Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 88 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 21.03.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:00

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:00

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:00

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:00

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:00

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:00

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:00

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:00

Plná

Omluven

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

Vedoucí OŠKS

13:00

13:25

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:25

15:15

Částečná

12

Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

13:25

14:00

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:05

15:15

Částečná

14

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:00

14:05

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v. r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 21.03.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva MKN za rok 2021

2/2

Výroční zpráva MMUZ za rok 2021

2/3

Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2021

2/4

Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ Komenského"

2/5

Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ Školní"

2/6

Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/7

Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "MŠ Rašínova"

2/8

Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "MŠ Na Františku"

2/9

Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZUŠ B. Smetany"

2/10

Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "DDM Stonožka"

2/11

Rezignace a jmenování nové členky KKULT

2/12

Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském
šplhu

2/13

Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty

2/14

Nabídka společnosti "Putovní kino"

2/15

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/16

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"

2/17

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

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Žádost o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu p. p. č. 1939, k. ú. Nové
Město nad Metují

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy, ul. Ke Mlejnu

3/3

Směna pozemku p. p. č. 452/6 za část pozemku p. p. č. 616/1, vše v k. ú. Spy Stránka 2
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ul. Chlístovská
3/4

Prodej části pozemku p. p. č. 2176/11 a pozemku st. p. č. 578/2, jehož součástí
je stavba č. p. 346, vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Drážní

3/5

Ukončení nájmu části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/6

Výpověď smlouvy o nájmu části p. p. č. 2176/11, k. ú. Nové Město nad Metují

3/7

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu části p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují - Kasárna

3/8

Źádost AEROKLUB Nové Město nad Metují z.s. o kácení dřevin rostoucích
mimo les

3/9

Žádost "MŠ Na Františku" o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les na
školní zahradě MŠ

3/10

Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les

4.

Správa nemovitostí

4/1

Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

4/2

Dodatek č. 8 ke Kupní smlouvě na teplo pro T. G. Masaryka č. p. 44-47

4/3

Smlouva o ubytování Metuj

4/4

Nebytové prostory č. p. 142, ul. Nerudova

5.

Rozvoj

5/1

Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště

5/2

Program regenerace MPR a MPZ v roce 2022

5/3

VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují

5/4

VZ - PD - Rekonstrukce č. p. 14 na odborné učebny ZŠ Komenského, Nové
Město nad Metují/2

5/5

Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením "NOVOSTAVBA
PENZIONU a OBČERSTVENÍ na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují"

5/6

SoPPS vodovodní a plynovodní přípojky v ul. Na Kopci

5/7

SoPPS přípojky plynovodní v ul. Zborovská a vodovodní a kanalizační v ul.
Smetanova

5/8

SOPPS pro vodovodní a kanalizační přípojku v ul. Na Výsluní

5/9

Dodatek č. 1 k SOD na demolici objektu č. p. 142

5/10

Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně

5/11

Žádost o vyjádření města - parkování u "SPŠ, OŠ a ZŠ" v ul. Školní
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5/12

Smlouva o dílo - Kované stojany na informační tabule (Geomorfologická stezka
Libchyňským údolím)

5/13

Zápis č. 8 z jednání Komise názvoslovné ze dne 08.03.2022

5/14

Studie BD Metuj

6.

Finance

6/1

Revokace usnesení - sbírka SOS Ukrajina

6/2

Navýšení § 3728 - monitoring skládek - RO

6/3

Vyřazení majetku

6/4

Navýšení příjmů o přijatou vratku transferů – RO

7.

Různé

7/1

Aktualizace příloh 2 a 4 Organizačního řádu

7/2

Souhrnná zpráva o kontrolách pro finanční oblast v roce 2021 a na rok 2022
útvarů MěÚ

7/3

Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI

7/4

Smlouvu o prodeji palivového dřeva ze samovýroby

7/5

Výjimka na uzavírání dílčích smluv na vyvážecí a manipulační práce s dřevní
hmotou

7/6

Výjimka ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu

7/7

Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022 - 2027

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Číslo úkolu:

RM 86-4667/22

Název:

Opatření a aktivity města na pomoc Ukrajině

Zadání:

schvaluje RO
- poskytnutí finančního daru na sbírku SOS Ukrajina ve výši 20 tis. Kč (§ 3900).
Prostředky budou pokryty přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská
(§ 2219).

Založeno:

02.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 86-4666/22

Název:

Opatření a aktivity města na pomoc Ukrajině

Zadání:

schvaluje
poskytnutí daru ve výši 20 tis. Kč organizaci Člověk v tísni o.p.s., Šafaříkova 635/24,
120 00 Praha 2 na sbírku SOS Ukrajina.

Založeno:

02.03.2022

Plnění úkolu:

Finanční dar byl proplacen.

Číslo úkolu:

RM 86-4665/22

Název:

Opatření a aktivity města na pomoc Ukrajině

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 6221 - humanitární zahraniční pomoc o 500 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).

Založeno:

02.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022
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Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Číslo úkolu:

RM 84-4615/22

Název:

Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ - 63. výročí

Zadání:

ukládá
OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení v rámci akce "Vlajka pro Tibet" na budově MěÚ
Nové Město nad Metují dne 10.03.2022.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4733/22

Název:

Dodatek ke smlouvě na tisk Novoměstského zpravodaje

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Tisk Novoměstského zpravodaje, mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Náchodská 215,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28783956, DIČ: CZ28783956, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4731/22

Název:

Nakupování energií prostřednictvím PXE

Zadání:

schvaluje
uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné
zákazníky mezi městem a společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,
a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 27865444, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu pracovní neschopnosti pí Konvalinové.

Termín plnění: 10.03.2022
Splněno: 14.03.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 04.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022
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Zodpovědný: Konvalinová Renata

Číslo úkolu:

RM 87-4730/22

Název:

Nakupování energií prostřednictvím PXE

Zadání:

schvaluje
uzavření vzorové smlouvy mezi městem a příspěvkovými organizacemi, obcemi a
jejich PO o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele k zajištění
dodávek elektrické energie a zemního plynu - nákupy prostřednictvím energetické
burzy, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu pracovní neschopnosti pí Konvalinové.

Číslo úkolu:

RM 87-4729/22

Název:

Prodej vysokozdvižné plošiny

Zadání:

schvaluje
dle protokolu o otvírání obálek s nabídkami jako vítěze soutěže pro koupi
vysokozdvižné plošiny Mercedes Benz (rok výroby 1990), z majetku města, p.
Vladimíra Froma, Revoluční 72, 281 51 Velký Osek, za nabídkovou cenu 202.000 Kč,
vše ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Smlouva k prodeji vysokozdvižné plošiny je panem starostou podepsaná a připravena
k podpisu vítěznému uchazeči dle protokolu o otevírání obálek s nabídkami.

Číslo úkolu:

RM 87-4726/22, RM 87-4727/22

Název:

Licenční smlouva programu MP Manager

Zadání:

souhlasí
s udělením výjimky ze Zásad pro zakázky malého rozsahu na nákup programu MP
Manager od společnosti FT Technologies a.s., Chválovická 151/82, 772 00 Olomouc,
IČO: 26833620.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána a sestaven harmonogram spuštění celého procesu.

Termín plnění: 04.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 16.03.2022

Zodpovědný: Kratěna Miloš

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 10.03.2022
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Zodpovědný: Ptáčková Hana

Číslo úkolu:

RM 87-4716/22

Název:

Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova - posun termínu realizace

Zadání:

ukládá
OMM připravit Dodatek č. 1 k SOD na "Demolici objektu čp. 142, v ul. Nerudova,
Nové Město nad Metují", která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou ANTISTAV s.r.o., Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, a to na posun termínu
realizace srpen - říjen 2022, z důvodu možnosti využití objektu v č. p. 142 v ul.
Nerudova pro případné umístění válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: Splněno. Bude předloženo do RM 88.

Číslo úkolu:

RM 87-4709/22

Název:

Dodatek č. 2 ke SOD na PD chodníku v ul. Klopotovská

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce Chodník do Klopotova - PD o 35 tis. Kč (§ 2219). Navýšení bude
pokryto přesunem z akce ZŠ Komenského - WC u výtahu ve 2. a 3. NP - PD (§
3113).

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 87-4707/22

Název:

Žádost o revokaci usnesení, oplocení ul. Husova

Zadání:

schvaluje
ve znění upravené přílohy tohoto bodu vyjádření města Nové Město nad Metují k
žádosti p. [osobní údaj odstraněn] o revokaci usnesení č. RM 60-3451/21: "RM
nesouhlasí se záměrem vybudování nového oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují v provedení z betonových neperforovaných tvárnic o výšce do 2,0
m, na který bylo podáno Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě
spoluvlastníky pozemku p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují p. [osobní údaj
odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] . Důvodem nesouhlasu města je nevhodnost
navrženého řešení oplocení formou stavebně neprůhledné konstrukce, která vizuálně
nepřípustně ohraničuje veřejný a soukromý prostor".

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Vyjádření města odesláno. Splněno.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 87-4706/22

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Název:

Podnět občana - nové kontejnerové stání v ul. Na Bořetíně

Zadání:

nesouhlasí
s návrhem občana na zřízení nového kontejnerového stání na separovaný odpad v
ul. Na Bořetíně za transformátorovou stanicí z důvodu krátké vzdálenosti k dalšímu
kontejnerovému stanovišti. Stanoviště „za potravinami Verner“ bude doplněno o další
nádobu na sběr kovů. Odpadní jedlé oleje se z bezpečnostních a provozních důvodů
sbírají ve městě pouze ve sběrném dvoře v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Plnění MST ke dni 14.03.2022: Považuji tento úkol za splněný, přesně v duchu
usnesení RM, tzn. nové kontejnerové stání je zbytečné, neboť v dochůzné
vzdálenosti se již 2 nacházejí a nedostatečná kapacita pro sběr kovů bude řešena
přidáním další nádoby.

Číslo úkolu:

RM 87-4705/22

Název:

Regulace reklamních ploch ve městě

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s městským architektem zajistit podklady pro zadání externího
zpracování manuálu pro umisťování reklam ve veřejném prostoru.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

2022-03-16: Žádost o prodloužení termínu plnění, na podkladech se postupně
pracuje.

Číslo úkolu:

RM 87-4701/22

Název:

Vyjádření k přístupové komunikaci č. p. 60, Vrchoviny

Zadání:

nesouhlasí
s projektovou přípravou na investiční akci "PD - Přístupová komunikace a zpevněná
plocha u čp. 60, Vrchoviny" z důvodu, že je v současném rozpočtu města na rok 2022
schváleno významné množství projektových příprav s plánovanou realizací v
následujících letech. I nadále je však možné při projednávání nového rozpočtu na rok
2023 tuto akci ZM zařadit do rozpočtu města a věnovat se jí.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

OMM bere na vědomí, předsedkyně OV Vrchoviny byla srozuměna.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 11.03.2022
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Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

RM 87-4698/22

Název:

Požadavky města ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa

Zadání:

schvaluje
vyjádření města Nové Město nad Metují, ve formě zápisu z pracovní schůzky ze dne
02.03.2022, ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa (zbývající
část území řešeného ÚS Dubinky - František, bez etapy I.) ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4692/22

Název:

VZ - Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě
nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě
nad Metují“ firmě HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO:
04877551, za nabídkovou cenu 2.140.198,38 Kč vč. DPH.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 14.03.2022: Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je
uveřejněno na profilu zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 87-4690/22

Název:

Žádost o souhlas s umístěním 2 ks bannerů na plotě "ZŠ Malecí"

Zadání:

souhlasí
s umístěním 2 ks propagačních bannerů Yoshinkan Nové Město nad Metují na plotě
"ZŠ Malecí", který je na p. p. č. 561/1, k. ú. Nové Město nad Metují, na dobu
určitou, a to na 3 měsíce od vydání souhlasu, a to za předpokladu splnění
následujících podmínek:
 V případě, že dojde k poškození plotu v majetku města způsobeného umístěným
bannerem, provede vlastník banneru opravu na vlastní náklady.
 Před umístěním banneru na plot si žadatel zajistí všechna potřebná povolení
stavebního úřadu.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

16.03.2022: Splněno.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 16.03.2022
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Zodpovědný: Ptáčková Hana

Číslo úkolu:

RM 87-4688/22

Název:

Návrh na zjednosměrnění ul. Kosařova

Zadání:

souhlasí
se zjednosměrněním ul. Kosařova se zachováním obousměrnosti pro cyklisty v době
případných uzavírek Husova náměstí a pověřuje OMM k získáním potřebného
stanovení a k realizací DZ v případech, kdy se bude řešit uzavírka Husova náměstí.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: Splněno. OMM bere na vědomí, že při uzavírkách Husova náměstí bude
řešeno stanovení DZ na zjednosměrnění ul. Kosařova se zachováním obousměrnosti
pro cyklisty.

Číslo úkolu:

RM 87-4687/22

Název:

Žádost o vyhrazené parkovací stání v ul. Malecí u č. p. 580

Zadání:

souhlasí
s povolením vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele p. [osobní údaj odstraněn]
, v ul. Malecí na zpevněné asfaltovo-štěrkové ploše na p. p. č. 619/3, k. ú. Nové
Město nad Metují, která je v čele bytového domu č. p. 580 ze strany od Domu dětí a
mládeže Stonožka. Žadatel si zajistí dopravní stanovení pro toto vyhrazené stání a
následné vybudování, změny, údržbu a případně likvidaci svislého dopravního
značení provede na vlastní náklady. Povolení se žadateli p. [osobní údaj odstraněn]
vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let, a to od vydání dopravního stanovení, poté
je nutné zažádat o znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4686/22

Název:

Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště

Zadání:

ukládá
OMM znovu projednat s žadatelem úpravu sjezdu v ul. U Letiště, a to tak, aby byl
zachován jednotný ráz řešení sjezdů v dané ulici (tzn. před brankou zvýšit obrubníky
a chodník předláždit z dlaždic 30 x 30 cm, v místě nového sjezdu obrubníky snížit a
vjezd zrealizovat ze zámkové dlažby).

