Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 5 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 17.12.2018
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

18:06

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:06

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

18:06

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

18:06

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:06

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:06

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

18:06

Plná

8
9

Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00

18:06
18:06

Plná
Plná

vedoucí OŠKS (OF)
ředitelka „ZŠ a MŠ Krčín“
ředitelka „ZŠ Malecí“
ředitel „ZŠ Komenského“
vedoucí OMM
vedoucí OSN (OMM)
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí ORM (OMM)

13:04 - 14:10
13:04
13:04
13:04
14:15
14:15
15:45
16:34

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17

Mgr. Václav Kupka
Mgr. Jana Vitverová
Mgr. Pavla Smolová
Mgr. Vladimír Milt
Ing. Libor Pozděna
Pavel Horvat
Miluše Šulcová
Ing. Simona Vojnarová

14:49 - 15:52
14:10
14:10
14:10
17:15
14:49
16:33
17:15

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Miroslav Jarolímek

_____________________

Ing. Martin Prouza

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. RM 4 dne 03.12.2018)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Mgr. Josef Hylský
Ing. Jan Němeček
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Program:
1

Program jednání RM

1/1

Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 17.12.2018

2/1

Pronájem pozemku v ul. Nerudova

2/2

Pronájem části pozemku - zahrada ve Spech

2/3

Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání

2/4

Pronájem částí pozemků - zahrada v lokalitě Na Bobečku

2/5

Prodej části pozemku Na Popluží

2/6

Směna pozemků v k. ú. Krčín lesní za části pod cestami

3/1

Smlouva o nájmu silnice I. třídy I/14 - parkovací automaty, ul. T. G. Masaryka

3/2

Dodatek č. 4 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“

3/3

VZ - „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“

3/4

VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové
Město nad Metují – vybavení nábytkem

3/5

VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové
Město nad Metují – konektivita

3/6

Umístění vodovodní přípojky v ul. Na Kopci

3/7

Přeložení městského rozhlasu a veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici - rozpočtové
opatření

3/8

Cykloregion V. Moravce - Dohoda o předčasném užívání stavby

3/9

Dodatek k SOD na PD Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská

3/10

Vyjádření města k DSP "Novostavba BD C1 a C v Novém Městě nad Metují

4/1

Vyrovnání nákladů za technické zhodnocení bytové jednotky

4/2

Informace o stavu objektů v trase přeložky I/14

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města za období od 01.01.2018 do 30.11.2018

4/5

Nájemní smlouva Komenského čp.14

4/6

Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor plynové kotelny DZ čp. 415

4/7

Spoluúčast na opravách objektu čp. 926, ul. U Lípy
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5/1

Hodnocení školního roku 2017/2018 v základních školách

5/2

Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání

5/3

Investiční záměry sportovních klubů

5/4

Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2019

5/5

Střednědobý výhled a rozpočet na rok 2019 PO

5/6

Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ a MŠ Krčín"

5/7

Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ Komenského"

5/8

Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ Malecí"

5/9

Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 05.12.2018

5/10

Zápis č. 2 z jednání Žákovského parlamentu

5/11

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

5/12

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru

5/13

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

5/14

Žádost o souhlas s navýšením ceny obědů v "ZŠ Komenského"

5/15

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - MMUZ

5/16

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ a MŠ Krčín

5/17

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ Komenského

5/18

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ Malecí

5/19

Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZUŠ

5/20

Žádost č. 1 o souhlas s přijetím finančního daru - MSSS Oáza

5/21

Žádost č. 2 o souhlas s přijetím daru - MSSS Oáza - Slevomat

5/22

Žádost o souhlas s přijetím dědictví

5/23

Sportovní komise - doplnění člena z titulu funkce zastupitelky města Nové Město
nad Metují

6/1

Vyřazení majetku

6/2

Rozpočtové opatření - § 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině

6/3

Rozpočtové opatření - § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování
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6/4

Rozpočtové opatření - § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů

6/5

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2019

6/6

Rozpočtové opatření - § 2212 - silnice

6/7

Rozpočtové opatření - § 5311 - městská policie

6/8

Rozpočtové opatření - § 6115 - volby do místních zastupitelstev a senátu

6/9

Rozpočtové opatření - § 6399 - finanční operace

6/10

Rozpočtové opatření - § 3635 - územní plánování (digitální mapy)

6/11

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

7/1

Nové ceny za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2019

7/2

Schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu

7/3

Výběrové řízení – nákup tonerových kazet

7/4

Yamaco - dodatek GDPR (mlčenlivost)

7/5

Dodatek ke smlouvě o provádění úklidových prací

7/6

Informace o hodinách pro veřejnost - pošta Partner Nové Město nad Metují 3 (Krčín)

7/7

Smlouva o údržbě, servisu a technické podpoře

7/8

Rezignace p. Petra Bárty na členství ve 2 Komisích RM
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1 Program jednání RM
Identifikace:

1.
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.

Finance
Různé
Diskuse

13:00 - 13:05
15:55 - 16:15
16:15 - 17:15
14:15 - 14:45
13:05 - 14:15
14:45 - 15:55
17:15 - 17:30
17:30 - 17:50
17:50 - 18:10

