují – viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace (nebyla
podána na předepsaném formuláři, nebyly dodány všechny povinné přílohy, nebyl dodržen
termín pro podání žádosti), doporučujeme dotaci na rok 2019 neposkytnout a informovat
žadatele o možnosti podat žádost na takovouto akci v řádném termínu v roce 2020. Částka na
dotace a dary města je v letošním roce vyčerpána. Případné poskytnutí dotace by muselo být
řešeno rozpočtovým opatřením.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní rozhodli tuto akci podpořit finanční částkou ve výši 20 tisíc Kč. Jde o
pozitivní propagaci města. Město nemá zájem o nabízené letenky. Dodatečně byl žadatel
vyzván k vyplnění oficiální žádosti o finanční podporu, při čemž se zjistilo, že je žadatelem
firma, nikoliv fyzická osoba - viz nová příloha k tomuto bodu.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 12-658/19
RM schvaluje z důvodu prezentace města dotaci z rozpočtu města pro firmu Fly marketing s.r.o., T.
G. Masaryka 1427, Nové Město nad Metují, na akci 25 balónů z rozpočtu města v částce 20 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 12-659/19
RM schvaluje RO - dotace na akci 25 balónů (§ 3419) ve výši 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z položky § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční akce.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/1 ZM 4 dne 18.04.2019 - program
Identifikace:
Dne 18.04.2019 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují ul. Komenského č. p. 30. Jde o 4. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Podrobný
program zasedání ZM 4 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 12-660/19
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 4 dne 18.04.2019 v podrobném znění dle
upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Souhrnná zpráva - řídící kontroly VO
Identifikace:
Kontrolor-interní auditor předkládá Souhrnnou zprávu o realizovaných řídících kontrolách
v roce 2018 a o plánech kontrol na rok 2019 odborů a oddělení Městského úřadu Nové Město
nad Metují.
Odůvodnění:
Tato souhrnná zpráva je každoročně (od roku 2017) vyhotovována a předkládána do RM ke
vzetí na vědomí jako přehled řídících kontrol ve finanční oblasti vedoucími odborů a oddělení.
Tato řídící kontrolní činnost je součástí vnitřního kontrolního systému města.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 12-661/19
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu Souhrnnou zprávu o realizovaných řídících
kontrolách v roce 2018 a o plánech kontrol na rok 2019 odborů a oddělení Městského úřadu Nové
Město nad Metují vyhotovenou kontrolorem-interním auditorem a odsouhlasenou starostou města.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Smlouva o organizování veřejné služby
Identifikace:
Komisí APZ v Náchodě byla projednána žádost o organizování veřejné služby podaná
žadatelem město Nové Město nad Metují dne 22.03.2019. Tato žádost byla schválena v
souladu s předloženými charakteristikami vytvářených pozic. Jedná se o 7 pozic ode dne
01.04.2019 do dne 31.03.2021, s předpokládaným počtem výkonu činnosti měsíčně 1
vykonavatele v rozmezí 20-30 hodin a dobou výkonu činnosti od 7:00 do 14:00 hodin. Nyní je
RM předkládána ke schválení Smlouva o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2019 s
rozpisem dle jednotlivých charakteristik.
Odůvodnění:
Tato smlouva je po ukončení po dvou letech platnosti (do dne 31.03.2019)
navázáním na již běžící smlouvu o veřejné službě HNA-VS-2/2017.

shodným

Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 12-662/19
RM schvaluje Smlouvu o organizování veřejné služby č. HNA-VS-2/2019 mezi městem Nové Město
nad Metují a Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO:
72496991 a pověřuje ST podpisem této smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Zápis č. 2B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 01.04.2019
Identifikace:
RM je předložen zápis č. 2B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 01.04.2019
a návrh na obsazení dvou míst v Domově pro seniory Oáza TGM 1424 v Novém Městě nad
Metují.
Odůvodnění:
Vzít na vědomí zápis o obsazení dvou míst v Domově pro seniory Oáza TGM 1424 v Novém
Městě nad Metují.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 12-663/19
RM bere na vědomí návrh na obsazení dvou míst v Domově pro seniory Oáza TGM 1424 v Novém
Městě nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu - viz zápis č. 2B/2019 z jednání Sociálněrozmisťovací komise ze dne 01.04.2019 .