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: Splněno, je předkládáno do RM 88.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022
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Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Číslo úkolu:

RM 87-4681/22

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB pro stavbu přeložky plynovodu v ul.
Husitská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800081177/1/BVB/P se
společností GasNet,s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad
Labem, Klíše, k částem pozemků ve vlastnictví města parc. č. 134/1, parc. č. 675/1 a
parc. č. 675/14, vše v k. ú. Krčín, v rozsahu dle kopie katastrální mapy za
jednorázovou nabídnutou cenu ve výši 500 Kč + DPH v zákonné výši (skutečný
rozsah věcného břemene bude upřesněn až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

16.3.2022: Usnesení z RM odesláno. Žadateli potvrzeno schválení smlouvy s tím, že
může zkompletovat smlouvy a poslat k podpisu ST.

Číslo úkolu:

RM 87-4670/22

Název:

Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO

Zadání:

nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku společnosti PROINTEPO - Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola s.r.o. V Novém Městě nad Metují funguje obdobná
škola "Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.", kterou město
finančně podporuje.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 81-4471/21

Název:

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o pokácení stromu na zahradě "MŠ Vrchoviny"

Zadání:

souhlasí
s kácením 1 ks túje na pozemku č. 195, tj. zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Vrchoviny na zahradě "MŠ Vrchoviny", ve znění přílohy tohoto bodu, a to s
podmínkou provedení vhodné náhradní výsadby na zahradě "MŠ Vrchoviny".

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Strom je pokácen a uklizen.

Termín plnění: 04.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 16.03.2022
Splněno: 16.03.2022
Původní plnění: 28.02.2022

Žádost o prodloužení termínu plnění. Zahradníci sdělili, že strom není možné klasicky
pokácet ani pomocí vysokozdvižné plošiny. Přistoupíme k postupnému odkácení
horolezeckou metodou pomocí úvazků.
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Zodpovědný: Ptáčková Hana

Číslo úkolu:

RM 77-4362/21

Název:

Vyjádření k PD na rekonstrukci kruhového objezdu ve Vrchovinách

Zadání:

ukládá
OMM jednat s projektantem a vlastníkem pozemku p.p.č. 61/2 v k.ú Vrchoviny o
rekonstrukci včetně přidružených ploch u okružní křižovatky na silnici I/14 ve
Vrchovinách.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

15.03.2022: Splněno. Schůzka s vlastníkem pozemku p. p. č. 61/2 v k. ú Vrchoviny
proběhla. Vlastník pozemku p. p. č. 61/2 v k. ú Vrchoviny nemá námitky ke změně
povrchů, ale nechce se finančně spolupodílet.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022
Původní plnění: 10.01.2022

16.02.2022: Žádost o nový termín. Vlastníkovi pozemku p. p. č. 61/2 v k. ú Vrchoviny
byly navrženy termíny schůzky. Čekáme na jeho reakci.
05.01.2022: S projektantem proběhla schůzka dne 16.12.2021, s vlastníkem
pozemku p. p. č. 61/2 v k. ú Vrchoviny bude teprve jednáno, schůzka by měla
proběhnout během ledna 2022.

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Číslo úkolu:

RM 77-4358/21

Název:

Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně

Zadání:

schvaluje
umístění vývěsky pro smuteční oznámení s umístěním na samostatný stojan u
přístupového chodníku, ukládá OMM předložit do RM náklady na její nákup a
instalaci.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

15.03.2022: Splněno. OMM předkládá na jednání RM 88 dne 21.03.2022 náklady na
nákup a instalaci vývěsky na smuteční oznámení dle návrhu a výběru ARCH.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022
Původní plnění: 13.12.2021

01.02.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Probíhá komunikace s
dodavatelem vybrané vývěsky. Dodavatel reagoval se zpožděním. Řeší se detaily
provedení vývěsky.
06.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Probíhá komunikace s
dodavatelem vybrané vývěsky. Dodavatel reagoval se zpožděním.
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Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Číslo úkolu:

RM 75-4270/21

Název:

Výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na výsadbu listnatých stromů podél komunikace směrem
k letišti (ul. Nahořanská), specifikovaných v odborném posudku. Žádost o dotaci bude
podána do výzvy č. 4/2021 MŽP ČR.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 15.03.2022: Splněno, žádost o dotaci podána.

Termín plnění: 08.03.2022
Splněno: 15.03.2022
Původní plnění: 13.12.2021

Plnění ke dni 07.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Zpracovatel
odborného posudku nemá v současné době k dispozici potřebná vyjádření z VaK
Náchod, tudíž posudek nemůže dokončit. Odborný posudek je nedílnou součástí
žádosti o dotaci, kterou je možné podat až do dne 31.12. 2023.

Zodpovědný: Plšek Petr

Číslo úkolu:

RM 42-2385/20

Název:

Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují

Zadání:

odkládá
na základě žádosti fy KAMAT spol. s r.o. své rozhodnutí týkající se návrhu směny
části pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, (dle GP č. 2263-037/2020 ze dne
27.02.2020 se jedná o pozemek p. p. č. 2054/9), za pozemek st. p. č. 209 o výměře
163 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, v podílovém spoluvlastnictví pí [osobní údaj
odstraněn] (podíl o velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼) a p.
[osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼), pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
a to do doby nabytí právní moci stavebního povolení na zpevnění skladové plochy
nacházející se na pozemku p. p. č. 525/5 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví
fy KAMAT spol. s r.o., budované za účelem rozšíření stávajícího areálu dané
společnosti s možnosti skladování.

Založeno:

22.06.2020

Plnění úkolu:

Splněno, viz usnesení č. ZM 23-736/22 (neschválení směny pozemků)

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022
Původní plnění: 12.11.2020

06.12.2021 - žádost o změnu termínu. Dne 19.11.2021 na podnět OMP bylo fy
KAMAT sděleno, že po vzájemné konzultaci s VaK(em) z důvodu vyjasnění si
podmínek připojení retenčních nádrží s přepadem do kanalizace byl osloven
projektant, který na dané záležitosti pracuje s tím, že žádost o stavební povolení by
měla být podána do konce tohoto roku.
21.06.2021 - žádost o změnu termínu. Dne 21.06.2021 bylo fy. KAMAT sděleno, že
tento týden se uskuteční schůzka se zástupcem fy. VaK Náchod, aby jim upřesnili,
jak mají zpracovat projektovou dokumentaci, aby vyhovovala jejich požadavkům a
následně poté bude podána žádost o stavební povolení.
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29.03.2021 - žádost o změnu termínu. Dne 29.03.2021 bylo fy Kamat sděleno
následující: "prozatím jsme o vydání stavebního povolení nepožádali. Pracujeme na
tom a momentálně jsme ve fázi, že tento týden bychom měli mít zpracovaný
zjednodušený projekt na základě katastrální mapy a připojíme k němu studii
hydrogeologa, se kterou požádáme o vyjádření VaK ohledně způsobu likvidace
dešťové vody. Jakmile budeme mít toto, požádáme o vydání stavebního povolení se
všemi potřebnými dokumenty".
18.1.2021 - žádost o změnu termínu. Dne 14.01.2021 bylo sděleno fy KAMAT, že z
důvodu řešení odvodu vody z pozemku a relativně množství související administrativy
s tím spojené, podají žádost o stavební povolení v 1Q letošního roku.
Žádost o změnu termínu. Dne 06.10.2020 bylo sděleno fy KAMAT, že podklady pro
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byly předány
projektantovi. Po vypracování bude podána žádost o stavební povolení.

Číslo úkolu:

RM 85-4654/22

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby přeložka
Knn v ul. Kpt. Jaroše

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IZ-122002124/SOBS VB/DUS/1 mezi městem Nové Město nad Metují a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, ve znění upravené přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem. Věcné břemeno pro kabeláž nízkého napětí ČEZ Distribuce a.s.
bude zřízeno na pozemku p. p. č. 2054 /1 v k. ú. Nové Město nad Metují, obec Nové
Město nad Metují, zapsaném na LV č. 10001 v KN vedeném KÚ pro KHK, KP
Náchod. Předpokládaný rozsah věcného břemene je: délka 150 m a plocha 90 m2. Za
zřízení věcného břemene bude městu vyplacena částka 2.000 Kč bez DPH.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 85-4651/22

Název:

Smlouva č. 1190700170 o poskytnutí podpory ze SFŽP

Zadání:

schvaluje
Smlouvu č. 1190700170 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR na projekt Přírodní zahrady MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 85-4650/22

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Dohoda o postoupení práv a povinností investorství - přeložka Knn v ul. Kpt.
Jaroše

Zadání:

schvaluje
Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství na část díla „Stavební úpravy
komunikace ul. Kpt. Jaroše Nové Město nad Metují“ - přeložka kabelu Knn (název
stavby u ČEZ Distribuce, a.s.: Nové Město n.M., Kpt. Jaroše - přel. Knn; č. stavby
ČEZ Distribuce, a.s.: IZ-12-2002124) mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ČEZ Distribuce a. s., IČO: 247290035, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno, dohoda byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 85-4649/22

Název:

Smlouva o přeložce plynovodu v ul. Husitská

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících (ve výši předpokládaných nákladů cca 775,61 tis. Kč vč. DPH) č. sml.
4000243408, mezi městem Nové Město nad Metují a společnostmi GasNet s.r.o.,
IČO: 27295567 a GasNet Služby s.r.o., IČO: 27935311, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 85-4648/22

Název:

SOD na realizaci PD WC ve 2.NP, 3.NP ZŠ Komenského

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo na zpracování PD na akci „Stavební úpravy WC u výtahu 2. NP, 3. NP
ZŠ Komenského, č.p. 15, ul. Komenského, Nové Město nad Metují“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou S atelier s.r.o., IČO: 28778626, za částku 99.825 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022
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Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

RM 85-4647/22

Název:

VZ - Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci akce zpracování "Demolice objektu čp. 142, v ul.
Nerudova, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ANTISTAV s.r.o., Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, za nabídkovou cenu
681.604,64 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: SOD prozatím nebyla podepsána, na základě usnesení RM 87 se
připravuje Dodatek č. 1 k této SOD na posun termínu.

Číslo úkolu:

RM 85-4646/22

Název:

VZ - Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Demolice objektu čp. 142, v ul.
Nerudova, Nové Město nad Metují" firmě ANTISTAV s.r.o., Chebská 38/5, 360 06
Karlovy Vary, za nabídkovou cenu 681.604,64 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: SOD prozatím nebyla podepsána, na základě usnesení RM 7 se
připravuje Dodatek č. 1 k této SOD na posun termínu.

Číslo úkolu:

RM 85-4645/22

Název:

VZ - PD - Rekonstrukce a přeložení vedení VO v ulicích Gen. Klapálka,
Zborovská, Leštinská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování „PD - Rekonstrukce a přeložení vedení veřejného
osvětlení v ulicích Generála Klapálka, Zborovská, Leštinská, Nové Město nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Zdeňkem Zbirovským, Na Konečné 1012,
500 09 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 225.000 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 18.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022
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Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

RM 85-4644/22

Název:

VZ - PD - Rekonstrukce a přeložení vedení VO v ulicích Gen. Klapálka,
Zborovská, Leštinská

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD - Rekonstrukce a přeložení
vedení veřejného osvětlení v ulicích Generála Klapálka, Zborovská, Leštinská, Nové
Město nad Metují“ firmě Ing. Zdeněk Zbirovský, Na Konečné 1012, 500 09 Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 225.000 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 85-4643/22

Název:

VZ - PD - Stavební úpravy ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují - II. etapa

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování "PD - Stavební úpravy ul. Na Bořetíně, Nové Město nad
Metují - II. etapa“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA spol. s r.o.,
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 136.730 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: žádost o posun termínu. SOD byla odeslána k podpisu druhou stranou,
čekáme na její navrácení.

Číslo úkolu:

RM 85-4642/22

Název:

VZ - PD - Stavební úpravy ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují - II. etapa

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Stavební úpravy ul. Na
Bořetíně, Nové Město nad Metují - II. etapa“ firmě OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738,
566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 136.730 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k
tomuto bodu.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: žádost o posun termínu. SOD byla odeslána k podpisu druhou stranou,
čekáme na její navrácení.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022
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Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

RM 85-4641/22

Název:

VZ - PD - Cyklostezka Vrchoviny - Šonov

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování "PD - Cyklostezka Vrchoviny - Šonov“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké
Mýto, za nabídkovou cenu 266.200 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: žádost o posun termínu. SOD byla odeslána k podpisu druhou stranou,
čekáme na její navrácení.

Číslo úkolu:

RM 85-4640/22

Název:

VZ - PD - Cyklostezka Vrchoviny - Šonov

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Cyklostezka Vrchoviny Šonov“ firmě OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou
cenu 266.200 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: žádost o posun termínu. SOD byla odeslána k podpisu druhou stranou,
čekáme na její navrácení.

Číslo úkolu:

RM 85-4639/22

Název:

VZ - Zpracování PD pro modernizaci "ZŠ Malecí"

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na "Zpracování projektové dokumentace pro modernizaci ZŠ Malecí v
Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S atelier
s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO 28778626, za nabídkovou cenu
673.379,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 14.03.2022: Splněno. Smlouva je uzavřena.