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 1 USNESENÍ č. RM 5-80/18
RM souhlasí s programem jednání RM 5.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/1 Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 17.12.2018
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 5 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 5-81/18
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/1 Pronájem pozemku v ul. Nerudova
Identifikace:
Z důvodu nezařazení PD a realizace parkovací plochy do rozpočtu města na rok 2019
navrhuje OMM zkusit nabídnout pozemek p. p. č. 381/3, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú.
Nové Město nad Metují, k pronájmu.
Odůvodnění:
MST jednal s vlastníkem pozemků a staveb o jejich případném odkoupení. Pro projednání
záležitosti v orgánech města je třeba zjistit tržní kupní cenu nemovitého majetku.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
V souvislosti s tímto bodem a dále i v záležitostech týkajících se realizace projektu "Terminál",
MST informoval radní o osobním jednáních s [osobní údaj odstraněn] a o možných řešeních
současného "patového" stavu. Navrhovaným řešením je odkoupení nemovitosti [osobní údaj
odstraněn] Po delší diskusi se radní shodli v tom, že na začátku jakéhokoliv dalšího
vyjednávání musí být znalecký posudek na uvedenou nemovitost. Otázka pronájmu pozemku
je nyní bezpředmětná, bude ho možné využívat k parkování vozidel veřejnosti. Těmto
závěrům odpovídala přijatá usnesení.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 5-82/18
RM zamítá návrh zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. p. č. 381/3, druh pozemku ostatní
plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, v souvislosti s dalším vývojem situace v prostoru, na který se
vztahuje Opatření obecné povahy č. 1/2010, Regulační plán územní mezi ulicemi Nádražní, B.
Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 5-83/18
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na tržní cenu v místě a čase obvyklou pozemků st. p. č.
443/2 a st. p. č. 443/3 v k. ú. Nové Město nad Metují vč. staveb v ul. Nerudova.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Pronájem části pozemku - zahrada ve Spech
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 37 o výměře 33 m2 v k. ú. Spy, druh pozemku zahrada, ve vlastnictví
města, vedeného u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10 001 pro k. ú. Spy a obec Nové Město
nad Metují. V souladu s usnesením RM 409 ze dne 19.11.2018 byl ode dne 27.11.2018 do
dne 14.12.2018 zveřejněn záměr města pronajmout část pozemku za účelem zahrady. Ke
zveřejněnému záměru bylo dne 07.12.2018 doručeno souhlasné vyjádření žadatelů, manželů
[osobní údaj odstraněn], s nabídkou nájemného v uvedené minimální výši 7 Kč.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu zveřejněn v souladu s usnesením RM 409. Termín zveřejnění končí dne
14.12.2018, tedy po odevzdání podkladů, proto případně další došlé nabídky či vyjádření
budou předloženy na zasedání RM. Ukončení stávající smlouvy o nájmu s předchozím
vlastníkem čp. 3 vyřešeno uzavřením dohody ke dni 31.12.2018. Znění smlouvy bude
vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu části pozemku, schválené usnesením č. RM 367 15726/17 ze dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST byl vyloučen na vlastní žádost z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou podjatost.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 5-84/18
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 37 o výměře 33 m2 v k. ú. Spy s
manželi [osobní údaj odstraněn], a [osobní údaj odstraněn] za účelem zahrady, a to ode dne
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1. ledna 2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 7 Kč a za
podmínek, že případné umístění zahradního domu bude předmětem samostatného řízení a v
případě ukončení nájmu bude pozemek vyklizen a zarovnán. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Výpůjčka části pozemku pro vybudování parkovacího stání
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] žádá o výpůjčku části p. p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad
Metují, druh pozemku ostatní plocha, zapsaného na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem výstavby jednoho parkovacího stání dle
zpracovaného projektu pro výstavbu parkovacích stání ve vnitrobloku domů čp. 489-493 v ul.
Klosova a Sokolská, Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Ze strany žadatele jde o opakující se žádost. V roce 2018 byla na náklady města zpracována,
pro stavební povolení, projektová dokumentace ("PD") parkovacích stání ve vnitrobloku domů
z důvodu zájmu obyvatel o vybudování parkovacích stání na vlastní náklady. Parkování
vozidel je řešeno na asfaltové komunikaci za domy a zčásti na zeleni. Po ústním jednání
vlastník (město) požádal o přerušení řízení z důvodu neshod obyvatel domů. Nutno
postupovat obzvlášť v této lokalitě koncepčně a opatrně. Koncepci parkování řeší projektová
dokumentace parkování ve vnitrobloku. Do ukončení řízení nelze povolit místo, na které již
běží jiné řízení. V budoucnu by mohlo hrozit to, že zpracovaná PD by se musela třeba i muset
změnit a nové parkovací místo z ní vyjmout. Není záměrem města budovat místa jednotlivě,
ale po ucelených částech.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 5-85/18
RM nesouhlasí s výpůjčkou části pozemku p. p. č. 2240 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem
vybudování jednoho parkovacího stání, a to z důvodu přerušení řízení o vydání společného povolení
pro výstavbu parkovacích míst, z důvodu námitky části obyvatel domů čp. 489-493.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Pronájem částí pozemků - zahrada v lokalitě Na Bobečku
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 915/1 o výměře 6 m2, druh pozemku zahrada; část p. p. č. 915/7 o
výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace; část p. p. č.
913/1 o výměře 11 m2, druh pozemku trvalý travní porost; všechny pozemky v k. ú. Nové
Město nad Metují, zapsané na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. O pronájem zažádala uživatelka pí [osobní údaj odstraněn]. Celková plocha
o výměře 39 m2 je zaplocena a začleněna do zahrady u rekreační chaty.
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Odůvodnění:
Zaplocené pozemky jsou součástí zahrady (osázeno zelení, květinami, vybudována skalka,
schody aj.), pozemek p. č. 915/7 je v KN veden jako ostatní plocha - ostatní komunikace,
sloužit měl jako spojovací stezka v areálu zahrádkářské kolonie. Vyjádření odborných útvarů v
příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Radní se v diskusi zabývali současným stavem na daných pozemcích a diskutovali o
možnostech budoucí parcelace a návazných prodejů apod. Vyvěšení záměru pronájmu bylo
schváleno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 5-86/18
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout na dobu neurčitou jako zahradu část p. p. č. 913/1
o výměře 11 m2, část p. p. č. 915/1 o výměře 6 m2 a část p. p. č. 915/7 o výměře 22 m2, všechny
pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, a ukládá OMM záměr pronájmu zveřejnit ve znění přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Prodej části pozemku Na Popluží
Identifikace:
Žadatel p. [osobní údaj odstraněn], žádá o odkoupení části pozemku o výměře cca 130 m2 z
pozemku p. p. č. 1798/5 o výměře 1141 m2, druh pozemku lesní pozemek v k. ú. Nové Město
nad Metují za účelem rozšíření sousední zahrádky Na Popluží.
Odůvodnění:
Hlavním důvodem nesouhlasu je rozpor záměru s územním plánem, který respektuje stávající
lesní pozemek a neumožňuje tolerování využívání obdobných pozemků k jiným účelům, např.
k rozšiřování zahrádek pro individuální rekreaci.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V krátké diskusi byly vysvětleny důvody nesouhlasu - viz "odůvodnění" k tomuto bodu.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 5-87/18
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku o výměře cca 130 m2 z
pozemku p. p. č. 1798/5 o výměře 1141 m2, druh pozemku lesní pozemek v k. ú. Nové Město nad
Metují za účelem rozšíření sousední zahrádky Na Popluží.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 5-88/18
RM ukládá OMM provést kontrolu pozemků Na Popluží, zda nejsou využívány pozemky města ke
skládkování kompostu, případně jinak užívány v rozporu s druhem pozemku a územním plánem
s tím, že pokud budou shledány závady, OMM vyzve vlastníky sousedních pozemků k nápravě
stavu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Směna pozemků v k. ú. Krčín lesní za části pod cestami
Identifikace:
Žadatel, [osobní údaj odstraněn], požádal město o směnu pozemku p. p. č. 469/9 o výměře 18
m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Krčín za pozemek p. p. č. 236/43 o výměře 188 m2 ,
druh pozemku lesní pozemek, v k. ú. Krčín z majetku města. Pozemek žadatele se nachází
pod místní komunikací (cesta z ulice Na Kopci do Nahořan). OMM navrhlo žadateli připojit ke
směně ještě pozemek p. p. č. 242/9 o výměře 22 m2, druh pozemku zahrada, z majetku
žadatele, na kterém se nachází část cesty k rodinným domům v ul. Dobrušská.
Odůvodnění:
Pozemky pod komunikacemi v majetku města by měly být v jeho majetku. Je to příležitost jak
se přiměřeně vyrovnat s vlastníkem bez vynakládání velkých finančních prostředků. Vyjádření
odborů je v příloze včetně výpočtu cen směňovaných pozemků.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 5-89/18
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit pozemek města p. p. č. 236/43 o výměře 188 m2,
druh pozemku lesní pozemek, v k. ú. Krčín, zapsaný na LV č. 10 001 pro k. ú. Krčín a obec Nové
Město nad Metují, za pozemky p. p. č. 469/9 o výměře 18 m2, druh pozemku orná půda, a p. p. č.
242/9 o výměře 22 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Krčín, z vlastnictví [osobní údaj
odstraněn], zapsané na LV č. 877 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, oba LV vedené
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, a to s doplatkem a s
tím, že návrh na vklad ve výši 1 000 Kč by každá strana uhradila jednou polovinou.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/1 Smlouva o nájmu silnice I. třídy I/14 - parkovací automaty, ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2019 je zahrnuta akce § 2219, org. 1772 Parkovací automaty v ul. T.
G. Masaryka 2 ks a ul. Nerudova 1 ks. Placená parkovací místa v ul. T. G. Masaryka budou
umístěna na p. p. č. 2069/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, který 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. ORM předkládá ke schválení Smlouvu o pronájmu
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stavby silnice I. třídy č. I/14 za účelem zavedení placeného parkování v ul. T. G. Masaryka.
Celá tato záležitost byla projednávána na RM č. 2, kde bylo rozhodnuto o tom, že bude o této
záležitosti jednáno na rozpočtovém semináři a po něm se k tomu RM vrátí na svém
mimořádném zasedání RM č. 3.
Následně bylo rozhodnuto, že se tento bod předloží do RM 5, kdy bude již schválen rozpočet
na rok 2019 a bude jasné, zda položka na parkovací automaty v rozpočtu zůstala a zda je
tedy na místě schvalovat Smlouvu o nájmu.
Odůvodnění:
Pro zavedení placeného parkování je uzavření smlouvy s ŘSD podmínkou správce pozemku.
V případě zavedení parkovacích kotoučů bude také vyžadováno nájemné. Bude také nutné
provést vodorovné DZ. Celkové náklady na pořízení parkovacích automatů včetně dopravního
značení a stavebních úprav 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). 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. Výpočet
nákladů na pořízení parkovacích automatů a výpočet návratnosti je uveden v příloze bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Radní odhlasovali přesunutí projednání bodu, a to do RM po únorovém ZM, tj. do RM 9 hlasováno - 6 pro. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 5-90/18
RM rozhodla o odložení rozhodnutí RM ve věci Smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/14 za
účelem zavedení placeného parkování v ul. T. G. Masaryka, a to po jednání ZM č. 3.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Dodatek č. 4 k SOD „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“