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Servisní a materiálová smlouva
Identifikace:
Návrh Servisní a materiálové smlouvy na centrální kopírovací stroj OSÚ. Přechod stroje do
majetku města a s tím související smlouva na zajištění materiálu a servisních zásahů.
Odůvodnění:
Smlouva je navržena na dobu neurčitou s tím, že v průběhu roku 2020 počítáme s
komplexním řešením tiskových služeb (sjednocení termínů jednotlivých strojů). Jde o
návaznost na dosavadní nájem stroje.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 12-664/19
RM schvaluje Servisní a materiálovou smlouvu se společností Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150, za nabídkovou cenu 6.790
Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/6 Zápis z 2. zasedání Komise životního prostředí ze dne 13.03.2019
Identifikace:
RM je v příloze předložen zápis z třetího zasedání Komise životní prostředí ze dne
13.03.2019.
Odůvodnění:
Předložení zápisu z třetího zasedání Komise životní prostředí ze dne 13.03.2019 dle
Jednacího řádu komisí zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 12-665/19
RM bere na vědomí zápis č. 3 ze zasedání Komise životní prostředí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Souhlas se zveřejněním/využitím údajů
Identifikace:
Firma EKO-KOM, a.s., předložila žádost souhlas se zveřejněním/využitím údajů v návaznosti
na smlouvu č. 27/2014 - „Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů“.
Odůvodnění:
Firma EKO-KOM vydává údaje o jednotlivých obcích v souvislosti s odpadovým
hospodářstvím obcí (tuny odpadů, porovnání s ostatními obcemi, atd).
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 12-666/19
RM potvrzuje souhlas se zveřejněním/využitím údajů v návaznosti na smlouvu č. 27/2014 „Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů“ uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují a EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto souhlasu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Nahořany
Identifikace: Veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Nahořany - zajištění agendy OSPOD.
Odůvodnění:
Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění je obcím I. typu
uloženo vykonávat určitou část přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Obce nejsou na toto personálně vybaveny a bylo proto navrženo, že tyto agendy bude pro
obce našeho správního obvodu zajišťovat Oddělení sociální prevence Odboru sociálních věcí
Městského úřadu Nové Město nad Metují. Ke schválení je předkládán návrh příslušné
veřejnoprávní smlouvy, která již byla schválena Zastupitelstvem obce Nahořany. Po schválení
smlouvy v RM musí být ještě vše posláno na KÚ KHK, který uděluje souhlas s uzavřením
příslušné VPS.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 12-667/19
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a obcí Nahořany, jejímž
předmětem je úprava vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při zajištění výkonu
přenesené působnosti svěřené Obecnímu úřadu Nahořany zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ze strany Městského úřadu Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/9 Zápis č. 1 z jednání Komise dopravní ze dne 12.03.2019
Identifikace:
Dne 12.03.2019 se sešla ke svému 1. jednání Komise dopravní. RM je předkládán zápis z
tohoto jednání.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu komisí zřizovaných Radou města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 12-668/19
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise dopravní ze dne 12.03.2019 ve znění příloh k
tomuto bodu.
Odpovídá: ZM, Provede: OSÚ
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 12-669/19
RM ukládá OS, aby rozhodnutí o uzavírkách byla zasílána také tajemnici komise na e-mailovou
adresu
HYPERLINK
"mailto:kavanova@novemestonm.cz"
kavanova@novemestonm.cz.
Rozhodnutí budou pak dále postoupena členům Komise dopravní a zastupitelům města.
Odpovídá: OS, Provede: OSÚ, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/10 Zpráva o činnosti Městského úřadu 2018
Identifikace:
OSÚ předkládá RM na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují za
rok 2018.
Odůvodnění:
Zpráva o činnosti Městského úřadu je vydávána nepřetržitě od roku 2014. Jedná se o
podrobný materiál, jehož cílem je poskytnout veřejnosti veškeré informace o činnosti
zaměstnanců Městského úřadu v roce 2018. Všechny zprávy od roku 2014 jsou zveřejněny na
webu města v sekci Dokumenty města a MěÚ.