Termín plnění: 18.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 14.03.2022
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Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

RM 85-4635/22

Název:

VZ - Stavební úpravy "MŠ Rašínova"

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci dílčí části 1 - „Modernizace stoupaček a páteřních rozvodů
vodovodu a kanalizace MŠ Rašínova“ veřejné zakázky "Stavební úpravy MŠ
Rašínova, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Kerson spol. s r.o., 517 93 Dobré č. p. 80, za nabídkovou cenu 1.287.090 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 85-4634/22

Název:

VZ - Stavební úpravy "MŠ Rašínova"

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební úpravy MŠ Rašínova,
Nové Město nad Metují“, která sestává ze 2 dílčích částí (dílčí část 1 - „Modernizace
stoupaček a páteřních rozvodů vodovodu a kanalizace MŠ Rašínova“ a dílčí část 2 „Stavební úpravy spojovacího krčku MŠ Rašínova“) firmě Kerson spol. s r.o., 517 93
Dobré č. p. 80, za celkovou nabídkovou cenu 2.476.469,84 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 85-4632/22

Název:

VZ - Odlučovač tuků a úpravy vnitřní splaškové kanalizace

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci akce zpracování „Odlučovač tuků a úpravy vnitřní
splaškové kanalizace, školní jídelna ZŠ Malecí“ mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, za nabídkovou cenu
313.216,34 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: SOD prozatím nebyla podepsána, nejdříve proběhne schůzka s
vybraným dodavatelem k projednání dotačních podmínek a termínů plnění.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Splněno: 15.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 04.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022
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Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Číslo úkolu:

RM 85-4631/22

Název:

VZ - Odlučovač tuků a úpravy vnitřní splaškové kanalizace

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Odlučovač tuků a úpravy vnitřní
splaškové kanalizace, školní jídelna ZŠ Malecí“ firmě STAVIX s.r.o., Türkova 828/20,
149 00 Praha - Chodov, za nabídkovou cenu 313.216,34 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

15.03.2022: SOD prozatím nebyla podepsána, nejdříve proběhne schůzka s
vybraným dodavatelem k projednání dotačních podmínek a termínů plnění.

Termín plnění: 04.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 13:25 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:25 - 14:00 OSN
4.
Správa nemovitostí
14:00 - 14:05 OMM
5.
Rozvoj
14:05 - 15:15 OMM
6.
Finance
15:15 - 15:30 OF
7.
Různé
15:30 - 16:00
8.
Diskuse
16:00
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní odhlasovali doplněný program RM 88 o 2 body, tj. 4/4 a 5/14.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 88-4737/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 88:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 21.03.2022

2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13

Školství, kultura a sport
Výroční zpráva MKN za rok 2021
Výroční zpráva MMUZ za rok 2021
Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2021
Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ Komenského"
Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ Školní"
Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "MŠ Rašínova"
Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "MŠ Na Františku"
Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZUŠ B. Smetany"
Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "DDM Stonožka"
Rezignace a jmenování nové členky KKULT
Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu
Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty
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2/14
2/15
2/16
2/17

Nabídka společnosti "Putovní kino"
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "ZŠ a MŠ Krčín"
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"
Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

3.
Majetkoprávní úkony
3/1
Žádost o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu p. p. č. 1939, k. ú. Nové Město nad
Metují
3/2
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy, ul. Ke Mlejnu
3/3
Směna pozemku p. p. č. 452/6 za část pozemku p. p. č. 616/1, vše v k. ú. Spy - ul.
Chlístovská
3/4
Prodej části pozemku p. p. č. 2176/11 a pozemku st. p. č. 578/2, jehož součástí je stavba č.
p. 346, vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Drážní
3/5
Ukončení nájmu části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují
3/6
Výpověď smlouvy o nájmu části p. p. č. 2176/11, k. ú. Nové Město nad Metují
3/7
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu části p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují Kasárna
3/8
Źádost AEROKLUB Nové Město nad Metují z.s. o kácení dřevin rostoucích mimo les
3/9
Žádost "MŠ Na Františku" o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les na školní zahradě
MŠ
3/10 Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les
4.
4/1
4/2
4/3
4/4

Správa nemovitostí
Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Dodatek č. 8 ke Kupní smlouvě na teplo pro T. G. Masaryka č. p. 44-47
Smlouva o ubytování Metuj
Nebytové prostory č. p. 142, ul. Nerudova

5.
Rozvoj
5/1
Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště
5/2
Program regenerace MPR a MPZ v roce 2022
5/3
VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují
5/4
VZ - PD - Rekonstrukce č. p. 14 na odborné učebny ZŠ Komenského, Nové Město nad
Metují/2
5/5
Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením "NOVOSTAVBA PENZIONU
a OBČERSTVENÍ na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují"
5/6
SoPPS vodovodní a plynovodní přípojky v ul. Na Kopci
5/7
SoPPS přípojky plynovodní v ul. Zborovská a vodovodní a kanalizační v ul. Smetanova
5/8
SOPPS pro vodovodní a kanalizační přípojku v ul. Na Výsluní
5/9
Dodatek č. 1 k SOD na demolici objektu č. p. 142
5/10 Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně
5/11 Žádost o vyjádření města - parkování u "SPŠ, OŠ a ZŠ" v ul. Školní
5/12 Smlouva o dílo - Kované stojany na informační tabule (Geomorfologická stezka Libchyňským
údolím)
5/13 Zápis č. 8 z jednání Komise názvoslovné ze dne 08.03.2022
5/14 Studie BD Metuj
6.
6/1
6/2
6/3
6/4

Finance
Revokace usnesení - sbírka SOS Ukrajina
Navýšení § 3728 - monitoring skládek - RO
Vyřazení majetku
Navýšení příjmů o přijatou vratku transferů - RO
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7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7

Různé
Aktualizace příloh 2 a 4 Organizačního řádu
Souhrnná zpráva o kontrolách pro finanční oblast v roce 2021 a na rok 2022 útvarů MěÚ
Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI
Smlouvu o prodeji palivového dřeva ze samovýroby
Výjimka na uzavírání dílčích smluv na vyvážecí a manipulační práce s dřevní hmotou
Výjimka ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022 - 2027

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 21.03.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 88 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 88-4738/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS - na dotazy radních informovala o počtech žáků a naplněnosti tříd "ZŠ
Komenského", která je krajem určenou školou v ORP Nové Město nad Metují pro vzdělávání
žáků - cizinců. Ve škole je k dnešnímu dni 38 žáků z Ukrajiny. Ředitel "ZŠ Komenského"
zvažuje otevření nové třídy pro žáky cizince. Navýšení pedagogů bude finančně pokryto
z prostředků MŠMT. Další informace k pomoci přicházejícím uprchlíkům z Ukrajiny zazněly
ještě v rámci diskuse k bodu 4/3.
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Výroční zpráva MKN za rok 2021
Identifikace:
Ředitelka MKN předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 88-4739/22
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Výroční zpráva MMUZ za rok 2021
Identifikace:
Ředitel MMUZ předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 88-4740/22
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2021 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2021
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 88-4741/22
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad
Metují za rok 2021 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 88-4742/22
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/5 Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ Školní"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Školní" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 88-4743/22
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Základní školy Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 88-4744/22
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Základní školy a Mateřské školy Krčín ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "MŠ Rašínova"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Rašínova" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 88-4745/22
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/8 Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 88-4746/22
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/9 Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 88-4747/22
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Zpráva o hospodaření za rok 2021 - "DDM Stonožka"
Identifikace:
Ředitelka "DDM Stonožka" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 88-4748/22
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2021 Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové
Město nad Metují, Malecí 855 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/11 Rezignace a jmenování nové členky KKULT
Identifikace:
Paní Anna Knappová oznamuje RM svou rezignaci na její členství v KKULT ke dni
04.03.2022, a to z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. Jako svou nástupkyni a novou
členku KKULT navrhuje Bc. Michaelu Kratochvílovou, která nastupuje jako zástup za
mateřskou dovolenou na její pracovní místo, tj. referentka kultury a marketingu na Zámku
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 88-4749/22
RM bere na vědomí rezignaci paní Anny Knappové na členství v Komisi kulturní a děkuje jí za její
dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 88-4750/22
RM jmenuje Bc. Michaelu Kratochvílovou novou členkou KKULT. RM ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/12 Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu
Identifikace:
TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá RM o souhlas s konáním 18. ročníku závodu ve šplhu
na laně "Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu", který se uskuteční v
sobotu 25.06.2022 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami". S vedením "ZUŠ B.
Smetany" je projednáno využití vstupní části školy pro zázemí závodu. TJ Sokol Nové Město
nad Metují žádá o povolení vjezdu jeřábu (tonáž 25 t) na Husovo náměstí dne 25.06.2022 v
době od 10:00 hodin do 17:00 hodin a současně žádá o souhlas s použitím dronu pro
natáčení závodníků pro potřeby výkonného výboru "Šplhu na laně". Zapatkování jeřábu
proběhne tak, aby nedošlo k poškození dlažby. TJ Sokol Nové Město nad Metují žádá město
o převzetí záštity nad touto akcí a o poskytnutí propagačních materiálů pro oceněné soutěžící
(25 ks).
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Vzhledem ke skutečnosti, že je hlášena 1 svatba, vyžaduje to včasnou domluvu
a spolupráci MP a OVV při zajištění parkování svatebčanů v části od Hotelu u Broučka po
Restauraci U Paďourů. Ke schválení použití dronu požadujeme, aby měl pořadatel uzavřenou
řádnou pojistnou smlouvu pro případ havárie.
Vyjádření OVV: Na sobotu 25.06.2022 je plánována 1 svatba s fanfárami v 11:00 hodin
v zámecké zahradě. S konáním závodu „Velká cena Nového Města nad Metují v athénském
šplhu“ souhlasíme za předpokladu vymezení určeného počtu parkovacích míst pro
svatebčany v době od 10:30 do 12:30 hodin v části náměstí od Hotelu u Broučka po
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Restauraci U Paďourů. Parkovací místa budou vyznačena ve spolupráci s MP.
Vyjádření OMM: Souhlasím s kulturní akcí, pouze žádám, aby vjezd těžkého vozidla byl ze
strany od Sepského mostu, nikoliv ze strany od úřadu.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 7
OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 88-4751/22
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem
"Velká cena Nového Města nad Metují v athénském šplhu" na Husově náměstí v prostoru plochy
před „vlaštovkami“ dne 25.06.2022 od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 88-4752/22
RM souhlasí s převzetím záštity nad 18. ročníkem závodu ve šplhu na laně "Velká cena Nového
Města nad Metují v athénském šplhu" konaného v sobotu 25.06.2022 na Husově náměstí a s
poskytnutím 25 ks tašek s propagačními materiály pro oceněné sportovce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 88-4753/22
RM souhlasí s použitím dronu pro natáčení závodníků pro potřeby výkonného výboru "Šplhu na
laně", za podmínky, že pořadatel bude mít uzavřenou řádnou pojistnou smlouvu pro případ havárie.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 88-4754/22
RM schvaluje vjezd jeřábu na Husovo náměstí ze strany od Sepského mostu dne 25.06.2022 v
době od 10:00 hodin do 17:00 hodin za podmínky, že nedojde k porušení dlažby a že si žadatel
zajistí povolení od ODSH o zvláštním užívání pozemní komunikace, případně s tím souvisejícího
stanovení přechodné úpravy dopravního značení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 88-4755/22
RM ukládá MP zajistit dohled a koordinaci parkování při akci "Velká cena Nového Města nad Metují
v olympijsko-athénském šplhu" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne
25.06.2022 od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si
plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují.
Odpovídá: MP, Provede: OŠKS, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/13 Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty
Identifikace:
V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v
Novém Městě nad Metují" žádá ředitel MK o souhlas s bezplatným záborem veřejného
prostranství pro pořádání letních koncertů na části Husova náměstí v prostoru plochy před
"vlaštovkami" ve dnech 03.07., 10.07., 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08. a 28.08.2022
od 16:00 do 18:00 hodin - viz příloha k tomuto bodu. Zároveň žádá o bezplatné zapůjčení a
postavení krytého pódia na tyto koncerty.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: K uvedené akci nemáme námitek.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření TS: Souhlasí, bez připomínek.
Vyjádření OF: MK je dle čl. 7 OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 88-4756/22
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání letních koncertů na části
Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 03.07., 10.07., 17.07, 24.07, 31.07, 07.08,
14.08, 21.08. a 28.08.2022 od 16:00 do 18:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 88-4757/22
RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na letní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v
prostoru před "vlaštovkami" od pátku 01.07.2022 do pondělí 12.09.2022. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 88-4758/22
RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia na "Letní koncerty na Husově náměstí" v prostoru
před "vlaštovkami" v pátek 01.07.2022 a následný úklid v pondělí 12.09.2022 (po skončení akce
DED 2022).
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/14 Nabídka společnosti "Putovní kino"
Identifikace:
Zástupce společnosti "Putovní kino" nabízí městu možnost objednat zapůjčení promítací
plochy a zvukové techniky na provozování letního kina. Cena za zapůjčení plátna o rozměru 6
x 3 m je 7.500 Kč vč. DPH. K této ceně je nutné připočítat cenu licence za film, která se
pohybuje v rozmezí 4.000 - 12.000 Kč vč. DPH za film dle jeho stáří a dopravu z Kolína a
zpět.
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Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k vysokým nákladů nedoporučujeme využít nabídku společnosti
"Putovní kino".
Vyjádření MK: Nabídky na zprostředkování letních kin jsou velmi časté, některé chodí přímo
na rady měst, zastupitelstva, některé na kulturní instituce. Obecnou shodou těchto nabídek
jsou velké a nenávratné náklady.
RM z pozice kulturní instituce nedoporučujeme reagovat na tuto nabídku. Odůvodnění:
1) relativně vysoké, nenávratné náklady, jednorázová akce (dlouhodobý projekt finančně
nepřijatelný), závislé na počasí, jednorázovou akci není možno dobře zpropagovat bez dalších
nákladů;
2) projekt letního kina a jeho nákladovost jsme ověřili červnu 2021, vyzkoušeli technické
zajištění/ozvučení, dataprojektor, projekce, zajištění zázemí /občerstvení, toalety. Dále jsme
ověřili ve spolupráci s MP hlasitost letní projekce u 2 filmů (hudební, akční). To vše ve
spolupráci se SK na atletickém stadionu. MK pořídil v roce 2021 dataprojektor, vhodný na
takový způsob projekce, ekonomicky přijatelnou variantou by bylo pouze pořízení ozvučení a
mobilního plátna, využitelného i na dalších akcích. Na pořízení ale MK prostředky nemá.
Rozpočet má MK připraven. Dlouhodobé využití by mohlo mít alespoň částečnou
ekonomickou návratnost;
3) letní kino na malém městě musí fungovat v symbióze s kamenným kinem.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 88-4759/22
RM bere na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu nabídku společnosti "Putovní kino" na
provozování letního putovního kina s tím, že město Nové Město nad Metují nemá o nabízenou
službu zájem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/15 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín pro pracoviště MŠ Krčín" žádá v souladu s § 23 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o povolení výjimky z počtu dětí pro
školní rok 2021/2022 ve 2. třídě z 24 dětí na 28 dětí.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje v § 2 odst. 3 počty dětí ve třídách (nejvyšší počet je 24 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel
povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vyjádření OŠKS: Se zvyšujícím se počtem dětí - uprchlíků z Ukrajiny je potřeba navýšit
kapacitu mateřských škol.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 88-4760/22
RM schvaluje výjimku z počtu dětí Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská
škola Krčín pro školní rok 2021/2022 ve 2. třídě dle předloženého návrhu ve znění přílohy k tomuto
bodu. Výjimka na 28 dětí ve třídě je povolena za předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na
újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/16 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku " žádá v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2021/2022
následovně: 1. třída na 25 dětí, 2. třída na 26 dětí, 3. třída na 25 dětí a 4. třída na 20 dětí.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje v § 2 odst. 3 počty dětí ve třídách (nejvyšší počet je 24 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel
povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vyjádření OŠKS: Se zvyšujícím se počtem dětí - uprchlíků z Ukrajiny je potřeba navýšit
kapacitu mateřských škol.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 88-4761/22
RM schvaluje výjimku z počtu dětí Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, pro
školní rok 2021/2022 dle předloženého návrhu ve znění přílohy k tomuto bodu následovně: 1. třída
na 25 dětí, 2. třída na 26 dětí, 3. třída na 25 dětí a 4. třída na 20 dětí. Výjimky zvýšeného počtu dětí
ve třídě jsou povoleny za předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací
činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/17 Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Malecí", která jej použije
výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2021/2022,
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a to v období ode dne 01.03.2022 do dne 30.06.2022. Celkem se jedná o finanční dar ve výši
2 028 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 88-4762/22
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 2 028 Kč. Dar je určen výhradně k
uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka, a to v období ode dne 01.03.2022 do dne
30.06.2022.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