Identifikace:
Firma Novostav s.r.o. realizuje stavbu „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“
V průběhu realizace vznikly vícepráce na opěrné zdi u č.p. 1186. V projektové dokumentaci
byly zahrnuty pouze úpravy: přespárování nová římsa ve výši 148 156 tis Kč vč. DPH (méně
práce). Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav a statik doporučil stávající zeď vybourat a
vyzdít novou zeď. Vícepráce (náklady na zřízení nové zdi) činí 608 872 Kč vč. DPH
(vícepráce). V projektu bylo počítáno s úpravou stávající zdi, která zajišťuje zahradu Základní
a střední školy a která je v majetku Královehradeckého kraje. V rámci rekonstrukce chodníku
byly provedeny pouze nezbytné úpravy a přespárování zdi. Nerealizované opravy představují
méně práce ve výši 672 553 Kč vč. DPH. Celkem méně práce po odečtu víceprací činí
211 837 Kč vč. DPH.
Ve smlouvě o dílo je požadována pozastávka 10 % po dobu 3 měsíce bezproblémového
provozu. Pozastávku z důvodu rozdělení stavby je třeba změnit na dobu do odstranění všech
vad a nedodělků. ORM předkládá ke schválení dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 128/2018.
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Odůvodnění:
Nutnost zbourání stávající zdi u č.p. 1186 byla zjištěna až po odbourání římsy, projektant
nemohl předpokládat její špatný stav. Na kontrolním dni byly tyto vícepráce schváleny
vedením města. Jedná se o obdobný případ jako u zdi před č.p. 1085, kde bylo s ÚS KHK
domluveno financování víceprací z rozpočtu ÚS KHK. Financovat vícepráce na zdi u č.p. 1186
ÚS KHK odmítla.
Méně práce na zdi u pozemku základní a střední školy, jsou odůvodněny tím, že město není
vlastníkem zdi a rekonstrukci musí provést Královéhradecký kraj. Město provedlo pouze
nezbytné přespárování doplnění zdiva a přezdění v části, která byla v havarijním stavu.
Účelem bylo, aby zeď neohrožovala chodce a padající kameny nepoškodily nový chodník.
V PD byla předpokládána oprava zdi ve větším rozsahu.
Pozastávku po dobu 3 měsíce nelze uplatňovat, z důvodu, že akce byla rozdělena na 2 etapy.
V rámci 2. Etapy bude dokončen pouze chodník u mostu. Finančně se jedná o nepatrnou část
cca 50 tis. Kč. Z tohoto důvodu se pozastávka mění do odstranění všech vad a nedodělků.
ORM doporučuje dodatek č. 4 k SOD na více méně práce a změnu doby uplatnění pozastávky
schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 5-91/18
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 128/2018 na méně, více práce stavby „Stavební
úpravy chodníku v ul. Na Hradčanech“ v celkové výši – 211 837,01 Kč vč. DPH a změnu doby
pozastávky do odstranění všech vad a nedodělků, a to mezi městem a firmou Novostav s r.o., IČO:
45539006, ve znění přílohy, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 VZ - „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“
Identifikace:
Dne 15.11.2018 byla vyhlášena VZ - „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“. Lhůta pro
podání nabídek byla dne 06.12.2018. V této lhůtě nebyla podána žádná nabídka. Z tohoto
důvodu je třeba veřejnou zakázku zrušit a na základě rozhodnutí RM je možné v tomto
případě zahájit jednací řízení bez uveřejnění.
Odůvodnění:
ORM doporučuje zakázku zrušit a uložit OMM zahájit jednací řízení bez uveřejnění. Součástí
akce " Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí je i vybavení nábytkem, které bylo také
vyhlášeno. V tomto zadávacím řízení byla podána 1 nabídka, v současné době probíhá
posouzení této nabídky. Ke schválení zadání vybranému dodavateli nábytku bude předloženo
do RM 6.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních odpověděli vedoucí ORM a OMM. Mgr. Hylský - dotaz na pojem podlimitní
zakázky, veřejné a bez zveřejnění apod. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 5-92/18
RM ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí" z důvodu, že nebyla
podána žádná nabídka.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 5-93/18
RM ukládá OMM zahájit pro zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí"
jednací řízení bez uveřejnění.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové
Město nad Metují – vybavení nábytkem
Identifikace:
Dne 14.11.2018 byla vyhlášena VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT
učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují – nábytek. Ve lhůtě pro podání nabídek byly
podány 2 nabídky. Dne 06.12.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek, která provedla otevírání obálek (zpřístupnění elektronických
nabídek pomocí šifrovacích klíčů), posouzení a hodnocení nabídek. Hodnotící komise
předkládá RM písemnou zprávu o hodnocení nabídek (v příloze).
Odůvodnění:
V současné době již probíhá realizace stavební části VZ - Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují, která byla podpořena dotací z
IROP(u). Nyní následuje soutěžení dodavatelů konektivity a nábytku. V zadávací dokumentaci
byl dán finanční limit, který nebyl překročen.
V rozpočtu na rok 2019 je navrženo ke schválení 11,5 mil. Kč (dotace 10 mil. Kč), tato částka
je dostatečná na pokrytí stavební části této veřejné zakázky (cca 8,3 mil. Kč), dodávky
nábytku (cca 0,55 mil Kč) a konektivity cca 2 mil. Kč, včetně doprovodných služeb (výkon TDI,
AD, BOZP, ...).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 5-94/18
RM souhlasí na základě písemné zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení
nabídek, se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení "Vybudování
učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují - nábytek" firmě
Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 66451 Šlapanice - Šlapanice, za nabídkovou cenu 550.635,91 Kč
vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 5-95/18
RM schvaluje kupní smlouvu na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Potrusil
s.r.o., Hybešova 1647/51, 66451 Šlapanice - Šlapanice, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové
Město nad Metují – konektivita
Identifikace:
Dne 14.11.2018 byla vyhlášena VZ - Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT
učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují – konektivita. Ve lhůtě pro podání nabídek byly
podány 3 nabídky. Dne 06.12.2018 se uskutečnilo jednání Komise pro otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek, která provedla otevírání obálek (zpřístupnění elektronických
nabídek pomocí šifrovacích klíčů), posouzení a hodnocení nabídek. Hodnotící komise
předkládá RM písemnou zprávu o hodnocení nabídek (v příloze).
Odůvodnění:
V současné době již probíhá realizace stavební části VZ - Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují, která byla podpořena dotací z
IROP(u). Nyní následuje soutěžení dodavatelů konektivity a nábytku. V zadávací dokumentaci
byl dán finanční limit, který nebyl překročen.
V rozpočtu na rok 2019 je navrženo ke schválení 11,5 mil. Kč (dotace 10 mil. Kč), tato částka
je dostatečná na pokrytí stavební části této veřejné zakázky (cca 8,3 mil. Kč), dodávky
nábytku (cca 0,55 mil Kč) a konektivity cca 2 mil. Kč, včetně doprovodných služeb (výkon TDI,
AD, BOZP, ...).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy Ing. Maura, v čem spočívají změny a zda mají nějaký vliv na realizaci a cenu,
odpověděla vedoucí ORM.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 5-96/18
RM souhlasí na základě písemné zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení
nabídek, se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení "Vybudování
učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují - konektivita" firmě
DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 2.007.390
Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 5-97/18
RM schvaluje kupní smlouvu na tuto akci mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DLNK
s.r.o., T.G.Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Umístění vodovodní přípojky v ul. Na Kopci
Identifikace:
ORM obdrželo žádost pí [osobní údaj odstraněn], o schválení záměru na uložení vodovodní
přípojky pro č. p. 119, ul. Na Kopci, Nové Město nad Metují. Přípojka je v situaci navržena v
zeleni a místní komunikaci na p. p. č. 676/1, který jsou ve vlastnictví města, k. ú. Krčín, obec
Nové Město nad Metují. V současné době vypracovává společnost VaK Náchod projektovou
dokumentaci k uložení přípojky, ke které se bude město ještě vyjadřovat.
Odůvodnění:
Stanoviska jednotlivých útvarů:
OMP: Nemáme námitky. Na vodovodní přípojku nebude třeba zřizovat věcné břemeno.
OŽP: Nemá připomínek k uložení přípojky.
ORM: Souhlasí se záměrem uložení přípojky. Po vypracování Projektové dokumentace
požadujeme PD předložit k vyjádření, ve kterém stanovíme podmínky uložení vodovodní
přípojky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - upozornil na problematickou situaci žadatelů. Bližší vysvětlení podal vedoucí
OMM. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 5-98/18
RM souhlasí s uložením vodovodní přípojky pro RD č. p. 119, ul. Na Kopci do pozemku 676/1, k. ú.
Krčín, který je ve vlastnictví města.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 5-99/18
RM pověřuje ORM vydáním vyjádření města na základě předložené projektové dokumentace k
uložení vodovodní přípojky pro RD č. p. 119, ul. Na Kopci.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/7 Přeložení městského rozhlasu a veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici - rozpočtové
opatření
Identifikace:
V rámci akce "Přeložení městského rozhlasu a veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici a části
ul. Nahořanská" je nutné uhradit vratnou kauci za omezení užívání nemovitosti - silnice II.
třídy. Výše vratná kauce ve výši 1.936,00 Kč vyplývá z uzavřené smlouvy o právu provést
stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti. Dále bylo se zpracovatelem projektové
dokumentace pro přeložení městského rozhlasu a veřejného osvětlení dohodnuto provedení
autorského dozoru, který byl po dokončení stavby vyčíslen na částku ve výši 4.235,- Kč
včetně DPH. Vzhledem k tomu, že na příslušné organizaci není k dispozici potřebná částka,
tak bude nutné schválit rozpočtové opatření na částku ve výši 6 tis. Kč.
Odůvodnění:
K výše uvedeným skutečnostem je nyní navrhováno rozpočtové opatření přesun částky 6 tis.
Kč pro realizaci akce "Přeložení městského rozhlasu a veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici a
části ul. Nahořanská" (§ 3341), navýšení bude pokryto přesunem z akce "Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí - jižní a západní část - PD + realizace" (§ 2212).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 5-100/18
RM schvaluje RO přesun částky 6 tis. Kč pro realizaci akce "Přeložení městského rozhlasu a
veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská" (§ 3341), navýšení bude pokryto
přesunem z akce "Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní a západní část - PD +
realizace" (§ 2212).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Cykloregion V. Moravce - Dohoda o předčasném užívání stavby
Identifikace:
V rámci akce "Cykloregion V. Moravce" na stavbě "Stavební úpravy komunikace ul. Železova
louka" nebylo možné provést z důvodu nevhodných klimatických podmínek vodorovné
dopravní značení. Bez provedeného dopravního značení není možné požádat o vydání
kolaudačního souhlasu. Z tohoto důvodu bude na Odboru výstavby a regionálního rozvoje
požádáno o povolení předčasného užívání stavby. Přílohou této žádosti musí být dohoda
stavebníka se zhotovitelem, ve které jsou sjednány podmínky předčasného užívání stavby.
Dohoda o předčasném užívání stavby je nyní překládána Radě města ke schválení.
Odůvodnění:
Bez uzavření dohody o předčasném užívání stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem nebude
příslušné povolení vydáno.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 5-101/18
RM schvaluje dohodu o předčasném užívání stavby, která je uzavírána mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Dodatek k SOD na PD Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská
Identifikace:
Na základě pracovní schůzky se zhotovitelem projektové dokumentace pro „Stavební úpravy a
doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“ firmou DiK Janák s.r.o., Nábřeží
Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, obdrželo ORM nacenění projektových víceprací doplnění veřejného osvětlení u míst pro přecházení. Cena bude tedy zvýšena o 22.990 Kč vč.
DPH. Celková cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo č. 215/2018 ze dne 07.09.2018 je
zapotřebí upravit dodatkem č. 1 z původně smluvených 168.190 Kč vč. DPH na 191.180 Kč
vč. DPH.
Zhotovitel také podal žádost o prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace z
důvodu řešení obrusné vrstvy chodníků, která kromě konzultace s městským architektem musí
být odsouhlasena zpracovatelem studie veřejných prostranství, projekční společností New
Visit s.r.o. Termín dokončení projektové dokumentace bude tedy dodatkem č. 1 posunut z
původně stanoveného termínu 28.02.2019 na 28.03.2019.
Odůvodnění:
ORM doporučuje schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 215/2018.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 5-102/18
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou DiK Janák s.r.o., Nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, na zpracování projektové
dokumentace "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují", kterým
se posouvá termín dokončení z 28.02.2019 na 28.03.2019 a zvyšuje cena díla o 22.990 Kč vč. DPH
na celkovou cenu 191.180 Kč vč. DPH, ve znění přílohy, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Vyjádření města k DSP "Novostavba BD C1 a C v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Na město byly doručeny 2 žádosti od S atelieru s.r.o. Náchod, který zastupuje stavebníka
FATO real s.r.o., o souhlas s rozšířením parkovacích stání, úpravou kanalizační přípojky,
přeložkou SEK a prodloužením veřejného osvětlení a druhá žádost o souhlas s dokumentací
ke stavebnímu povolení na „Novostavba bytového domu – blok C1 a C2, Nové Město nad
Metují. Na uvedené domy je již vydáno územní rozhodnutí, s čímž město nemělo problém.
Rozšíření parkovacích míst bylo požadováno usnesením ZM 125 ze dne 19.04.2018 „ZM
schvaluje uzavření upraveného dodatku č. 3 o prodloužení lhůty k dokončení výstavby v
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Březinkách do dne 31.12.2020 a zahájení výstavby bytového domu C ještě před dokončením
a zkolaudováním bytových domů D2 a D3 se společností FATO real s. r. o., člen holdingu
FATO, IČO: 27467031, Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové. ZM pověřuje ST podpisem
tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o zrušení a zřízení předkupního práva ve znění přílohy č. ZM
125 - 3/8, doplněném o úpravu, která spočívá v závazku firmy zajistit navýšení počtu
parkovacích stání o 7 míst.“ Požadavek je splněn, viz přiložené koordinační situace.
Z celkového počtu 13 stání jsou však 2 pro invalidy (původní počet bylo 6 parkovacích stání
před BD C2). Tímto rozšířením dojde k mírnému zásahu do pozemku, na kterém je navržen
park Březinky, proto bude muset dojít k úpravě DSP na park Březinky.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a dále i s návrhem na
rozšíření parkovacích míst.
V BD C1 a C2 bude obsaženo celkem 16 garáží pro 16 aut. U BD C1 a C2 vznikne celkem 30
parkovacích míst, z toho jsou 3 pro invalidy. V BD C1 a C2 vznikne 40 bytů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní upozornili, že neobdrželi všechny potřebné přílohy k tomuto bodu - půdorysy parkovišť budou jim zaslány. V diskusi byly (kromě otázky počtu parkovacích míst) řešeny návaznosti
staveb jednotlivých bytových domů. Veškeré dotazy byly radním dodatečně zodpovězeny
prostřednictvím e-mailů, a to ještě před vypořádání zápisu z této RM. Jeden radní byl na
vlastní vyřazen z hlasování z důvodů možné podjatosti.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 5-103/18
RM souhlasí s rozšířením parkovacích stání, úpravou kanalizační přípojky, přeložkou SEK a
prodloužením veřejného osvětlení u novostavby bytového domu - blok C1 a C2 Nové Město nad
Metují, na p. p. č. 690/1, 690/3, 656, 666/1, 666/2, 666/5 a 2072/2 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 5-104/18
RM souhlasí s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení na novostavbu bytového domu blok C1 a C2 Nové Město nad Metují, na p.p.č. 690/1, 690/3, 656, 666/1, 666/2, 666/5 a 2072/2 k.ú.
Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/1 Vyrovnání nákladů za technické zhodnocení bytové jednotky
Identifikace:
Jedná se o vyrovnání nákladů za technické zhodnocení bytové jednotky, kterou provedl
nájemce se souhlasem vlastníka. Úpravy provedl nájemce p. [osobní údaj odstraněn], bytová
jednotka č. 6, objekt čp. 468, ul. Dukelská. Nájemce zemřel. Úpravy spočívaly v provedení
rekonstrukce koupelny a byly provedeny v roce 2017. Dále po dohodě s OSN v bytě nájemce
zanechal plynový kotel Vaillant, který byl v jeho vlastnictví (pořízení v roce 2010). Celkové
náklady za technické zhodnocení dle doložených účetních dokladů 73.967 Kč. Na provedené
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úpravy byl zpracován znalecký posudek č. 1865/18/18 Ing. Jiřím Pokorným. Celkové
zhodnocení bytové jednotky dle znaleckého posudku je po odečtení nákladů na vypracování
posudku vyčísleno na 66.665 Kč. Vyrovnání za technické zhodnocení bude součástí
probíhajícího dědického řízení a bude proplaceno na základě jeho výsledku.
Odůvodnění:
V takových případech postupujeme dle pravidel schválených Radou města pod usnesením č.
RM 293 – 12446/14 ze dne 28.04.2014 a zákona č. 89/2012 Sb.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek se zeptat vedoucího OSN na nájemce. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 5-105/18
RM souhlasí s vyrovnáním nákladů za technické zhodnocení bytové jednotky č. 6, v objektu čp.
468, ul. Dukelská, které provedl nájemce p. [osobní údaj odstraněn]. Celkové zhodnocení bytové
jednotky dle znaleckého posudku je po odečtení nákladů na vypracování posudku vyčísleno na
66.665 Kč. Vyrovnání za technické zhodnocení bude součástí probíhajícího dědického řízení a bude
proplaceno na základě jeho výsledku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Informace o stavu objektů v trase přeložky I/14
Identifikace:
OSN žádá RM o vyjádření, jakým způsobem do budoucna plánovat údržbu objektů ležících v
trase přeložky I/14. Tato žádost je vznesena v souvislosti s výsledkem konaného referenda.
Jedná se o objekty čp. 292, a čp. 142, ul. Havlíčkova; čp. 360 a čp. 397, ul. Generála Klapálka
(tři bytové domy = 6 bytových jednotek, jeden nebytový prostor bývalé prodejny papírnictví)
Odůvodnění:
Jedná se o objekty, kde se v minulých letech prováděla pouze nejnutnější údržba, a to z
důvodu, že byly v rámci přeložky určeny k demolici. Byty v těchto objektech se ale pronajímají
a nájemníkům je třeba zajistit takové prostředí, aby mohli nerušeně bytové jednotky užívat.
Některé domy budou v blízké budoucnosti potřebovat nákladnější opravy (viz příloha tohoto
bodu). OSN v tomto kontextu žádá RM o vyjádření, jak v budoucnu plánovat tuto údržbu.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse radních o tom, co bude s objekty dál, a to jak v nejbližších letech, tak v
dlouhodobém kontextu. Byl podrobně projednán stav jednotlivých objektů a jejich perspektivy.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 5-106/18
RM ukládá OSN nadále provádět pouze běžnou údržbu bytových domů v trase přeložky I/14 s
výjimkou přípravy interiérů bytových jednotek při změně nájemníka.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2018
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 5-107/18
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 30.11.2018.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Neplatiči nájemného v bytech města za období od 01.01.2018 do 30.11.2018
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období od 01.01.2018 do 30.11.2018.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 5-108/18
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období od 01.01.2018 do
30.11.2018.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Nájemní smlouva Komenského čp.14
Identifikace:
OSN předkládá ke schválení nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu
čp. 14, ul. Komenského sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují a p. Vlastimilem
Bílkem, [osobní údaj odstraněn] Pražské předměstí 346, 397 01 Písek, IČO: 66939321. OSN
předkládá novou nájemní smlouvu z důvodu chybného postupu při uzavření stávající nájemní
smlouvy, kdy nebyla zveřejněna v registru smluv. Nová nájemní smlouva vypořádává závazky
obou smluvních stran plynoucí z předchozího neplatného smluvního vztahu (neplatnost
smlouvy = užívání nebytových prostor bez právního důvodu).
Odůvodnění:
OSN předkládá tuto novou nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a p.
Vlastimilem Bílkem, Pražské předměstí 346, 397 01, Písek, [osobní údaj odstraněn] IČO:
66939321 ke schválení z důvodu vypořádání závazků obou smluvních stran plynoucích z
předchozího neplatného smluvního vztahu (neplatnost smlouvy = užívání nebytových prostor
bez právního důvodu).
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 5-109/18
RM schvaluje novou nájemní smlouvu na pronájem prostor pro podnikání v objektu čp. 14, ul.
Komenského, mezi městem Nové Město nad Metují a p. Vlastimilem Bílkem, Pražské předměstí
346, 397 01 Písek, IČO: 66939321 z důvodu vypořádání závazků obou smluvních stran plynoucích z
předchozího neplatného smluvního vztahu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/6 Dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor plynové kotelny DZ čp. 415
Identifikace:
Jedná se o dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v objektu čp.
415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá, dodatek č. 12). Dodatek k nájemní smlouvě řeší
upřesnění ceny pronájmu pro rok 2019, dle předpokládané výroby tepla (GJ).
Odůvodnění:
Jedná se o každoročně opakující se proces, kdy PNT s.r.o. upřesňuje předpokládanou cenu
za pronájem plynové kotelny. Tato cena vzniká na základě Cenového rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu a vychází z množství vyrobeného tepla (GJ) za rok. Tento
způsob výpočtu je v souladu s výše uvedeným Cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 5-110/18
RM schvaluje znění dodatku č. 12 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor plynové kotelny v
objektu čp. 415, ul. 28. října (Dům zdraví, doba neurčitá), týkající se určení předpokládané ceny
pronájmu pro rok 2019, ve znění přílohy, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/7 Spoluúčast na opravách objektu čp. 926, ul. U Lípy
Identifikace:
OSN informuje RM o spoluúčasti na údržbě objektu čp. 926, ul. U Lípy, kde je město
spoluvlastníkem v podílu 1/3 na všech konstrukcích objektu. Většinový spoluvlastník Tiskárna
KNOPP s.r.o. (2/3 podíl) byl nucen z důvodu havarijního stavu provést výměnu 3 kusů oken
(viz foto příloha). Celkové náklady na provedenou výměnu 57.048 Kč vč. DPH. Podíl města
jako spoluvlastníka 19.016 Kč vč. DPH. Úhrada nákladů bude provedena z rozpočtu OSN.
Odůvodnění:
Správu společné věci řeší zákon 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), § 1128, (1) O běžné
správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů.; § 1129 (1) K rozhodnutí
o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo
zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny
hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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Z podrobnějšího projednání:
Radní se v diskusi zabývali spolupodílem města na této nemovitosti a záležitostmi s tím
souvisejícími. Bylo diskutováno o účelnosti tohoto vlastnictví a o pingpongové herně, kterou
má v tomto objektu pingpongový oddíl. K navrženému znění usnesení nebyly připomínky, bylo
odsouhlaseno.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 5-111/18
RM bere na vědomí informace o finanční spoluúčasti ve výši 19.016 Kč vč. DPH na údržbě objektu
čp. 926, ul. U Lípy, kde je město 1/3 vlastníkem.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 5-112/18
RM ukládá OSN jednat s většinovým spoluvlastníkem (Tiskárna Knopp, s.r.o.) o plánované údržbě