Vysvětlení: Kupková Eva - referent OSÚ
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K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 12-670/19
RM bere na vědomí obsah a vydání Zprávy o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují za
rok 2018 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město
nad Metují - pytlový sběr
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 10-487/19 bylo provedeno jednací řízení bez uveřejnění na
dodatek k zajištění pytlového sběru plastů a nápojových obalů ke smlouvě č. 1/2018 na
zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují. V souvislosti s tím je do RM
předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění svozu odpadů na území města
Nové Město nad Metují - pytlový sběr - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Podklady o jednacím řízení, výsledná nabídková cena a Dodatek č. 1 ke smlouvě jsou v
přílohách tohoto bodu.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Němečka k podrobnostem, tj. kdy budou svozy a kde budou ta místa. ST - budou
vydány podrobné informace od OŽP.
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 12-671/19
RM schvaluje dodatek č. 1 k zajištění pytlového sběru plastů a nápojových obalů ke smlouvě č.
1/2018 na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují o dílo uzavíraný mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Marius Pedersen a.s., ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/12 Řádná valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. pověření ST k hlasování
Identifikace:
Bod zařazený přímo až na jednání RM 12. Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., svolává řádnou valnou hromadu na den 31. 05. 2019 od 10:00 hodin
do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí. Pozvánka a pořad
jednání valné hromady a další bližší informace viz příloha č. RM 12.
Odůvodnění:
Valné hromady se za město Nové Město nad Metují zúčastní ST, p. Petr Hable, kterého je
nutné pověřit hlasováním na valné hromadě.
Vysvětlení: Hable Petr – starosta
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K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 12-672/19
RM bere na vědomí účast ST města Nové Město nad Metují na řádné valné hromadě akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. za město Nové Město nad Metují dne 31.05.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 12-673/19
RM doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí a kladným
hlasováním ve všech bodech programu řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., která proběhne dne 31.05.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/1 Diskuse a podněty radních
Identifikace:
V závěru jednání RM zazněly některé podněty, informace a dotazy radních.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek - doporučení - zlepšit informovanost o dopravních omezeních - viz problémy
firem v ul. Havlíčkova. ST a MST - písemné informace by měl předávat investor, město
informovalo veřejnost obvyklým způsobem, ale bude třeba se zapojovat i osobním
kontaktováním zástupců firem. Zásobování a další dopravní obslužnost firem byla nakonec
domluvena.
Ing. Maur - připomíná požadavek na zjištění pracovního režimu při dokončení rekonstrukce
tunelu v Krčíně. ST - mají to poslat - jakmile obdržíme, tak zašleme informaci, mělo by to být v
pátek.
Společná diskuse radních k akci "Ukliďme Česko" - akce se velice vydařila, je třeba pochválit
účastníky, poděkovat jim a informovat veřejnost. ST - bude zajištěno článkem od pí
Prokýškové, který bude zveřejněn obvyklým způsobem na všech informačních platformách
města. Mgr. Hylský informoval o úklidu na pozemcích [osobní údaj odstraněn], který prováděli
skauti a o řešení nepořádku - skládky za Zahradním centrem vedle Penny marketu, tj. na
pozemcích stejného majitele, který úklid dlouhodobě nezajišťuje.
Ing. Němeček - upozornil na opakující se a dlouhodobou skládku na kraji lesa ve směru na
Přibyslav. Jde o dlouhodobý problém, který by mělo řešit OŽP. Dříve tam alespoň byla cedule
zákaz skládky. Jedná se o soukromý pozemek. Zašle k tomu podklady a žádá o opatření. TAJ
- tato záležitost bude zařazena na nejbližší jednání PVO. Ing. Maur - v této souvislosti
upozornil na další skládku, která vzniká o kousek dál. TAJ a ST - bude řešeno vč. skládky za
objektem Zahradního centra.
Závěr jednání RM byl ve 20:16 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 12 vyhotoven dne:
Zápis z RM 12 vypraven dne:
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