3/1 Žádost o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu p. p. č. 1939, k. ú. Nové
Město nad Metují
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] , podal žádost o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu
(služebnost stezky a cesty) k pozemku parc. č. 1939, o výměře 3923 m2, druh pozemku trvalý
travní porost, v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města. Žadatel je
vlastníkem pozemků parc. č. 1950/2, parc. č. 1948/2, parc. č. 1947/3 a parc. č. st. 2115/1,
jehož součástí je stavba č. ev. 128 - stavba pro rodinnou rekreaci, vše v k. ú. Nové Město nad
Metují (lokalita za ul. K Sirkárně). Jediná přístupová cesta k jeho nemovitostem vede přes cizí
pozemky, mezi nimiž je i pozemek města. Cesta přes městský pozemek je zde zřetelná
údajně již od 60. let minulého století. Žadatel údajně jedná o zřízení věcného břemene i
s vlastníky ostatních pozemků, přes které cesta vede.
Odůvodnění:
Vyjádření OÚ je přílohou tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 88-4763/22
RM nesouhlasí se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu (služebnost stezky a cesty)
k pozemku parc. č. 1939, o výměře 3923 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Nové Město
nad Metují, dle žádosti p. [osobní údaj odstraněn] , neboť by se jednalo o nadbytečné zatížení
pozemku a vznik limitu pro jakékoli jeho budoucí využití. Přístupová cesta vedoucí přes městský
pozemek k pozemkům žadatele je veřejnosti přístupná a město Nové Město nad Metují nemá v
úmyslu toto měnit.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy, ul. Ke Mlejnu
Identifikace:
Investor pan [osobní údaj odstraněn] , požádal dne 24.11.2021 o schválení Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby „Spy, Ke Mlejnu knn pro č. p. 59 a č. p. 18“ v rozsahu cca 26 bm (cca 15,6 m²), na části pozemku p. p. č. 550
v k. ú. Spy ve vlastnictví města, ul. Ke Mlejnu. Součástí stavby je i demontáž vrchního vedení
NN vč. sloupu. Původní PD zpracovaná spol. MATEX HK s.r.o. byla, z důvodu zahájeného
insolvenčního řízení v prosinci 2021, přepracována p. Josefem Mikyskou, Erbenova 2366,
Dvůr Králové nad Labem a předložena k vyjádření OMM dne 08.03.2022.
Odůvodnění:
Investor předběžně souhlasí s částkou ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m²
pozemku zatíženého budoucím věcným břemenem, což je v souladu s Pravidly pro nakládání
s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č. 2/2022/PR. Odborné útvary
souhlasí se zřízením věcného břemene.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 88-4764/22
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
„Spy, Ke Mlejnu - knn pro č. p. 59 a č. p. 18“ s panem [osobní údaj odstraněn] , k části pozemku
v majetku města: p. p. č. 550 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 26 bm (cca
15,6 m²) dle výkresu „Situace - napojení nn, č.p. 559 a č.p. 18“, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Sjednaná cena za zřízení věcného břemene bude činit 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m²
pozemku zatíženého budoucím věcným břemenem (skutečný rozsah věcného břemene a cena
budou upřesněny až po vyhotovení GP). RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Směna pozemku p. p. č. 452/6 za část pozemku p. p. č. 616/1, vše v k. ú. Spy - ul.
Chlístovská
Identifikace:
V souvislosti se změnou silniční sítě v Novém Městě nad Metují by mělo dojít mimo jiné i k
převodu místní komunikace v ul. Chlístovská, Spy, z majetku města do vlastnictví KHK. KHK
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v této souvislosti požaduje, aby bylo město před podpisem darovací smlouvy vlastníkem
veškerých silničních pozemků. Jedním z pozemků, který nebyl majetkoprávně vypořádán při
realizaci stavby „Cykloregion V. Moravce - stavební úpravy stávající komunikace - etapa 2 (ul.
Chlístovská)“ je i pozemek ve vlastnictví pana [osobní údaj odstraněn] , a to pozemek parc. č.
452/6, o výměře 7 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Spy. Jedním ze
způsobů majetkoprávního vypořádání tohoto pozemku dle požadavků KHK je směna tohoto
pozemku parc. č. 452/6 za část pozemku parc. č. 616/1, o výměře rovněž 7 m², druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Spy, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Z pozemku města parc. č. 616/1 by byla GP oddělena část o výměře 7 m² takovým způsobem,
aby nedošlo ke zúžení městského pozemku. V příloze OMM předkládá návrh záměru.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků činí
1.750 Kč, přičemž cena pozemku města je stanovena na 2.800 Kč (tj. 400 Kč/m²) a cena
pozemku pana [osobní údaj odstraněn] na 1.050 Kč (tj. 150 Kč/m²). Ceny byly stanoveny dle
Pravidel pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č.
2/2022/PR. OMM navrhuje směnu pozemků bez doplatku, tj. za rozdíl v ceně, z důvodu
veřejného zájmu na získání pozemku pod stavbou místní komunikace v ul. Chlístovská do
majetku města. Směna pozemků je dle OMM v zájmu obou stran.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - je to jediná možnost, jak to vypořádat? OMP - asi ano, žádnou lepší cestu jsme
nenašli. Žadatel požadoval za odkup 1500 Kč/m2, což je nepřijatelné, proto je navržena
směna pozemku. Silnice se opravila se souhlasem žadatele, ale nedošlo k majetkovému
vypořádání pozemku pod komunikací. Doplnil vedoucí OMM. OMP - mysleli jsme si, že
bychom mohli hradit náklady napůl, ale k tomu se pozitivně žadatel nestaví. Poté
odhlasováno.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 88-4765/22
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit pozemek parc. č. 452/6, o výměře 7 m², druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Spy, zapsaného na LV č. 374 pro k. ú. Spy, ve
vlastnictví pana [osobní údaj odstraněn] , za část pozemku parc. č. 616/1, o výměře rovněž 7 m²,
druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Spy, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú.
Spy, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, se sídlem: náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v návrhu záměru, který je přílohou tohoto
bodu. RM dále ukládá OMM, po obdržení nabídek (vyjádření) ke zveřejněnému záměru, zajistit
vyhotovení GP pro oddělení části pozemku o výměře 7 m² z pozemku parc. č. 616/1 v k. ú. Spy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Prodej části pozemku p. p. č. 2176/11 a pozemku st. p. č. 578/2, jehož součástí je
stavba č. p. 346, vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Drážní
Identifikace:
Pan Josef Jelen, bytem K Javůrku 312, Nový Hrádek, IČO: 63591031, požádal o odkoupení
části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře cca 410 m², druh pozemku ostatní plocha, zp. využití
ostatní komunikace a pozemku st. p. č. 578/2 o výměře 71 m², druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 346, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ul.
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Drážní. Odůvodnění: „Budova na pozemku p. p. č. 578/2 se nachází v těsné blízkosti mých
budov, má společnou střechu s mými budovami a historicky patřila rodině [osobní údaj
odstraněn] “, podrobně vysvětleno v žádosti. OMM upozorňuje, že město získalo pozemek st.
p. č. 578/2 a stavbu (budova č. p. 346) směnou nemovitostí v r. 2006. Žadatel má v těsném
sousedství pronajaté pozemky pro uskladnění stavebního materiálu.
Odůvodnění:
Vyjádření OÚ viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Došlo k drobné formální úpravě v textu navrženého usnesení.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 88-4766/22
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
2176/11 o výměře cca 410 m² a pozemek st. p. č. 578/2 o výměře 71 m², jehož součástí je stavba č.
p. 346 (pozemek vč. budovy), vše v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Ukončení nájmu části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Celkem 4 plochy (části) pozemku parc. č. 2176/11 o celkové výměře v součtu 1080 m2
(400+300+200+180), druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, jsou pronajaty 3 samostatnými smlouvami o nájmu
části pozemku p. Josefu Jelenovi, IČO: 63591031, se sídlem: K Javůrku 312, 549 22 Nový
Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01 Nové Město nad Metují. Smlouvy jsou uzavřeny
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jednotlivé plochy jsou pronajaty za účelem
skladování stavebních hmot (u areálu paliv). RM 71-4072/21 souhlasila s využitím areálu v ul.
Drážní na pozemku parc. č. 2176/11 pro potřeby Technických služeb města k vytvoření
mezideponie pro stavební činnost ve městě nebo skladování ornice na doplnění veřejné
zeleně ve městě. Nájemce byl o záměru města informována na schůzce u ST dne 09.09.2021.
Na osobní schůzce na místě dne 10.03.2022 za účasti ST, vedoucího OMM, vedoucí OMP a
vedoucího TS bylo společně dohodnuto ukončení nájmu v části od brány směrem k areálu
sběrny surovin, tj. ukončení nájemní smlouvy č. II a č.III a části plochy užívané na základě
smlouvy č. I. Část pozemku od brány směrem k areálu paliv zůstane p. Jelenovi pronajata k
užívání. Z důvodu potřeby využití pozemku pro město je třeba ukončit nájemní smlouvy.
Odůvodnění:
Pozemek je oplocen společným venkovním oplocením s jednou příjezdovou bránou (boční).
Z jednání s nájemcem vyplynulo, že je schopen požadované plochy ke dni 30.06.2022 vyklidit.
Vzhledem k tomu, že nájemce je srozuměn s ukončením nájmu části pronajatých ploch ke dni
30.06.2022, bude s ním uzavřena 2x dohoda o ukončení nájmu (u nájemní smlouvy č. II a č.
III) a zároveň bude uzavřen dodatek ke smlouvě č. I, kterým se strany dohodnou na zmenšení
rozsahu předmětu nájmu, tj. na zmenšení pronajaté plochy, konkrétně z celkových 700 m2 na
cca 360 m2. Pro případ, že by z nějakého důvodu nájemce po rozhodnutí RM nechtěl nájem
ukončit dohodou, OMP dává RM ke zvážení schválení usnesení č. 4 tohoto bodu, tj. nájem
potřebných ploch vypovědět.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza nakonec bez dotazů. Poté odhlasováno.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 88-4767/22
RM schvaluje dodatek a změnu č. 3 ke smlouvě o nájmu částí pozemku parc. č. 2176/11, v k. ú.
Nové Město nad Metují, ze dne 30.12.2016 s p. Josefem Jelenem, IČO: 63591031, se sídlem:
K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01 Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy k tomuto budu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 88-4768/22
RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2176/11, v k.
ú. Nové Město nad Metují, ze dne 24.04.2020 s p. Josefem Jelenem, IČO: 63591031, se sídlem:
K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01 Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy k tomuto budu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 88-4769/22
RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2176/11, v k.