objektu čp. 926, ul. U Lípy v horizontu 5 let a s výsledkem seznámit RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/1 Hodnocení školního roku 2017/2018 v základních školách
Identifikace:
Ředitelé "ZŠ Komenského", "ZŠ a MŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" předstupují před RM s
hodnocením školního roku 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:04 hodin vedoucí OŠKS přivítal na jednání RM ředitele novoměstských ZŠ a představil
jim jmenovitě jednotlivé radní nového volebního období 2018 - 2022.
1/ Mgr. Jana Vitverová - ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" - většinu informací obsahuje výroční
zpráva, kterou měli radní v materiálech na jednání RM. V září 2017 nastoupilo 350 žáků, ve
škole pracuje celkem 28 zájmových kroužků. Snažíme se nabídnout rozmanité kroužky. Dále
seznámila radní s počtem pedagogů a jejich průběžným vzděláváním, s počtem žáků, kteří
ukončili povinnou školní docházku. V rámci předmětu Volba povolání realizuje škola různé
exkurze, např. do Škoda Auto. Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště složené
z odborných pracovníků. Je zaměřeno na plnění podpůrných opatření, na prevenci školní
neúspěšnosti a práci s talentovanými žáky. V rámci tělesné výchovy využívají zimní stadion,
v 1. – 3. ročníku absolvují plaveckou výuku, ve 4. ročníku cyklistický kurz, v 7. ročníku lyžařský
výcvik. V rámci prevence sociálně patologických jevů pořádají pro žáky 6. ročníku adaptační
pobyt, spolupracují s Centrem Semiramis a využívají jejich programy. Ve škole pracují 2
pěvecké sbory, na 1. stupni Notičky a na 2. stupni Terénní berušky. Oba sbory pravidelně
vystupují na akcích města. Žáci jsou úspěšní v různých soutěžích (1. místo v krajském kole
přírodovědné soutěže, úspěch také v Olympiádě v Aj). Škola spolupráce s Volejbalovým
centrem a se spolkem Bavíme se sportem, pořádají víkendové sportovní akce. V rámci
polytechnické výchovy spolupracují s fy Škoda Auto - vybavení učeben a financování
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materiálního zázemí. Spolupracují s MAS Pohoda venkova, z.s. MST - spolupráce s fy Škoda
Auto - poradila byste, na koho se obrátit, viz sloučená škola "SPŠ". Mgr. Vitverová - navrhla
obrátit se na pana učitele Kašpara, který je s fy Škoda Auto v kontaktu a sdělí více informací.
Ing. Maur - vznesl dotaz na všechny 3 přítomné ředitele ZŠ - máte pocit, že u žáků je vidět
posun k technickým oborům? Jaký je Váš pohled na rozvoj střední školy ve vazbě na
technické obory?
2/ Mgr. Pavla Smolová - ředitelka "ZŠ Malecí" má za sebou 1. rok ve funkci ředitelky, škola má
365 žáků, z toho 230 žáků je na 1. stupni, ve školní družině 210 žáků v 7 odděleních, 1
oddělení školního klubu. Od 90. let patří do sítě škol podporujících zdraví (ekologie apod.).
Škola spolupracuje s Centrem Semiramis a prochází všemi jejich programy. Škole se daří být
úspěšní v získávání dotačních titulů v rámci vypsaných grantů. Velice úspěšný je fotokroužek,
který se zúčastňuje různých soutěží, největším úspěchem je vítězství žákyně v mezinárodní
soutěži, cenu si byla převzít s tatínkem v Hongkongu. Spolupráce s MSSS Oáza, vystupuje
pěvecký kroužek, děti ze školní družiny, spolupráce s MP, do školy dochází strážník p.
Pročko, jako preventista, dále spolupracujeme s novoměstským zámkem, MKN, MMUZ a MK.
Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště, výchovný poradce, zástupce učitelů, speciální
pedagog. Využíváme také služby psycholožky paní PaedDr. Jany Tomanová a hodně
spolupracujeme také s Oddělením sociální prevence z MěÚ Nové Město nad Metují. Postupně
ve spolupráci s městem se škola snaží modernizovat školu. Z ušetřených peněz škola koupila
nábytek, vybavili sborovnu aj. Osvětlení je v rozpočtu na rok 2019 (spolupráce s OSN). Škola
využívá doplňkovou činnost - pronájem tělocvičen i o prázdninách (házenkáři využívají
tělocvičnu a ve školní jídelně se zároveň stravují). Ve školní jídelně vzrostl počet vydávaných
obědů z 380 obědů/den na 440 obědů/den, v jídelně pracují 3 plně kvalifikovaní kuchaři a 2
pomocné síly v kuchyni.
Ing. Maur - dotaz na nezasíťovanost školy a čím to školu omezuje. Mgr. Smolová – nemohou
používat elektronickou třídní knihu, učitel se nepřipojí na vzdálený server. S městem už to řeší
několik let, vždy je vyčleněno 40 tis. Kč na rok. Plně zasíťovaná bude škola do roku 2020.
3/ Mgr. Vladimír Milt - ředitel "ZŠ Komenského" seznámil radní také nejprve s počtem žáků a
pedagogů – 297 žáků, 35 zaměstnanců, 5 oddělení ŠD, 1 oddělení ŠK. V pedagogickém
sboru má škola 2 speciální pedagožky. Škola se účastní olympiád (velký a mimořádný úspěch
v krajském kole Olympiády v ČJ, sportovní úspěchy školní družiny). Mezinárodní spolupráce již 11 let trvá spolupráce školy s rumunským Banátem. Z Gerníku letos přijela skupina učitelů
s dětmi. Škola se velmi zaměřuje na ekologické aktivity, zásluhu na tom má Mgr. Václav Nýč,
dostal Cenu za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v Královéhradeckém kraji. Ve škole Vybudovali novou učebnu matematiky a přebudovali
kabinet přírodopisu. Všem poděkoval za výstavbu nové tělocvičny, i když firma, která práci
odvádí, je trochu nešťastná ze špatně připraveného projektu, ale časový harmonogram se
plní. Ing. Maur - z jakého pohledu je firma nešťastná? Mgr. Milt - totální nepřipraveností
projektu. Na druhou stranu je tam výborný stavební dozor. ST - to máme štěstí. Mgr. Milt stavební dozor je nenechá udělat něco špatně, p. Řada to má pod palcem. Mělo by to být
hotové do konce srpna, má ale informaci, že je tam časová rezerva a fy by to chtěla stihnout
do konce června 2019. Další dotaz Ing. Maura – bude možné využívat tělocvičnu i pro
sportovní činnost veřejnosti? Mgr. Milt – Ano, šatny pro školu budou odděleny od šaten pro
veřejnost, v odpoledních hodinách budou tělocvičnu pronajímat. Pan Jarolímek - v provozu
budou obě tělocvičny? Mgr. Milt - ano. Bude tam 5 různých hřišť, pro školu je dobré, že již
nebudou muset využívat tělocvičnu na Malecí. Škola je úspěšná v získávání grantů, město,
kraj, MŠMT. Nyní budou realizovat spolupráci se 6 školami v Evropě po dobu 2 let - je to v
rámci programu Erasmus. V lednu budou žádat o finance v programu Šablony II. Ing. Maur to je pro učitele? Ředitelé - je to jak pro učitele, tak i pro žáky. Škola se zaměřuje na výuku
jazyků a na environmentální výchovu. Dále uvedl, že je škola získala název "Rorýsí škola" mají budky (hnízda) pro rorýse. Vedle školy se nachází nevyužívaná zahrada - majitelů se
neptal, ale ptá se radních, zda by město souhlasilo s příp. využitím tohoto pozemku pro
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družinu? Ing. Maur - o jak velkou výměru pozemku se jedná? Mgr. Milt - cca 30 m2, ale
přesně neví, musí se podívat do KN. Strojírenské obory - viz dotaz Ing. Maura - ví, že žáci do
Nového Města nad Metují moc nechtějí, zřejmě je to kvalitou výuky. ST - image školy je
špatná a je to dáno sloučením školy. Mgr. Hylský - souhlasil, že sloučení škol nebylo šťastným
řešením. Mgr. Vitverová - ví, že město má zájem školu podpořit, obdivuje paní PaedDr.
Taláškovou a budou se snažit jim v náboru žáků pomoci. Když se něco pokazí, jde to rychle,
ale mnohem delší dobu se to napravuje. Svoji zkušenost také připojila Mgr. Smolová. Do
diskuse se připojil také Ing. Němeček.
Odchod hostů ve 14:10 hodin.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 5-113/18
RM bere na vědomí hodnocení školního roku 2017/2018 v Základní škole Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, v Základní škole a Mateřské škole Krčín a v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, přednesené řediteli těchto příspěvkových organizací
a děkuje jim za jejich dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Informace o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání
Identifikace:
V souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, informují ředitelky
mateřských škol zřizovatele o termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol
v Novém Městě nad Metují pro školní rok 2019/2020, který se bude konat v úterý 07.05.2019
od 7:00 do 16:00 hodin. Dále ředitelky mateřských škol informují zřizovatele o termínech Dnů
otevřených dveří v jednotlivých školách.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 5-114/18
RM bere na vědomí konání zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Novém Městě
nad Metují pro školní rok 2019/2020 dne 07.05.2019 od 7:00 do 16:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Investiční záměry sportovních klubů
Identifikace:
Od 23.11. do 29.11.2018 probíhaly schůzky zástupců sportovních klubů SK Nové Město nad
Metují, TJ Spartak, T.J. Sokol Krčín a T.J. Sokol Nové Město nad Metují s MST, na kterých
sportovní kluby informovaly o plánovaných investičních akcích na roky 2019 – 2021 a o
případné finanční spoluúčasti města na těchto investičních akcích. Přehled investičních
záměrů je předložen do jednání RM – viz příloha.
Odůvodnění:
Vyplývá z úkolu, který byl zadán RM 409 dne 19.11.2018 v rámci projednávání bodu 5.26 Žádost TJ Spartak o vyjádření podpory.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Podrobný komentář přednesl MST, který se zástupci klubů jednal. Na to navázala velice
obsáhlá systémová diskuse, která se především týkala budoucího přístupu města k investicím
v této oblasti. Proběhla kritika přístupů některých vlastníků sportovišť k oblasti údržby a
investic. Velká část debaty se pak týkala financování, schopnosti klubů - vlastníků sportovišť,
využívat vícezdrojové financování apod. Pro budoucí rozhodování považují radní za nezbytné
zpracovat podklady k dalšímu rozhodování, které povedou k financování a podpoře sportu v
Novém Městě nad Metují. V tomto smyslu pak byla přijata také usnesení.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 5-115/18
RM byla seznámena s investičními záměry na roky 2019 - 2021 Sportovního klubu Nové Město nad
Metují z.s., Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují, z.s., Tělocvičné jednoty Sokol
Krčín a tělocvičné jednoty Sokol Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 5-116/18
RM ukládá OŠKS zpracovat podklady k dalšímu rozhodování, které povedou k financování a
podpoře sportu v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2019
Identifikace:
V souladu s § 3, odst. 1, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, žádají ředitelky mateřských škol zřizovatele o souhlas plánovaným
přerušení provozu o hlavních prázdninách 2019. V mateřských školách bude o hlavních
prázdninách přerušen provoz na 5 týdnů, všechny mateřské školy současně budou zavřeny 2
týdny od 22.07.2019 do 02.08.2019. V ostatních týdnech prázdnin bude ve školách omezený
provoz (bude docházet ke spojování tříd podle počtu přihlášených dětí) a mateřské školy si
budou navzájem vypomáhat v umístění dětí. V době prázdnin mají rodiče možnost využít
„zámecké školky“ Mateřského centra Na zámečku, příměstských táborů DDM Stonožka a
spolku Bavíme se sportem, případně dětské skupiny Krteček.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS odpověděl na dotaz p. Jarolímka, týkající se přerušení provozu MŠ o
prázdninách ve městě. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 5-117/18
RM souhlasí s uzavřením provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v roce 2019 takto: MŠ
Rašínova – 22.07. – 23.08.2019, MŠ Na Františku – 01.07. – 02.08.2019, MŠ Pod Výrovem – 01.07.
– 16.08.2019, MŠ Krčín – 08.07. – 09.08.2019, MŠ Vrchoviny - 08.07. – 09.08.2019, všechny
mateřské školy současně budou uzavřeny ode dne 22.07. do dne 02.08.2019. V době hlavních
prázdnin, kdy mateřská škola nebude uzavřena, bude omezený provoz.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 5-118/18
RM ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o uzavření mateřských škol v době
hlavních prázdnin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Střednědobý výhled a rozpočet na rok 2019 PO
Identifikace:
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizací
zákona č. 250/2000 Sb., mají příspěvkové organizace města od roku 2018 povinnost sestavit,
zveřejnit a mít zřizovatelem schválený střednědobý výhled na roky 2020 – 2021 a rozpočet na
rok 2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele jako zřizovatele PO a příslušných právních