ú. Nové Město nad Metují, ze dne 02.10.2020 s p. Josefem Jelenem, IČO: 63591031, se sídlem:
K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01 Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy k tomuto budu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 88-4770/22
RM ukládá OMM pro případ, že nájemce p. Josef Jelen, IČO: 63591031, se sídlem: K Javůrku 312,
549 22 Nový Hrádek, provozovna: Havlíčkova 292, 549 01 Nové Město nad Metují, neuzavře z
nějakého důvodu s městem Nové Město nad Metují dohody dle usnesení č. 1., č. 2., a č. 3. tohoto
bodu, dát tomuto nájemci výpověď z nájmu částí pozemku parc. č. 2176/11, k. ú. Nové Město nad
Metují, potřebných pro TS k vytvoření mezideponie pro stavební činnost ve městě nebo skladování
ornice na doplnění veřejné zeleně ve městě, o výměře celkem 720 m2 s tím, že nájem bude
ukončen ke dni 30.06.2022, a nájemce předá pronajímateli pronajatou část pozemku ke dni
ukončení nájmu vyklizenou, vyčištěnou a zarovnanou, ponecháno bude pouze oplocení, a zároveň
uzavřít s nájemcem dodatek smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 30.12.2016 o změně výměry
pronajaté části pozemku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/6 Výpověď smlouvy o nájmu části p. p. č. 2176/11, k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Část pozemku parc. č. 2176/11, o výměře celkem 1018m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.
ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, je pronajata na
základě smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 11.07.2000 pí Marii Prušinovské, IČO:
68226241, se sídlem: Na Hradčanech 1085, 549 01 Nové Město nad Metují, provozovna:
Drážní K 30, 549 01 Nové Město nad Metují (areál sběrny surovin). Smlouva je uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. RM 71-4072/21 souhlasila s využitím areálu v
ul. Drážní na pozemku parc. č. 2176/11 pro potřeby TS k vytvoření mezideponie pro stavební
činnost ve městě nebo skladování ornice na doplnění veřejné zeleně ve městě. Nájemkyně
byla o záměru města informována na schůzce u ST dne 17.09.2021, kde uvedla, že
předpokládá ukončení své podnikatelské činnosti ke dni 30.06.2022. Z důvodu potřeby využití
pozemku pro město je třeba dát nyní nájemkyni výpověď.
Odůvodnění:
Pozemek je oplocen společným venkovním oplocením s jednou příjezdovou bránou (do areálu
je přístup další bránou, avšak ta slouží pouze pro příjezd k zařízení v majetku VAK(u), které je
v pozemku uložené). Nájemkyně s ukončením nájmu souhlasí, neboť k termínu 30.06.2022 jí
končí veškerá povolení, která již nebude obnovovat, a své podnikání ukončí. Na základě
výpovědi nájem skončí po uplynutí 3 měsíční výpovědní doby dne 30.06.2022. V důsledku
požáru, který na pozemku vznikl dne 08.09.2021, byl poškozen plot a sloupky ve vlastnictví
města. Město opakovaně požaduje výměnu plotu za nový a natření sloupků. Nájemkyně o tom
byla informována.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 88-4771/22
RM ukládá OMM dát nájemci pí Marii Prušinovské, IČO: 68226241, se sídlem: Na Hradčanech
1085, 549 01 Nové Město nad Metují, provozovna: Drážní K 30, 549 01 Nové Město nad Metují,
výpověď z nájmu části pozemku parc. č. 2176/11, o výměře 1018 m2, k. ú. Nové Město nad Metují
s tím, že nájem bude ukončen ke dni 30.06.2022 a s tím, že nájemce předá pronajímateli pronajatou
část pozemku ke dni ukončení nájmu vyklizenou, vyčištěnou a zarovnanou, ponecháno bude pouze
oplocení, které nájemce vymění za nové a zároveň natře sloupky, které plot drží.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu části p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují - Kasárna
Identifikace:
Město Náchod, se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868, jako
nájemce části pozemku parc. č. 653/2 o výměře 2600 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují
(asfaltová plocha v kasárnách), požádalo o ukončení smlouvy dohodou ke dni 31.03.2022
z důvodu nevyužití pozemku pro účel, ke kterému byla smlouva uzavřena. Pozemek je
pronajat jako cvičná plocha pro vykonávání zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění k řízení
dvoukolových motorových vozidel, nájemné bylo sjednáno paušální částkou ve výši 103 Kč za
1 zkoušku na základě rezervace v elektronickém rezervačním systému pronajímatele.
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Odůvodnění:
Smlouva byla uzavřena v roce 2016 na žádost nájemce. Pozemek však nebyl ze strany
nájemce nikdy využíván. Proto nyní, v souvislosti s jednáním o uzavření inflačního dodatku,
podal nájemce žádost o ukončení smlouvy dohodou. Dle telefonického sdělení vedoucí ODSH
MěÚ Náchod byla dohoda o ukončení smlouvy odsouhlasena Radou města Náchod dne
07.03.2022. Na uvedenou plochu je uzavřena smlouva ještě se 7 dalšími subjekty, které mají
o užívání i nadále zájem a uzavřou s městem inflační dodatek.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 88-4772/22
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 653/2 o výměře 2600 m2
v k. ú. Nové Město nad Metují s městem Náchod, se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01
Náchod, IČO: 00272868, ke dni 31.03.2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem
této dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 Źádost AEROKLUB Nové Město nad Metují z.s. o kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
Źádost AEROKLUB Nové Město nad Metují z.s. (p. Petra Fišery) o kácení dřevin rostoucích
mimo les viz přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: V tomto případě nezbývá jiná možnost než souhlasit s požadavkem Aeroklubu
pokácet 2 ks topolů rostoucích v ochranném pásmu letiště, který vznikl na základě kontroly
řízení leteckého provozu.
Vzhledem k velikosti topolů a obvodu jejich kmenů se jedná o náročné kácení, které musí být
zadáno profesionální firmě a bude náročné i na následný úklid pozemku a likvidaci velkého
množství větví. Případný prodej dřeva konzultuji s Davidem Rekem. Kácení se zřejmě
nestihne do konce vegetačního klidu, proto bude OŽP žádán o povolení ke kácení na duben
2022.
Stanovisko OŽP: TS a OŽP provedli dne 11.03.2022 terénní šetření za účelem posouzení
umístění a stavu stromů, o jejichž pokácení požádal AEROKLUB Nové Město nad Metují, z.s.
Jedná se o 2 ks topolu osika, rostoucích mimo zastavěné území, na hraně břehu vodního
toku. Stromy jsou součástí lokálního biokoridoru LBK 19 V Jesinkách. Stromy jsou v dobrém
zdravotním stavu, jejich provozní bezpečnost je vyhovující s ohledem na jejich umístění ve
volné krajině. Žadatel na základě výzvy doplnil své podání o email „Výzva k odstranění
překážek ohrožující letecký provoz“ obdržený z Úřadu pro civilní letectví Praha, kde jsou tyto
dřeviny označeny jako překážky významně ohrožující bezpečnost leteckého provozu. OŽP na
základě této skutečnosti doporučuje RM vyslovit souhlas s kácením předmětných dřevin, ale
za podmínky vhodné náhradní výsadby (i když výškově limitované), provedené
AEROKLUBEM, která doplní lokální biokoridor. OŽP upozorňuje, že povinnost náhradní
výsadby bude ukládána žadateli o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterým v tomto
případě bude město. AEROKLUB nemá žádný nájemní nebo uživatelský vztah k tomuto
pozemku. Z tohoto důvodu doporučuje OŽP ošetřit povinnost provedení vhodné náhradní
výsadby za kácené dřeviny smluvním vztahem města s AEROKLUB Nové Město nad Metují
z.s.
Stanovisko KŽP: Předseda KŽP sdělí přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal TAJ - jeho informace se týkaly upřesnění procesních postupů při
vyřizování žádostí o kácení stromů, které rostou mimo les a jsou v majetku města. Šlo
především o upřesnění časových postupů vyřizování, kdy je podmínkou předložení stanovisek
TS, OŽP a KŽP. Ing. Dostál, který je zároveň předsedou KŽP, pokračoval svými informacemi
a požadavky. Co se týká komunikace mezi tajemníkem KŽP a komisí, tak bude probíhat
pouze v přímé kontaktu s předsedou komise. TAJ informoval, že v tomto smyslu byl i zadán
úkol na PVO - upozornil radní na to, že proces vyřizování žádostí ale nebude vždy úplně
krátký, protože bude třeba dát prostor členům KŽP, aby se k žádostem stihli vyjádřit.
Další diskuse se pak týkala konkrétní situace související s žádostí Aeroklubu. Radní se
nakonec shodli v tom, že souhlas města s kácením bude vydán, ale s podmínkou, že kácení i
likvidaci dřeva si zajistí sám žadatel, tj. AEROKLUB. S tím také bude souviset splnění
povinnosti vhodné náhradní výsadby, kterou ve svém rozhodnutí stanoví OŽP, jako dotčený
orgán státní správy, který vydává rozhodnutí o kácení a případné související náhradní
výsadbě. V tomto smyslu pak bylo formulováno usnesení, které bylo schváleno 6 hlasy
přítomných radních.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 88-4773/22
RM souhlasí s kácením 2 ks topolů osika, rostoucích mimo zastavěné území, na hraně břehu
vodního toku v ochranném pásmu letiště, na pozemku města (p.p.č. 403, v k.ú. Vrchoviny) s tím, že
kácení i likvidaci dřeva si zajistí sám žadatel, tj. AEROKLUB. Zároveň žadatel splní povinnost
vhodné náhradní výsadby, kterou ve svém rozhodnutí stanoví OŽP MěÚ Nové Město nad Metují,
jako dotčený orgán státní správy, který vydává rozhodnutí o kácení a případné související náhradní
výsadbě.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/9 Žádost "MŠ Na Františku" o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les na
školní zahradě MŠ
Identifikace:
Žádost "MŠ Na Františku" o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les na školní zahradě
MŠ viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Z důvodu bezpečnosti dětí a osob pohybujících se v areálu školky souhlasím
s pokácením 2 ks smrků ve spodní části školní zahrady. Smrk nad budovou školky navrhuji
ponechat. Toto stanovisko jsem konzultoval s ředitelkou školky přímo na místě a s Ing
Dostálem telefonicky.
Stanovisko OŽP: Na základě terénního šetření provedeného dne 11.03.2022 doporučuje OŽP
souhlasit s kácením 2 ks smrku pichlavého, nacházejících se v linii podél oplocení s ul.
Dukelská. U stromu v blízkosti prodejny potravin vynikají kořeny na povrch, patrné je jejich
poškození, které se již mohlo stát vstupní branou pro patogeny, přičemž toto se zatím
neprojevilo na stavu nadzemní části stromu. U druhého ze smrků v blízkosti pískoviště mohlo
dojít k negativnímu narušení kořenového systému při stavbě zpevněných ploch. Za
extrémních povětrnostních podmínek se vyvrátil sousední jedinec, takže došlo i ke změně
stanovištních poměrů tohoto stromu. U třetího smrku pichlavého (vlevo od vstupu do areálu
MŠ) nebyly shledány žádné symptomy, indikující jeho sníženou provozní bezpečnost, proto
OŽP doporučuje jeho zachování. Volbu dřevin pro náhradní výsadbu by bylo třeba stanovit po
dohodě se zpracovatelem revitalizace zahrady MŠ, která proběhla v nedávné době, tak aby
Stránka 41