předpisů.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 5-119/18
RM schvaluje rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled pro roky 2020-2021 příspěvkových
organizací.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
V souladu se Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli
předkládá ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 5-120/18
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín za školní
rok 2017/2018.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
V souladu se Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli
předkládá ředitel "ZŠ Komenského" Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 5-121/18
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, za školní rok 2017/2018.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Výroční zpráva o činnosti školy - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
V souladu se Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli
předkládá ředitelka "ZŠ Malecí" Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 5-122/18
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod za školní rok 2017/2018.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Zápis z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 05.12.2018
Identifikace:
Dne 05.12.2018 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR
byla seznámena s kompetencemi ŠR vymezené školským zákonem a konstatovala, že se při
svých jednáních bude těchto kompetencí důsledně držet. ŠR uložila svým členům zachovávat
mlčenlivost o projednávaných skutečnostech a předsedkyni uložila informovat o kompetencích
ŠR zástupce rodičů z jednotlivých tříd na třídních schůzkách dne 06.12.2018.
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Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 5-123/18
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod ze dne 05.12.2018.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Zápis č. 2 z jednání Žákovského parlamentu
Identifikace:
Dne 04.12.2018 se sešel ke svému 2. jednání ve školním roce 2018/2019 Žákovský parlament
města Nové Město nad Metují (dále jen ŽP). ŽP byl seznámen s činností MAS Pohoda
venkova při realizaci Místního akčního plánu vzdělávání na Novoměstsku. ŽP představila svou
činnost lokální síťařka, která ve spolupráci s odborníky vyhledává ohrožené děti a v rámci
možností jim poskytuje pomoc. Následovaly podněty členů ŽP, z nichž vyplynuly úkoly pro
koordinátory ŽP: 1/ Projednat s příslušnými orgány MěÚ umístění zpomalovacích pruhů v ulici
Na Hradčanech; 2/ Projednat s příslušnými orgány MěÚ možnost vyznačení přechodu pro
chodce před vlakovým nádražím. Odpovědi na oba podněty budou zaslány koordinátorům
jednotlivých školních parlamentů - viz příloha.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 5-124/18
RM byla seznámena se zápisem č. 2 z jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad
Metují ze dne 04.12.2018.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Identifikace:
Dne 14.11.2018 schválila vláda ČR novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb. , o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se navyšují platové tarify
pedagogickým pracovníkům s platností ode dne 01.01.2019. Zřizovatel zařazuje ředitele škol
a školských zařízení do platových tříd v souladu s § 123 zákoníku práce podle nejnáročnějších
prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává a do platového stupně v závislosti na délce
započtené praxe. V souvislosti se změnou tarifů se ředitelům škol a školských zařízení mění
příplatek za vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle stupně řízení a
náročnosti řídící práce.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Kupka podal radním k této záležitosti komentář. Diskutující: Ing. Maur, MBA, TAJ,
Ing. Němeček, ST. TAJ - informoval o porovnání s jinými městy. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 5-125/18
RM schvaluje platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností od 01.01.2019
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ a MŠ Krčín", která jej použije
výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 7 žáků ve školním roce 2018/2019,
a to v období ode dne 01.01.2019 do dne 28.06.2019. Celkem se jedná o finanční dar ve výši
17.600 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 5-126/18
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI v celkové výši 17.600 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro celkem 7 žáků, a to v období ode dne 01.01.2019 do dne 28.06.2019.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Komenského", která jej
použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 4 žáky ve školním roce
2018/2019, a to v období ode dne 01.01.2019 do dne 28.06.2019. Celkem se jedná o finanční
dar ve výši 11.946 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 5-127/18
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 11.946 Kč. Dar je určen výhradně k
uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 4 žáky, a to v období ode dne 01.01.2019 do dne
28.06.2019.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Žádost o souhlas s navýšením ceny obědů v "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Společnost Scolarest - zařízení školního stravování, spol. s r. o. předkládá v souladu s
podmínkami Smlouvy o zabezpečení stravování ze dne 19.07.2011 návrh na zvýšení cen
obědů pro žáky o 1 Kč a pro cizí strávníky o 6 Kč ode dne 01.02.2019. Toto zvýšení cen je
řešeno Dodatkem č. 5 ke Smlouvě o zabezpečení stravování. Navrhované ceny obědů: žáci 7
- 10 let - 24 Kč, žáci 11 - 14 let - 26 Kč, žáci 15 a více let - 28 Kč, cizí strávníci - 68 Kč, při
odběru do jídlonosičů - 65 Kč.
Odůvodnění:
K navýšení dochází vzhledem k vývoji inflace v cenách potravin a z důvodu zachování skladby
a pestrosti nabídky.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek vnesl dotaz k rozdílu cen - jak jsou jinak, v ostatních školách? OŠKS - uvedl
jednotlivé ceny obědů v "ZŠ Krčín", "ZŠ Malecí" a "ZŠ Komenského", a to pro prostřední
kategorii, tj. v podstatě 2. stupeň a pro kategorii strávníků nad 15 let. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 5-128/18
RM schvaluje navýšení ceny obědů ode dne 01.02.2019 ve školní restauraci Scolarest - zařízení
školního stravování spol. s r.o. při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod a pověřuje ST podpisem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zabezpečení stravování ze dne
19.07.2011 uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a společností Scolarest - zařízení
školního stravování, spol. s r. o.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - MMUZ
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací
ke zřizovateli“ o souhlas s podáním 3 žádostí o grant z dotačních programů
Královéhradeckého kraje „Podpora turistických informačních center“, „Podpora činnosti muzeí
a galerií“ a „Podpora kulturních aktivit“.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - výše - víme, o co se jedná? Možná to přehlédl v podkladech. OŠKS - v
krátkosti odpověděl, bližší informace může poslat. Pan Jarolímek - děkuje, nemá historickou
zkušenost. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 5-129/18
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují podalo 3 žádosti o grant
z dotačních programů Královéhradeckého kraje „Podpora turistických informačních center“,
„Podpora činnosti muzeí a galerií“ a „Podpora kulturních aktivit“.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 5-130/18
RM souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Krčín podala žádost o grant z dotačního
programu Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ Komenského
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 5-131/18
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
podala žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování
a zdravý životní styl žáků“.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/18 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant – ZŠ Malecí
Identifikace:
Ředitelka ZŠ Malecí žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním 2 žádostí o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků“ na realizací
projektů s názvem "Krok správným směre" a "Školní úspěšnost s Feuersteinem" a 1 žádosti o
grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj podmínek pro vzdělávání".
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 5-132/18
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod podala
dvě žádosti o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Prevence rizikového chování a
zdravý životní styl žáků“ a jednu žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje
„Rozvoj podmínek pro vzdělávání".
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/19 Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZUŠ
Identifikace:
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují žádá RM o schválení
přijetí účelově určeného finančního daru na činnost Novoměstské filharmonie ve výši 6.000 Kč
od pana [osobní údaj odstraněn].
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových
organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Body na tzv. "žlutém papíře", tj. předávané až na jednání RM - tj. 5/19, 5/20, 5/21 a 5/22, byly
odsouhlaseny.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 5-133/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod, ve výši 6.000 Kč od pana [osobní údaj
odstraněn], na činnost Novoměstské filharmonie.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/20 Žádost č. 1 o souhlas s přijetím finančního daru - MSSS Oáza
Identifikace:
MSSS Oáza Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí účelově určeného finančního
daru od Nadace ČEZ v hodnotě 37.790 Kč na nákup pomůcek pro klienty s demencí.
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Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových
organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 5-134/18
RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město
nad Metují ve výši 37.790Kč od Nadace ČEZ na nákup pomůcek pro klienty s demencí.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/21 Žádost č. 2 o souhlas s přijetím daru - MSSS Oáza - Slevomat
Identifikace:
MSSS Oáza Nové Město nad Metují žádá RM o schválení přijetí daru od firmy Slevomat.cz,
s.r.o., která darovala MSSS Oáza 4 mechanické invalidní vozíky a 3 elektropohony v celkové
částce 131.400 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových
organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 5-135/18
RM souhlasí s přijetím 4 mechanických invalidních vozíků a 3 elektropohonů v celkové hodnotě
131.400 Kč od firmy Slevomat.cz, s.r.o. pro Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město
nad Metují.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/22 Žádost o souhlas s přijetím dědictví
Identifikace:
MSSS Oáza Nové Město nad Metují žádá RM o souhlas s přijetím dědictví po paní [osobní
údaj odstraněn], která byla dlouholetou klientkou Domova pro seniory MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele příspěvkových
organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/22 USNESENÍ č. RM 5-136/18
RM souhlasí s tím, aby Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují přijalo
dědictví po paní [osobní údaj odstraněn].
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/23 Sportovní komise - doplnění člena z titulu funkce zastupitelky města Nové Město
nad Metují
Identifikace:
Nový bod na tzv. "žlutém papíře" - doplnění zastupitelky pí Markéty Žahourkové do Sportovní
komise.
Odůvodnění:
RM provádí doplnění nové členky Sportovní komise z jejího titulu funkce zastupitelky města
Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 5/23 USNESENÍ č. RM 5-137/18
RM jmenuje paní Markétu Žahourkovou novým členem Komise sportovní z jejího titulu funkce
zastupitelky města Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/23
RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret paní Markétě Žahourkové, která byla RM
jmenována novým členem Komise sportovní z jejího titulu funkce zastupitelky města Nové Město
nad Metují.
Bez usnesení