ZÁPIS Z PORADY
RM 88 ze dne 21.03.2022
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

byl zachován celkový koncept.
Stanovisko KŽP: Předseda KŽP sdělí přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - s p. Trojanem byl na místě, opravdu kořeny stromů lezou na povrch, je zde riziko
pádu stromu. Mgr. Hylský - je nutné opravdu nyní kácet? Nedovede si představit, jak to bude
vypadat v létě, když se tam další vzrostlý strom skácí.
Ing. Dostál, v souviíslosti s rozhodnutím OŽP o kácení bude uložena náhradní výsadba -viz
jeho doporučení - doplnění 3 ks jehličnanů - DOUGLASKA TISOLISTÁ - PSEUDOTSUGA
MENZIESII, velikost min. 125 cm. Hlasováno - 6 pro.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 88-4774/22
RM souhlasí s kácením 2 ks smrků pichlavého ve spodní části školní zahrady "MŠ Na Františku",
nacházejících se v linii podél oplocení s ul. Dukelská, s tím, že bude v místě provedena náhradní
výsadba, tj. doplnění 3 ks jehličnanů - DOUGLASKA TISOLISTÁ - PSEUDOTSUGA MENZIESII,
velikost min. 125 cm.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 18.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/10 Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
Žádost manželů [osobní údaj odstraněn] o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Smrk je nevhodně vysazen blízko vchodu do domu, kořeny ničí betonovou
podezdívku oplocení a pád stromu a tím ohrožení bezpečnosti provozu na místní komunikaci
nelze vyloučit. Modřín je vysazen ve větší vzdálenosti od domu, vzhledem k tomu, že na
podzim opadá jehličí, je riziko pádu při velkém větru menší. Doporučuji schválit pokácení
smrku a modřín ponechat.
Stanovisko OŽP: Oba stromy se pravděpodobně nachází na hranici pozemků ve vlastnictví
manželů [osobní údaj odstraněn] a města Nové Město nad Metují. Bez geodetického
zaměření této hranice nelze jednoznačně určit vlastnictví předmětných stromů. ŽP na základě
provedeného terénního šetření ze dne 11.03.2022 doporučuje RM vyslovit souhlas s kácením
obou předmětných dřevin. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, jedná se však o
taxonomicky a prostorově nevhodnou výsadbu. Koruny obou stromů přesahují do veřejného
prostoru. Modřín byl vysazen v blízkosti borovice, jeho odstraněním se uvolní prostor pro další
vývoj sousední dřeviny.
Stanovisko KŽP: Předseda KŽP sdělí přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - žádost nesplňuje požadavky, ze zákresu doručeného žadateli není nic moc
poznat, stromy jsou mladé, podle jeho názoru není nutné je kácet. KŽP se k tomu ještě
neměla možnost vyjádřit, učiní tak na nejbližším zasedání. V diskusi bylo mj. vyjasněno, že po
projednání v KŽP se RM k rozhodování o žádosti vrátí a pokud by rozhodla ve prospěch
kácení, pak by přicházelo v úvahu v období vegetativního klidu na závěr podzimu 2022. V
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tomto smyslu bylo upraveno usnesení, které bude mj. zasláno žadatelům. Navržené usnesení
bylo schváleno 6 hlasy.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 88-4775/22
RM nesouhlasí s kácením 1 ks smrku ztepilého a 1 ks modřínu opadavého, které rostou na
hranicích mezi pozemkem města p.č. 677/147 a soukromým pozemkem 677/143, obojí v k.ú. Nové
Město nad Metují a ukládá OŽP zařadit tuto žádost o kácení k posouzení na nejbližším jednání KŽP.
Odpovídá: OŽP, Provede: OSÚ, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:
Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení 1 bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Havlíčkova č. p.
292) organizaci Domov Dědina, příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO:
42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2022 do dne
31.05.2023, za cenu ve výši 71,36 Kč/m2/měsíc. Organizace Domov Dědina nyní užívá výše
uvedenou bytovou jednotku a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním
postižením.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování pronájmu 1 bytové jednotky, kdy toto není řešeno dodatkem ke
stávající smlouvě, ale vždy novou smlouvou.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 88-4776/22
RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) organizaci Domov Dědina, příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73
Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2022 do dne
31.05.2023, za cenu ve výši 71,36 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/2 Dodatek č. 8 ke Kupní smlouvě na teplo pro T. G. Masaryka č. p. 44-47
Identifikace:
Dodatek č. 8 ke Kupní smlouvě č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie pro č. p. 44-47,
ul. T. G. Masaryka, mezi firmou První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6,
IČO: 27471454 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876.
Dodatek řeší novou kupní cenu pro rok 2022 a nový rozpis záloh pro rok 2022. Pro porovnání
ceny za GJ v roce 2021 a původní plánované (odhadované) ceny pro rok 2022, viz Dodatky č.
6 a č. 7 v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o proces, kterým je každý rok stanovena cena tepelné energie. V letošním roce se
jedná o již 2. úpravu předběžné kalkulované ceny tepla za GJ, a to z důvodu vysokého
nárůstu cen zemní plynu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 88-4777/22
RM schvaluje Dodatek č. 8 ke Kupní smlouvě č. 34/15, který řeší novou kupní cenu a nové zálohy
pro rok 2022 za dodávky tepelné energie v č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka, mezi firmou První
novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6, IČO: 27471454 a městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Smlouva o ubytování Metuj
Identifikace:
Návrh smlouvy o ubytování pro ubytování v ubytovně v budově bývalého hotelu Metuj a
pověření OSN uzavíráním těchto smluv.
Odůvodnění:
V souvislosti s předpokládaným ubytováním uprchlíků z Ukrajiny v bývalém hotelu Metuj je
třeba schválit vzorovou smlouvu, dle které budou smlouvy s ubytovanými osobami uzavírány a
dále pověřit OSN rozhodováním o uzavírání těchto smluv a pověřit vedoucího OSN jejich
podepisováním. Schválená vzorová smlouva bude přeložena do ukrajinštiny, bude
podepisována ve 2 vyhotoveních - pro město v češtině, pro ubytované v ukrajinštině.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST - požádal o přizvání PRAV na jednání RM. PRAV - na dotazy odpověděla s tím, že ve
smlouvě je uvedeno, že úhrady za ubytování se budou řídit platnými předpisy. Musí to být
takto obecně, protože v době přípravy návrhu smlouvy, nejsou známy konkrétní částky, které
stát na toto uvolní. Ty se mohou měnit, je tedy použita tato obecná formulace. Žádnou úhradu
od ubytovaných zatím nyní nepožadujeme, vycházíme nyní z toho, že příspěvek na ubytování
bude hrazen státem. Kdyby se pravidla změnila, toto bude zohledněno a předloženo opět do
RM. Na to navázala diskuse přítomných, která se mj. týkala situace ubytovaných Ukrajinců v
zařízení Na Hradčanech. I tam jsou srozuměni s platbami za ubytování, i tam se ale čeká na
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to, jaké částky budou stanoveny. Dále se diskuse týkala nutnosti vytvoření Ubytovacích řádů,
zazněly informace ST: z ranního on-line jednání s hejtmanem KHK, o připravenosti objektu
Metuje, o chystaném zřízení internetu v Metuji, o plánovaných 2 představeních v KINĚ 70 pro
Ukrajince s dětmi (dvě neděle po sobě), informace o brigádě v pátek v Metuji.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 88-4778/22
RM schvaluje vzorovou smlouvu o ubytování, dle které budou uzavírány smlouvy s uprchlíky z
Ukrajiny ubytovanými v ubytovně na adrese Klosova č. p. 471, 549 01 Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 88-4779/22
RM svěřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, Oddělení správy nemovitostí Odboru majetku města Městského úřadu Nové Město nad
Metují (OSN) rozhodování o uzavření smluv o ubytování v ubytovně na adrese Klosova č. p. 471,
549 01 Nové Město nad Metují, dle schválené vzorové smlouvy a pověřuje vedoucího OSN
podepisováním těchto smluv.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Nebytové prostory č. p. 142, ul. Nerudova
Identifikace:
Bod navazuje na odsouhlasení bodu č. RM 88 - 5/9 (odložení termínu demolice objektu č. p.
142, ul. Nerudova). Pro případ, že bude termín demolice posunut, je třeba v této situaci řešit
podané výpovědi, týkající se nájmu nebytových prostor v tomto objektu.
Odůvodnění:
Případné prodloužení nájemních smluv do konce měsíce červenec 2022 bylo s nájemci
projednáno a Ti souhlasí.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST - vzniklo to v Bytové komisi – je navrženo prodloužit nájmy nebytových prostor – co se týká
uvolněného bytu, tak bez rekonstrukce je pro Ukrajince nevhodný, je to ve špatném stavu.
Dále diskuse radních navazovala ještě na předchozí bod, který se týkal ubytovacích prostoro
pro Ukrajince a informování o aktivitách města. Ing. Němeček - u bodu 4/4 se v hlasování
zdrží, protože nebyl pro odsun demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova. Kapacitně to pro
ubytování Ukrajinců nic neřeší. Radní uváděli, že by se mělo více zveřejňovat to, co se v
oblasti ubytování pro Ukrajince průběžně ve městě děje, těch informací je málo. ST odkazuje
ne FcB. MST uvedl, že souhrn za uplynulých 14 dní bude zpracován a zveřejněn. Hlasováno
o navrženém usnesení - 5 pro a 1 se zdržel.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 88-4780/22
RM ukládá OSN informovat nájemce nebytových prostor v č. p. 142, ul. Nerudova, že výpovědi,
které jim byly zaslány na základě usnesení č. RM 82-4522/22 ze dne 10.01.2022, město bere zpět.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 88-4781/22
RM ukládá OSN uzavřít s nájemci nebytových prostor v č. p. 142, ul. Nerudova, dohody, na jejichž
základě bude nájemní vztah ukončen ke dni 31.07.2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště
Identifikace:
OMM opětovně předkládá žádost pí Jany Havelské, bytem Klosova 225, 549 01 Nové Město
nad Metují, která zastupuje manžele [osobní údaj odstraněn] o souhlas se zřízením sjezdu
v ul. U Letiště k č. p. 231, z místní komunikace p. p. č. 638/4, k. ú. Krčín. Sjezd je navržen
v šíři 5,5 m na komunikaci v ul. U Letiště. Sjezd je navržen ze zámkové dlažby. Tento RD je
v současné době jako jediný v ulici, který nemá sjezd na pozemek.
Odůvodnění:
na základě usnesení č. RM 87-4686/22 ve znění: "RM ukládá OMM znovu projednat s
žadatelem úpravu sjezdu v ul. U Letiště, a to tak, aby byl zachován jednotný ráz řešení sjezdů
v dané ulici (tzn. před brankou zvýšit obrubníky a chodník předláždit z dlaždic 30 x 30 cm, v
místě nového sjezdu obrubníky snížit a vjezd zrealizovat ze zámkové dlažby)." se OMM
spojilo s projektantkou sjezdu, která potvrdila, že požadavky města na sjezd jsou v souladu s
plánovanou stavbou sjezdu. Požadavek RM byl vložen do SOPPS sjezdu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - poděkoval, že to proběhlo (doplnilo se to a vyjasnilo se, jak to bude řešeno).
Neví, jakou jim tam doporučit zámkovou dlažbu, v linii a u souseda naproti je zámková dlažba
různá, prosí, aby tam nebyl 3. druh zámkové dlažby. Poté odhlasováno.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 88-4782/22
RM souhlasí se zřízením sjezdu na místní komunikaci na p. p. č. 638/4. k. ú. Krčín pro připojení č.
p. 231 v ul. U Letiště na p. p. č. 638/6, k. ú. Krčín v šíři 5,5 m ze zámkové dlažby za podmínek
stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu, zřízení sjezdu a omezení užívání komunikace a
dále upozorňuje stavebníky, že plánovaná rekonstrukce č. p. 231 má být projednána s městským
architektem a pracovníky OMM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 88-4783/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu zřízení sjezdu a omezení užívání komunikace na p.
p. č. 638/4, k. ú. Krčín pro připojení č. p. 231 v ul. U Letiště na p. p. č. 638/6, k. ú. Krčín uzavíraná
mezi městem Nové Město nad Metují a stavebníky [osobní údaj odstraněn] , ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Program regenerace MPR a MPZ v roce 2022
Identifikace:
Město se každoročně účastní Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón (dále jen "Program regenerace"), který vyhlašuje Ministerstvo
kultury ČR (dále jen "MK"). Na základě městem předloženého Anketního dotazníku (listopad
2021) a po jednání Ústřední komise MK obdrželo město dne 09.02.2022 Rozpis státní finanční
podpory v Programu regenerace pro rok 2022, kde byla městu navržena kvóta ve výši 400 tis.
Kč. Nyní je RM předloženo k odsouhlasení využití navržené kvóty a uložení OMM předložení
žádosti o příspěvek z Programu regenerace v roce 2022 do termínu stanoveném MK nejpozději do dne 08.04.2022. Přehled akcí obnovy zařazených do Anketního dotazníku (4
obnovy kulturních památek - 3 ve vlastnictví města a 1 v soukromém vlastnictví) je přílohou
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Město se zapojilo do Programu regenerace pro rok 2022 předložením Anketního dotazníku.
MK navrhlo Novému Městu nad Metují pro letošní rok kvótu ve výši 400 tis. Kč. KREG
odsouhlasila využití celé kvóty pro obnovu na kulturní památky městské opevnění - část:
hradba s jihozápadní baštou (mezi č. p. 1234 a 1248) v ul. Na Zadomí. Tajemnice komise emailem obeslala členy KREG k vyjádření. K této akci již proběhla VZ na zhotovitele stavebních
prací, RM 87 schválila zadání zakázky a podpis SOD. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce
programu neúčastní soukromí vlastníci kulturních památek, nebude letos město ze svého
rozpočtu vynakládat finanční prostředky na povinné spolufinancování akcí obnovy
soukromých vlastníků.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 88-4784/22
RM souhlasí s využitím kvóty Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón pro rok 2022 na akci městské opevnění - část: hradba s jihozápadní
baštou v ul. Na Zadomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 88-4785/22
RM ukládá OMM v termínu stanoveném Ministerstvem kultury ČR předložit žádost o příspěvek z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok
2022 ve výši přidělené kvóty 400 tis. Kč na realizaci obnovy kulturní památky městské opevnění část: hradba s jihozápadní baštou v ul. Na Zadomí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Dne 14.03.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě
nad Metují". Komise nyní předkládá RM protokol z otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byla doručena pouze 1
nabídka, proto hodnotící komise neprovedla hodnocení. V návrhu rozpočtu města na rok 2022
je pro uvedenou akci schválena příslušná položka ve výši 200 tis. Kč. V případě zadání
veřejné zakázky uchazeči, který jako jediný podal nabídku, se bude muset schválit RO navýšení akce o 390 tis. Kč. Nabídku podal autor územní studie veřejných prostranství Nové
Město nad Metují - nám. Republiky, Českých legií, Farská zahrada", což pro zpracování
dalšího stupně PD je výhodné.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - problém má s vysokou cenou jediného uchazeče. Dále žádá, aby bylo vždy
uvedeno, kolik firem bylo u dané zakázky osloveno k podání nabídky. Mgr. Hylský - dle jeho
názoru zpracování PD urnového háje až tak moc nehoří, abychom museli sahat po jediné
nabídce, která je navíc dost vyšší než jsme rozpočtem přepokládali. ORM - bohužel, je to dost
peněz, ale nikdo další se do VŘ nepřihlásil, osloveno bylo 5 architektonických firem a kromě
toho byly zakázka tradičně zveřejněna na veřejně přístupném profilu zadavatele. Po obsáhlé
diskusi bylo nakonec nejdříve hlasováno o původních usneseních, tj. schválení zakázky dle
nabídky jediné firmy - 3 pro, 2 proti a 1 se zdržel - usnesení nebyla přijata. Pak byl formulován
nový návrh usnesení ve znění: "RM souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu
"PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují" a ukládá OMM vypsat tuto veřejnou
zakázku opětovně s posunem termínu odevzdání předmětu veřejné zakázky do konce roku
2022." Hlasováno - 6 pro - bylo schváleno.
K čl. 5/3
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad
Metují" firmě Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects, Jílovská 1154/49, 140 00 Praha 4 - Braník,
IČO: 68051956, za nabídkovou cenu 587.000 Kč (uchazeč není plátcem DPH).
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
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K čl. 5/3
RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce zpracování „PD - Urnový háj u SMOS v Novém
Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. arch. Petr Brožek, BRAK
architects, Jílovská 1154/49, 140 00 Praha 4 - Braník, IČO: 68051956, za nabídkovou cenu 587.000
Kč (uchazeč není plátcem DPH), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
K čl. 5/3
RM schvaluje RO navýšení akce Urnový háj vedle SMOS v ul. Čs. legií - PD o 390 tis. Kč (§ 3632).
Navýšení bude pokryto přesunem z akce Chodník v ul. U Zázvorky - realizace (§ 2219).
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 88-4786/22
RM souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Urnový háj u SMOS v Novém
Městě nad Metují" a ukládá OMM vypsat tuto veřejnou zakázku opětovně s posunem termínu
odevzdání předmětu veřejné zakázky do konce roku 2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 VZ - PD - Rekonstrukce č. p. 14 na odborné učebny ZŠ Komenského, Nové Město
nad Metují/2
Identifikace:
Dne 14.03.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "PD - Rekonstrukce č.p. 14 na odborné
učebny ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují/2". Komise nyní předkládá RM protokol z
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny 3
nabídky. V návrhu rozpočtu města na rok 2022 je pro uvedenou akci schválena příslušná
položka ve výši 400 tis. Kč. V případě zadání veřejné zakázky uchazeči, který se umístil na
prvním místě, se bude muset schválit RO - navýšení akce o 170 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - v textaci bodu mu chybí, že to je opakované. Ved. ORM - vysvětlila, že to
opakování je vyjádřeno číslicí v názvu veřejné zakázky viz /2. Mgr. Hylský - ověřili jsme si, že
cena je opravdu reálná, tak jak se píše? ORM -cena by měla být reálná, vítězný uchazeč byl
na místě a stav objektu viděl.
Vedoucí OMM - informace o dodaných nabídkách. ST - odsunutí zde účel splnilo. Mgr. Hylský
- máme práci vybraného projektanta ověřenu? ORM - ano, projektoval nám i jiné akce. Mgr.
Hylský - a tyto jiné akce nepřinášely vícenáklady? MST - Stará škola přinesla
vícenáklady.....jedná se většinou o rekonstrukce a u těch bohužel nejde úplně vše v rozpočtu
podchytit, většinou se jedná o nepředvídatelné vícenáklady.
Poté odhlasováno.
Stránka 49

ZÁPIS Z PORADY
RM 88 ze dne 21.03.2022
V

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 88-4787/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Rekonstrukce č.p. 14 na odborné učebny
ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují/2" firmě Ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, 541 02
Trutnov, IČO: 11164034, za nabídkovou cenu 560.230.Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 88-4788/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce zpracování „PD - Rekonstrukce č.p. 14 na odborné
učebny ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují/2" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČO: 11164034, za nabídkovou cenu 560.230
Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 88-4789/22
RM schvaluje RO navýšení akce Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné učebny ZŠ
Komenského - PD o 170 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem z akce Chodník v ul. U
Zázvorky - realizace (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 18.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením "NOVOSTAVBA PENZIONU a
OBČERSTVENÍ na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují"
Identifikace:
V RM 84 byla projednána žádost o vyjádření se ke změně stavby před dokončením stavby
"NOVOSTAVBA PENZIONU A OBČERSTVENÍ NA PARCELE Č. 661/1, K.Ú. NOVÉ MĚSTO
NAD METUJÍ". Kdy předložená PD řešila změnu, která se týkala kompletního odebrání
suterénního patra původně navrženého objektu, změny řešení oplocení a opěrných zdí a
změny uspořádání zpevněných ploch na pozemku č. 661/1. RM 84 schválila vyjádření města,
které bylo žadateli odesláno ve znění viz příloha. Po odeslání tohoto vyjádření navštívil
investor dané akce zástupce města a projednal s nimi a odůvodnil požadované změny u výše
uvedené stavby. Z daného jednání vzešly závěry uvedené v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání ze dne 14.03.2022 v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál diskutoval o obsahu navrženého vyjádření města ke změně stavby před
dokončením. ORM podalo vysvětlení k jednotlivým částem vyjádření - o další informace z
jednání s žadatelem - stavebníkem - doplnil ještě MST Poté odhlasováno.
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 88-4790/22
RM souhlasí s úpravou vyjádření, které bylo původně schváleno usnesením č. RM 84-4602/22, ke
změně stavby před dokončením stavby "NOVOSTAVBA PENZIONU A OBČERSTVENÍ NA
PARCELE Č. 661/1, K.Ú. NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ" ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 SoPPS vodovodní a plynovodní přípojky v ul. Na Kopci
Identifikace:
Na město byla doručena žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas s uložením plynovodní
a vodovodní přípojky do městského pozemku p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín k RD č. p. 126 v ul.
Na Kopci.
Odůvodnění:
Odborné útvary nemají připomínky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 88-4791/22
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu plynovodní a vodovodní přípojky v městském
pozemku p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín pro RD č. p. 126 v ul. Na Kopci v Novém Městě nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují, p. Jiřím Bílkem, Na Kopci 407, 549 01 Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 SoPPS přípojky plynovodní v ul. Zborovská a vodovodní a kanalizační v ul.
Smetanova
Identifikace:
Na město byla doručena žádost p. Jaroslava Diblíka, který zastupuje pí [osobní údaj
odstraněn] , o souhlas s uložením kanalizační a vodovodní přípojky do městského pozemku p.
p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (komunikace v ul. Smetanova) a s uložením
plynovodní přípojky do městského pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují
(zeleň v ul. Zborovská). Tyto přípojky budou sloužit pro budoucí RD na st. p. č. 488/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Odborné útvary nemají připomínky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 88-4792/22
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu kanalizační a vodovodní přípojky v městském
pozemku p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a plynovodní přípojky v městském pozemku
p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují pro budoucí novostavbu RD na st. p. č. 488/1 v k. ú.
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Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn] ,
Hanusova 1537/1a, 140 00 Praha 4, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 SOPPS pro vodovodní a kanalizační přípojku v ul. Na Výsluní
Identifikace:
OMM předkládá žádost pana Ing. ARCH. Pavla Hejzlara, Riegrova 194, 547 01 Náchod, IČ:
74657950 zastupujícího vlastníky poz. p. č. 705/16, 705/9, 705/20 a 705/25, k.ú. Nové Město
nad Metují pana [osobní údaj odstraněn] , paní [osobní údaj odstraněn] , pana [osobní údaj
odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn] o souhlas se zřízením 3 vodovodních přípojek a 1
společné kanalizační přípojky na pozemku p. města č. 709/1 k.ú. Nové Město nad Metují v ul.
Na Výsluní.
Odůvodnění:
viz Stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vyjádření města ke zpevněné ploše na p.p.č. 705/9, k.ú. Nové Město nad Metují vydá OMM
po doložení parkovacích stání pro návštěvy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 88-4793/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ K PARCELÁM P.
Č. 705/16, 705/20 a 705/25 KN, KÚ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ“ mezi městem Nové Město nad
Metují a p. [osobní údaj odstraněn] , pí [osobní údaj odstraněn] , p. [osobní údaj odstraněn] a pí
[osobní údaj odstraněn] , ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Dodatek č. 1 k SOD na demolici objektu č. p. 142
Identifikace:
OMM předkládá k odsouhlasení dodatek č. 1 na posun termínu realizace demolice č. p. 142 v
ul. Nerudova na základě usnesení č. RM 87-4716/22 ve znění: "RM ukládá OMM připravit
Dodatek č. 1 k SOD na "Demolici objektu čp. 142, v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují",
která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ANTISTAV s.r.o.,
Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, a to na posun termínu realizace srpen - říjen 2022, z
důvodu možnosti využití objektu v č. p. 142 v ul. Nerudova pro případné umístění válečných
uprchlíků z Ukrajiny."
Odůvodnění:
OMM souhlasí s posunem termínu demolice.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 88-4794/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce "Demolice objektu čp. 142, v ul.
Nerudova, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ANTISTAV s.r.o.,
Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, který posouvá termín realizace na srpen - říjen 2022, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně
Identifikace:
RM 77 projednávala umístění vývěsní tabule na smuteční oznámení v prostoru před
městským hřbitovem v ul. Sokolská. V rámci projednávání této problematiky bylo přijato
usnesení č. RM 77-4358/21 v tomto znění: „RM schvaluje umístění vývěsky pro smuteční
oznámení s umístěním na samostatný stojan u přístupového chodníku a ukládá OMM
předložit do RM náklady na její instalaci.“ OMM nyní předkládá k projednání typ vybrané
vývěsky a náklady na nákup a její instalaci.
Odůvodnění:
OMM zadalo zpracování cenové nabídky na dodávku vývěsky pro umístění do prostoru podél
přístupového chodníčku na městský hřbitov v ul. Sokolská. Byl poptáván typ vývěsky (na
základě doporučení městského architekta), kterou dodává firma ze Slovenské republiky.
Jedná se o vitrínu s hliníkovým rámem a specifickým vzhledem. Cenová nabídka byla
zpracována ve více variantách velikostí. Varianty jsou uvedeny v příloze tohoto bodu.
Z uvedených variant byla vybrána varianta atyp pro umístění cca 9 ks formátu A4. Cenová
nabídka za tuto variantu činí 20.743,00 Kč vč. DPH. Odhad nákladů na zhotovení základové
konstrukce je cca 8-10 tis. Kč. Celková cena za dodávku a montáž vitríny tak činí cca
30.743,00 Kč. Náklady na nákup a instalaci vývěsky budou hrazeny z pol. § 3639 Městský
mobiliář.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - zopakoval své připomínky k detailům umístění vývěsky - souhlasí s přílohou?
ORM - nyní je v RM tento bod zejména proto, aby se schválil nákup této vybrané vývěsky a
předpokládaná výše nákladů. Kolegyně potřebuje odeslat objednávku a bude vyřízovat
územní souhlas. Ing. Dostál - bude to mít podsvícení? MST - hledal ho a nenašel, došel k
závěru, že to zřejmě zde není potřeba. Ing. Dostál - je pro podsvícení. ORM - po tel. zjistila, že
podsvícení tam není. Poté odhlasováno navržené znění usnesení (bez podsvícení).
Mgr. Hylský upozornil, že se loupe nátěr - omítka ze zděné části vstupní brány – OMM –
prověří to, zda to je v záruce a zda to je v jejím rámci řešitelné - podá informace radním.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 88-4795/22
RM schvaluje nákup vitríny pro umístění smutečních oznámení s umístěním na samostatný stojan u
přístupového chodníku před hřbitovem v ul. Sokolská dle výběru městského architekta.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/11 Žádost o vyjádření města - parkování u "SPŠ, OŠ a ZŠ" v ul. Školní
Identifikace:
SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, Československé armády 376, Nové Město nad Metují
podala žádost o vyjádření města k záměru řešení parkování na pozemku p. p. č. 624/11 v k. ú.
Nové Město nad Metují - v ul. Školní, který je v majetku KHK. K parkování bude využita část
pozemku, na které se nachází stávající asfaltová plocha, vybudovaná za účelem provozování
hřiště. V současné době se dle sdělení v žádosti tato plocha jako hřiště nevyužívá. Pro přístup
k této ploše navrhují vybudování přístupové komunikace - nové zpevněné cesty na pozemku
školy, která by byla připojena na účelovou komunikaci v majetku města - p. p. č. 624/27 v k. ú.
Nové Město nad Metují, která slouží jako přístup k trafostanici.
Odůvodnění:
Odůvodnění žadatele k rozšíření parkovacích míst + vyjádření OÚ viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - nerozuměl bodu č. 5 ve vyjádření města, tj. jakou formou má škola dokládat
potřebu počtu parkovacích míst pro pedagogy a studenty školy. Nechápe proč to mají
dokládat a jak? Vedoucí ORM vysvětlila, proč chtějí tuto zpětnou vazbu, jde jim o odhad, kolik
jich tam bude denně dohadem jezdit. Ve svém důsledku to má vliv i na celý dopravní režim v
ulici Školní. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 88-4796/22
RM projednala žádost o vyjádření města k záměru řešení parkování na pozemku p. p. č. 624/11 v
k. ú. Nové Město nad Metují - v ul. Školní, kterou podala SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují,
Československé armády 376, Nové Město nad Metují a ukládá OMM vydat vyjádření města ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/12 Smlouva o dílo - Kované stojany na informační tabule (Geomorfologická stezka
Libchyňským údolím)
Identifikace:
OSÚ ve spolupráci s OMM předkládají RM ke schválení SOD na zhotovení a instalaci 9 ks
kovaných stojanů na informační tabule do městských lesů, které jsou součástí projektu
Geomorfologická stezka Libchyňským údolím. Město má na tento projekt přislíbenu dotaci ze
Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen "SZIF") ve výši 100 % ze způsobilých
výdajů, celkové výdaje projektu jsou 250.000 Kč. Dle pravidel dotačního programu byli poptáni
3 uchazeči, nejvýhodnější nabídku podal Josef Černý, Kovář a podkovář, IČO: 16227433, za
nabídkovou cenu 108.600 Kč. Josef Černý není plátce DPH, tudíž je to cena konečná. Výroba
a instalace odpočinkových míst proběhne do konce června 2022.
Odůvodnění:
Na základě provedeného cenového marketingu (poptávkového řízení) byla vybrána nejnižší
cenová nabídka. Nyní je třeba s vítězným uchazečem uzavřít SOD.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
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K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 88-4797/22
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení 9 ks kovaných stojanů na informační tabule
(Geomorfologická stezka Libchyňským údolím) mezi městem Nové Město nad Metují a p. Josefem
Černým, IČO: 16227433, za celkovou částku 108.600 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Zápis č. 8 z jednání Komise názvoslovné ze dne 08.03.2022