6/1 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 5-138/18
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci správy úřadu, ZŠ Komenského,
Technických služeb a MŠ Na Františku ve znění přílohy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Rozpočtové opatření - § 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině (pěstounská
péče) o částku 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci rozpočtu OSV.
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Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno zejména realizací vzdělávacích pobytů pro pěstouny a setkání
pěstounských rodin. Náklady jsou kryty každoročně ze státního rozpočtu příspěvkem na
pěstounskou péči. V předchozích letech nebyl tento příspěvek v plné výši vyčerpán a vyšší
náklady letošního roku tak budou z těchto přebytků dofinancovány.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 5-139/18
RM schvaluje RO – navýšení § 4339 – ostatní sociální péče a pomoc rodině (pěstounská péče) o
částku 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 4399 – ostatní záležitosti sociálních věcí.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Rozpočtové opatření - § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního plánování
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje provedení přesunu v rozpočtu § 4349 – ostatní sociální péče vč.
komunitního plánování ve výši 15 tis. Kč z důvodu vyššího čerpání položky na platy než
předpokládal rozpočet.
Odůvodnění:
Na komunitní plánování je přeúčtována část platových výdajů vedoucí OSV z § 6171 – místní
správa. Navýšení bude pokryto v rámci plánovaných výdajů na komunitní plánování.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 5-140/18
RM schvaluje RO - přesun v rámci rozpočtu § 4349 - ostatní sociální péče vč. komunitního
plánování - navýšení položky platy o částku 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z ostatních
výdajů na komunitní plánování.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Rozpočtové opatření - § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
Identifikace:
Vedoucí OŽP navrhuje navýšení § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů o částku 250 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2321 - kanalizace - položka kanalizace Březinky půjčka VaK(u) Náchod.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno nárůstem svozových cen i skládkovného (8 – 10 %) a u tříděných
odpadů také nárůstem jejich celkového objemu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 5-141/18
RM schvaluje RO - navýšení § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů o částku 250 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 2321 - kanalizace - položka kanalizace Březinky - půjčka
VaK(u) Náchod.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2019
Identifikace:
RM je předložena ke schválení Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok
2019 uzavřená ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, uzavíraná s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408.
Odůvodnění:
Předmětem smlouvy je plnění závazku spočívajícího v poskytnutí veřejné služby v přepravě
cestujících podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, a to zajištění dopravní
obslužnosti v územním obvodu města Nové Město nad Metují v období ode dne 01.01.2019
do dne 31.12.2019, v rozsahu autobusové linky č. 640035 Krčín - Nové Město nad Metují Slavoňov a linky č. 640025 Nové Město nad Metují - Bohuslavice - Dobruška. Závazek bude
dopravcem plněn za úhradu - kompenzaci ve výši 173.591,60 Kč. V roce 2018 byla částka
172.889 Kč. V tomto případě bylo možné přímé zadání ve smyslu § 18 písm. c) zákona o
veřejných službách v přepravě cestujících (průměrná roční hodnota ani počet km za rok
nepřesáhnou hodnoty uvedené přímo v použitelném předpise Evropských společenství). Na
úřední desce bude zveřejněno oznámení podle § 19 odst. 2 zákona o veřejných službách,
které je objednatel povinen zveřejnit v případě uzavření smlouvy o veřejných službách v
přepravě cestujících přímým zadáním. Schválení smlouvy je v kompetenci RM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 5-142/18
RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na zajištění dopravní
obslužnosti v územním obvodu města Nové Město nad Metují na rok 2019 s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ve znění přílohy a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Rozpočtové opatření - § 2212 - silnice
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje navýšení § 2212 - silnice o částku 30 tis. Kč přesunem z jiného
paragrafu rozpočtu ve správě TS.
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Odůvodnění:
V průběhu roku došlo k většímu rozsahu údržby silnic, než předpokládal rozpočet města
(Dobrušská ul., Vrchoviny k letišti).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:

K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 5-143/18
RM schvaluje RO - navýšení § 2212 - silnice o částku 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
z § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, cyklostezky, parkoviště.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/7 Rozpočtové opatření - § 5311 - městská policie
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje provedení přesunu v rozpočtu MP z důvodu vyššího čerpání některých
položek rozpočtu MP.
Odůvodnění:
Řešení dopravní situace spojené se zvýšeným provozem vozidel přes Husovo náměstí
muselo být řešeno větším rozsahem služeb Městské policie při řízení provozu v této lokalitě.
Z toho důvodu dojde k vyššímu čerpání mzdových výdajů. V průběhu roku dále došlo
k vyššímu čerpání plánovaného rozpočtu na údržbu (vozidlo MP, kamerový systém). Navýšení
uvedených položek v celkové výši 150 tis. Kč by bylo pokryto přesunem z nečerpané položky
MP – nákup vozidla vč. vybavení a úprav.
V kompetenci RM je provádění RO přesunem mezi položkami schváleného rozpočtu s tím, že
rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Z toho důvodu není navrženo
částečné pokrytí RO z pojistného plnění za opravu vozidla (90 tis. Kč), které se projeví ve
vyšších příjmech MP.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 5-144/18
RM schvaluje RO - přesun v rámci rozpočtu § 5311 - městská policie - navýšení položek platy a
ostatních výdajů o celkovou částku 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky nákup
vozidla vč. vybavení a úprav.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/8 Rozpočtové opatření - § 6115 - volby do místních zastupitelstev a senátu
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení rozpočtu § 6115 - volby do místních zastupitelstev a senátu o
částku 45 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - komunální služby a územní
rozvoj - nákup pozemků.
Odůvodnění:
Město obdrželo neinvestiční dotaci na úhradu výdajů vzniklých obcím v souvislosti s konáním
voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši 555 tis. Kč. Vzhledem k
tomu, že celkové výdaje na volby budou vyšší, rozdíl bude předfinancován městem. Po
vypořádání dotací bude náhrada doplacena v roce 2019.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 5-145/18
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 6115 - volby do místních zastupitelstev a senátu o částku
45 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj - nákup
pozemků.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/9 Rozpočtové opatření - § 6399 - finanční operace
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod DPH o
částku 50 tis. Kč.
Odůvodnění:
K překročení položky rozpočtu dojde zejména z důvodu realizovaného prodeje pozemku
v Krčíně. Navýšení bude pokryto přesunem částky z § 3639 - komunální služby a územní
rozvoj z položky nákup pozemků.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 5-146/18
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 6399 - finanční operace v položce odvod DPH o částku 50
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem částky z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj z
položky nákup pozemků.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/10 Rozpočtové opatření - § 3635 - územní plánování (digitální mapy)
Identifikace:
Vedoucí OI navrhuje provedení přesunu v rozpočtu § 3635 - územní plánování ve výši 3 tis.
Kč z důvodu vyššího čerpání položky digitální mapy (aktualizace a doměření sítí).
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Odůvodnění:
V rozpočtu města je každoročně vyčleněna položka na aktualizace a doměření sítí, které
zajišťuje Geodézie Náchod. Tato data jsou pak součástí digitálních map města. Ve 2. pololetí
bylo provedeno doměření sítí ve větším rozsahu, než předpokládal rozpočet. Navýšení bude
pokryto přesunem v rámci § 3635 - územní plánování.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 5-147/18
RM schvaluje RO - přesun v rámci rozpočtu § 3635 - územní plánování - navýšení položky digitální
mapy (aktualizace a doměření sítí) o částku 3 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky
územní plán a územní studie.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/11 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
Identifikace:
Dne 14.11.2018 schválila vláda ČR novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se navyšují platové tarify a
zvláštní příplatky s platností ode dne 01.01.2019. Ředitelům příspěvkových organizací
(Městské středisko sociálních služeb OÁZA, Městské muzeum Nové Město nad Metují a
Městská knihovna Nové Město nad Metují) stanovuje plat v souladu s § 123 zákoníku práce.
V souvislosti se změnou tarifů se ředitelům příspěvkových organizací mění příplatek za
vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle stupně řízení a náročnosti řídící
práce.
Odůvodnění:
Ke změnám dochází v důsledku novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 5-148/18
RM schvaluje nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací (Městské středisko
sociálních služeb OÁZA, Městské muzeum Nové Město nad Metují a Městská knihovna Nové Město
nad Metují) s platností od 01.01.2019.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/1 Nové ceny za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2019
Identifikace:
Schválení nových cen za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2019.
Odůvodnění:
Projednat na základě předložených podkladů cen za svoz směsného komunálního odpadu a
neschválení/schválení nových cen za svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2019.
Vzhledem k výsledkům výběrového řízení na svoz komunálního odpadu v Novém Městě nad
Metují pro roky 2018 až 2020 a reálným výsledkům výnosů a nákladů na odpadové
hospodářství v Novém Městě nad Metují v minulých letech je nutné projednat a případně
zvýšit ceny za svoz směsného komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
MST - od pana Ing. Hanky obdržel perfektně zpracovanou tabulku. K projednávanému bodu
diskutovala opět většina radních. ST - to, co město dotuje, si držíme ve výši cca 1 mil. Kč.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 5-149/18
RM schvaluje stanovení nových cen za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 ve výši: Popelnice týdenní svoz občané 2.330 Kč, firmy 2.665 Kč. Kombinovaný svoz - občané 2.020 Kč, firmy 2.315
Kč. Čtrnáctidenní svoz - občané 1.295 Kč, firmy 1.465 Kč. Měsíční svoz - občané 705 Kč.
Kontejnery - týdenní svoz občané 14.770 Kč, firmy 16.060 Kč. Čtrnáctidenní svoz - občané 7.395
Kč. Pytle na odpad za 50 Kč.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:
Z důvodu akutního řešení nedostatku pracovních sil a potencionální hrozby kůrovcové
kalamity, předkládá SL k rozhodnutí žádost o výjimku ze Zásad města pro zakázky malého
rozsahu na uzavírání dílčích smluv na provádění těžebních a pěstebních prací v městských
lesích, a to dle aktuální potřeby správce (vedoucího odboru správy městských lesů). Práce
budou objednávány dle potřeby za sjednanou cenu 150 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce, za
210 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací a za částku 400 Kč/hod. za výškové a rizikové
práce, a to na období ode dne 01.01.2019 do dne 31.12.2019.
Odůvodnění:
Schválit výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích smluv na
provádění těžebních a pěstebních prací v městských lesích s časovým omezením ode dne
01.01.2019 do dne 31.12.2019. Výhradní dodavatel + naléhavá potřeba (akutní nedostatek
pracovních sil, řešení příp. kůrovcové kalamity).
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
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K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 5-150/18
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích
smluv na provádění těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální potřeby
správce. Práce budou objednávány dle potřeby za sjednanou cenu 150 Kč/hod. vč. DPH za ruční
práce, za 210 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací (motorová pila, křovinořez, zemní vrták, ...) a
za částku 400 Kč/hod. za výškové a rizikové práce, a to na období ode dne 01.01.2019 do dne
31.12.2019.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Výběrové řízení – nákup tonerových kazet
Identifikace:
Na základě požadavku vedení města, z důvodu předpokládaného snížení nákladů, bylo před
dvěma lety zajištěno výběrové řízení na nákup tonerových kazet nejen pro úřad, ale také pro
organizace města. Smlouva byla s vítězným uchazečem podepsána na 2 roky. Z tohoto
důvodu bylo nutné zajistit do konce roku výběrové řízení na další období. Jedná se tedy o
centrální zakázku města a příspěvkových organizací (dále jen PO). Na základě zkušeností
z předchozího výběrového řízení bylo výběrové řízení rozděleno na části – originální tonerové
kazety a alternativní/repasované tonerové kazety. Uchazeči se mohli přihlásit do obou nebo
jen jedné části. Na část alternativní tonerové kazety byly zaslány 4 nabídky, na část originální
tonerové kazety byla zalána jen jedna nabídka. Komise tedy v této části neprovedla
hodnocení z důvodu podání pouze jedné nabídky.
Odůvodnění:
Z důvodu ukončení smlouvy s předchozím dodavatelem (bylo sjednáno na dobu určitou), bylo
nutné zajistit výběrové řízení na dodávku tonerových kazet na další období. Nový smluvní
vztah se uzavírá na dobu určitou – 3 roky.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz - kam se dávají originální a kam alternativní tonery? MST - ptal se na to,
odvíjí se to od smluvních vztahů, např. náplně originální u kopírovacích strojů od fy Konica
Minolta, naopak tiskárny, co máme (zaměstnanci) na stolech, tam se dávají i alternativní
tonery.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 5-151/18
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na dodávky tonerů pro město a PO, část alternativní
tonery, nabídku společnosti Scenario s.r.o., Pohraniční 1435/86, 703 Ostrava, IČO: 29462177, za
nabídkovou cenu 155.114,74 Kč vč. DPH a schvaluje Rámcovou kupní smlouvu v rozsahu přílohy,
číslo smlouvy dle evidence smluv 263/2018, a zároveň pověřuje ST podpisem této smlouvy.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 5-152/18
RM stanovuje v části alternativní tonery, pořadí na druhém místě, a to pro případ neplnění vítěznou
firmou, nabídku společnosti Pavel Scheufler, Rovná 1704, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
60895471, za nabídkovou cenu 159.774,45 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 5-153/18
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na dodávky tonerů pro město a PO, část originální
tonery, nabídku společnosti Pavel Scheufler, Rovná 1704, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
60895471, za nabídkovou cenu 317.938,81 Kč vč. DPH a schvaluje Rámcovou kupní smlouvu v
rozsahu přílohy, číslo smlouvy dle evidence smluv 264/2018, a zároveň pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 5-154/18
RM ukládá ředitelům PO uzavření dílčích smluv s vítěznými uchazeči obou částí výběrového řízení,
tj. alternativní a originální tonery.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Yamaco - dodatek GDPR (mlčenlivost)
Identifikace:
Na základě požadavku zajištění souladu s GDPR předložila firma Ing. Karel Janeček,
YAMACO Software, se sídlem Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, IČO: 48463850, návrh
Dodatku č. 2 k Licenční smlouvě pro programové produkty fy YAMACO Software – Myslivecké
a rybářské průkazy a návrh Dodatku č. 2 k Licenční smlouvě pro programové produkty fy
YAMACO Software – Evidence myslivosti, které řeší danou problematiku. Z uvedených
dodatků neplyne žádné finanční plnění.
Odůvodnění:
Uvedené dodatky je třeba uzavřít z důvodu zajištění souladu s podmínkami GDPR.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 5-155/18
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Licenční smlouvě pro programové produkty fy YAMACO Software –
Myslivecké a rybářské průkazy a Dodatek č. 2 k Licenční smlouvě pro programové produkty fy
YAMACO Software – Evidence myslivosti, na zajištění souladu s podmínkami GDPR s firmou Ing.
Karel Janeček, YAMACO Software, se sídlem Prostějovičky 79, 798 03 Plumlov, IČO: 48463850,
v předloženém znění a pověřuje starostu jejich podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Dodatek ke smlouvě o provádění úklidových prací
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění úklidových prací.
Odůvodnění:
Město obdrželo žádost firmy Forcorp Group o možnost navýšení ceny za práci o 9,42 %, a to
v souvislosti se zvýšením minimální mzdy (viz příloha) - navýšení je navrženo z částku
23.533,37 bez DPH/měsíc na částku 25.750,21 Kč bez DPH/měsíc po dobu trvání smlouvy, tj.
do konce roku 2019.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 5-156/18
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě na provádění úklidových prací se společností FORCORP
GROUP spol. s r.o., IČO: 27841031, se sídlem Hamerská 812, 772 06 Olomouc o změně výše ceny
za provádění úklidových prací na částku 25.750,21 Kč bez DPH na období leden - prosinec 2019, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Informace o hodinách pro veřejnost - pošta Partner Nové Město nad Metují 3 (Krčín)
Identifikace:
Usnesením RM č.407-17529/18 ze dne 22.10.2018 vzala RM na vědomí rozsah hodin pro
veřejnost na pobočce pošta Partner Nové Město nad Metují 3 (Krčín). Česká pošta, s.p.,
oznamuje, že s účinností od 01.02.2019 dojde k úpravě hodin pro veřejnost.
Odůvodnění:
Úprava hodin spočívá v tom, že v pondělí až pátek budou hodiny pro veřejnost místo od 8:00
hodin od 7:30 hodin a ve středu dochází ke zkrácení z původních 16:30 hodin na 16:00 hodin,
jinak je rozsah hodin stejný.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním ST. TAJ - pokrácení je půl hodina, ale mění se v tom, že
provozní doba není v dopoledních hodinách, ale až od 12:00 hodin, naopak je prodloužena.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 5-157/18
RM bere na vědomí změnu hodin pro veřejnost na pobočce České pošty, a.s., pošta Partner Nové
Město nad Metují 3 (Krčín) ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Smlouva o údržbě, servisu a technické podpoře
Identifikace:
Návrh Smlouvy o údržbě, servisu a technické podpoře programů STIS a Projekty na rok 2019.
Odůvodnění:
Na základě jednání se společností FONS s.r.o. byl připraven návrh Smlouvy o údržbě, servisu
a technické podpoře, pro programy STIS a Projekty na rok 2019. Tato smlouva nahradí
stávající smlouvu s tím, že původní měsíční paušální částka ve výši 9.600 Kč bude snížena na
5.000 Kč.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář bodu na tzv. "žlutém papíře" podal radním TAJ. Uzavíráme smlouvu na dobu
určitou 1 rok, sníženou o určité služby, s přiměřeně sníženou cenou.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 5-158/18
RM schvaluje Smlouvu o údržbě, servisu a technické podpoře mezi městem Nové Město nad Metují
a společností FONS s.r.o., se sídlem Tolarova 568, 533 51 Pardubice-Rosice, zastoupenou
jednatelem Ing. Janem Zítkou, která se týká databázových systémů STIS a Projekty, používaných
Městským úřadem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OSÚ, Termín: 14.01.2019
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Rezignace p. Petra Bárty na členství ve 2 Komisích RM
Identifikace:
Pár minut před začátkem jednání RM 5 byla na sekretariát vedení města doručena e-mailová
rezignace p. Petra Bárty na členství ve 2 Komisích RM, do kterých byl delegován za politickou
stranu Novoměstská kavárna s podporou TOP09. Jedná se o rezignaci p. Petra Bárty na jeho
členství v Komisi Partnerský výbor a v Komisi regenerační. Podrobnosti viz příloha k tomuto
bodu.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 5-159/18
RM bere na vědomí rezignaci p. Petra Bárty na členství v Komisi Partnerský výbor a na členství
v Komisi regenerační.
HLASOVÁNÍ - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta
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