Identifikace:
Zápis z 8. zasedání Komise názvoslovné konaného dne 08.03.2022 v zasedací místnosti na
MěÚ v Novém Městě nad Metují od 15:30 hodin - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání Komise názvoslovné je předkládán RM v souladu s jednacím řádem komisí
zřizovaných RM. Projednat a seznámit se se zápisem z jednání Komise názvoslovné,
rozhodnout o předloženém doporučení. Členové komise se sešli u příležitosti nadcházejících
nedožitých stých narozenin (dne 03.04.2022) významného novoměstského rodáka, čestného
občana města, rektora basilejské univerzity, spisovatele, filozofa a univerzitního profesora
Jana Milíče Lochmana (1922-2004). Město doposud nemá po tomto významném teologovi
pojmenovánu žádnou ulici nebo lokalitu. Komise v současné době pracuje na dlouhodobém
úkolu pojmenování mostů, parků a dalších lokalit. Na dosud bezejmenném parku u MSSS
Oáza se všichni členové shodli jednohlasně s tím, že ponese název „Park prof. J. M.
Lochmana“. Jedná se o prostor parc. č. 671/1, 671/4, 671/5, 673/1, 673/8, 668/2, 681/1 vč.
komunikací. Komise názvoslovná doporučuje RM k projednání návrh pojmenovat u příležitosti
100. výročí narození prof. Jana Miliče Lochmana, novoměstského rodáka a čestného občana
města park u MSSS Oáza jeho jménem, tj. „Park prof. J.M.Lochmana“.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - mrzí ho, že v zápise není nic z jeho sms, kterou předsedovi KON posílal v den
konání jednání KON. Ing. Prouza - o žádné sms neví. Ing. Dostál - vadí mu, že nebyla v této
věci oslovena i KŽP a celé se mu to zdá uspěchané. Ing. Prouza uvedl, že vše vychází z
dlouhodobého úkolu, který vzešel ze ZM, tj. navrhnout pojmenování dosud nepojmenovaných
mostů, parků atd. Mělo by to být hotové do konce volebního období. Je proto v plánu něco
předložit do dubnového ZM a něco až do červnového ZM. Toto bylo ale zvlášť vyčleněno z
jednoho prostého důvodu - dne 03.04.2022 by se dožil prof. Lochmann 100 let - dlouho jsme
zvažovali, co po něm pojmenovat - pojmenovat nějakou ulici je docela složité, proto se nám to,
co je zde v RM navrženo, zdálo jako dobrá věc, od toho je RM, aby řekla, co se jí líbí a co ne.
Stejně to v RM musí skončit a ta pak doporučuje ZM. Navázala diskuse některých radních o
náplni kompetencí a zájmů jednotlivých komisí RM, někde se to překrývá, ale ve finále
rozhoduje RM a o názvech pak ZM. Radní dále diskutovali o postupu v této záležitosti a o
názvu parku u Husova sboru atd. Poté odhlasováno navržené znění usnesení v poměru - 4
pro a 2 se zdrželi.
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 88-4798/22
RM bere na vědomí Zápis z 8. zasedání Komise názvoslovné ze dne 08.03.2022 ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 88-4799/22
RM doporučuje ZM schválit pojmenování parku u MSSS OÁZA po novoměstském rodáku a
čestném občanu prof. Janu Miliči Lochmanovi u příležitosti 100. výročí jeho narození, tj. názvem
„Park prof. J. M. Lochmana“.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Studie BD Metuj
Identifikace:
RM 77 dne 15.11.2021 schválila na svém jednání zadání veřejné zakázky a Smlouvu o dílo
na zpracování „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad
Metují“ s firmou MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za
nabídkovou cenu 1.448.370 Kč vč. DPH. Výběr tohoto dodavatele proběhl na základě
zadávací dokumentace, v příloze. SOD byla podepsána dne 4.1.2022.
Uvedená společnost zahájila svou činnost zpracováním pasportu, zaměřením objektu a
průzkumy objektu. Byly provedeny sondy po celém objektu.
Dne 16.3.2022 proběhlo se zpracovateli 2. jednání, kde nám předložili jimi upravenou studii
hotelu Metuj, což byla jejich iniciativa. Představili nám jiné řešení uspořádání BJ v bývalém
hotelu Metuj než tomu bylo v předložené studii od firmy ORGATEX.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že předložený návrh řeší rekonstrukci BD Metuj úplně jiným způsobem než
původní studie ( i když byla podkladem zadání), tak bylo na této schůzce dohodnuto, aby
předložili propočty nákladů obou studií. Následně se na město obrátili zástupci firmy MARK
VALA s.r.o. s žádostí o schválení položky na zpracování propočtů těchto studií, neboť je chtějí
zadat externímu zpracovateli, aby se tyto propočty zpracovali podrobněji, aby ukázaly náklady
a rozdíly mezi těmito dvěma studiemi. Propočty, které by se zpracovaly jen na základě
objemů, by byly pro obě studie stejné a neukázaly by nám případnou rozdílnou ekonomickou
náročnost. Za zpracování těchto podrobnějších propočtů požadují 48.400,-- Kč včetně DPH.
Tuto částku, v případě schválení, by bylo možné uhradit na základě objednávky z položky
rozpočtu „Bytový dům Metuj – rekonstrukce“.
Návrh studie předložený firmou MARK VALA s.r.o. je v příloze.
Vyjádření městského architekta bude řečeno přímo na jednání RM 88.
Do RM 88 je tato záležitost předložena pro potřebu projednání, jak postupovat dál.
Předloženou studii odmítnout a požadovat po dodavateli, aby postupoval dle zadání, tzn. „PD
bude zpracována v souladu se Studií BD Metuj, kterou zpracovala společnost ORGATEXNÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 54701 Náchod z let 2020-2021, a kterou schválilo
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují“.
Schválit objednání zpracování podrobnějších propočtů studie BD Metuj zpracované
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MARKVALA s.r.o. a studie od firmy ORGATEX-NÁCHOD a poté rozhodnout o směru
rekonstrukce hotelu Metuj na základě předložených podkladů.
Rozhodnout také o procesu projednání, např.: novou studii včetně podrobných propočtů
předložit k projednání do Komise pro výstavbu a rozvoj (6.4.2022), následně do RM dne
19.4.2022 a poté do ZM dne 28.4.2022.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST podal radním komentář k bodu předloženém na tzv. "žlutém papíře", tj. vloženém
aktuálně přímo na jednání RM 88. Projekční kancelář fy MARK VALA s.r.o. z BRNA , která
vyhrála veřejnou zakázku na zpracování PD na rekonstrukci hotelu Metuj na BD Metuj,
provedla v hotelu sondy. Dne 16.3.2022 prezentovali jejich pojetí rekonstrukce BD Metuj vč.
informace, co by potřebovali uhradit za případný propočet nákladů v rámci porovnání variant.
Následovala diskuse radních.
Radní se shodli, že je důležité zmínit, že schvalování studie Orgatexu prošlo komisemi, RM,
ZM a to samé by muselo proběhnout u nové studie.
Po obsáhlé diskusi bylo doplněno 2. usnesení ve znění: "RM trvá na svém původním zadání a
to, aby „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují“ byla
zpracována v souladu se Studií BD Metuj, kterou zpracovala společnost ORGATEX-NÁCHOD
s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod z let 2020-2021, a kterou schválilo Zastupitelstvo
města Nové Město nad Metují“ a aby bylo postupováno dle podepsané SOD na uvedenou
PD."
Poté byla obě 2 usnesení odhlasována.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 88-4800/22
RM bere na vědomí předložené nové řešení studie BD Metuj, které předložila firma MARK VALA
s.r.o., Brno, IČO: 07214481.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 88-4801/22
RM trvá na svém původním zadání a to, aby „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj,
Nové Město nad Metují“ byla zpracována v souladu se Studií BD Metuj, kterou zpracovala
společnost ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod z let 2020-2021, a kterou
schválilo Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují“ a aby bylo postupováno dle podepsané SOD
na uvedenou PD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Revokace usnesení - sbírka SOS Ukrajina
Identifikace:
RM 86 schválila poskytnutí finančního daru organizaci Člověk v tísni o.p.s., Šafaříkova 635/24,
120 00 Praha 2, na sbírku SOS Ukrajina a zároveň schválila usnesení č. RM 86-4667/22: RM
schvaluje RO - poskytnutí finančního daru na sbírku SOS Ukrajina ve výši 20 tis. Kč (§ 3900).
Prostředky budou pokryty přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).
Je navržena revokace přijatého usnesení.
Odůvodnění:
MF ČR zveřejnilo novou metodiku pro účtování výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině. Podle
této metodiky se dary organizacím, které pořádají finanční sbírky na pomoc Ukrajině účtují na
§ 6221 - humanitární zahraniční pomoc.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 88-4802/22
RM revokuje usnesení č. RM 86–4667/22 ze dne 28.02.2022 ve znění: "RM schvaluje RO poskytnutí finančního daru na sbírku SOS Ukrajina ve výši 20 tis. Kč (§ 3900). Prostředky budou
pokryty přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 88-4803/22
RM schvaluje RO - poskytnutí finančního daru na sbírku SOS Ukrajina ve výši 20 tis. Kč (§ 6221).
Prostředky budou pokryty přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Navýšení § 3728 - monitoring skládek - RO
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 84-4619/22 schválila Smlouvu na monitoring bývalých skládek
TKO Na Popluží a Železově louce na rok 2022. OF navrhuje navýšení rozpočtu § 3728 o 2 tis.
Kč.
Odůvodnění:
Výdaje § 3728 - monitoring skládek zahrnují doplatek za závěrečnou zprávu za monitoring
prováděný v roce 2021 a realizaci 2 etap odběrů v roce letošním. Na základě závěrečné
zprávy za rok 2021 došlo k navýšení počtu laboratorně ověřovaných parametrů (jedná se o
parametry, u kterých v minulosti došlo k výraznému záchytu. Toto kontrolní opatření je
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doporučeno provádět cca každých 5 let). Platby za závěrečnou zprávu 2021 a oba odběry
překračují schválený rozpočet ve výši 70 tis. Kč. Z toho důvodu je navrženo RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 88-4804/22
RM schvaluje RO - navýšení § 3728 - monitoring skládek o 2 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček již bez dotazu. Na dotaz Ing. Dostála (na vyřazení majetku TS - vozidlo)
odpověděl vedoucí OF. ST dodal, že lze využít některé náhradní díly v rámci TS. Další dotaz
Ing. Dostála ke značkám. Nešly by využít jako podklad k přemalování na nějaké jiné sdělení?
Ing. Prouza - je škoda je vyhazovat. ST - měl to samé - využití na jiné účely. Ing. Kunte - bude
prověřeno u vedoucího TS. Pokud to bude možné, bude materiál využit. Poté odhlasováno.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 88-4805/22
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Technických služeb
města Nové Město nad Metují, Domu zdraví - bazén, sauna, Kina 70, "ZŠ Školní", "ZŠ Krčín" a "ZŠ
Komenského" ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Navýšení příjmů o přijatou vratku transferů - RO
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují v březnu obdrží v rámci finančního vypořádání za rok 2021 na
svůj účet transfer (vratku dotace) od "ZUŠ B. Smetany" ve výši 17.400 Kč. Tato platba byla
následně vrácena poskytovateli dotace.
Odůvodnění:
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se změna
rozpočtu provádí, jde-li o změnu ve finančních vztazích k jinému rozpočtu. Navýšení tohoto
druhu příjmů je na základně zmocnění ZM schválené usnesením č. ZM 22-716/21
v kompetenci RM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 88-4806/22
RM schvaluje RO - navýšení příjmů u § 3231 - základní umělecká škola o částku 17,4 tis. Kč. Na
straně výdajů bude o tuto částku navýšen § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

7/1 Aktualizace příloh 2 a 4 Organizačního řádu
Identifikace:
RM je předkládána aktualizace příloh Organizačního řádu z důvodu personálních změn. V
příloze č. 2 jsou upraveny oprávněné osoby. V příloze č. 4 je změněn vedoucí Oddělení
majetkoprávního.
Odůvodnění:
Podle § 102 odst. 2 písm. m) je radě obce vyhrazeno schvalovat organizační řád obecního
úřadu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 88-4807/22
RM schvaluje Přílohu č. 2 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 01.04.2022, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 88-4808/22
RM schvaluje Přílohu č. 4 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 10.08.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Souhrnná zpráva o kontrolách pro finanční oblast v roce 2021 a na rok 2022 útvarů
MěÚ
Identifikace:
Kontrolor-interní auditor předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách
vedoucích odborů a oddělení ve finanční oblasti uskutečněných v roce 2021 a plánovaných na
rok 2022 (dále jen „Souhrnná zpráva FK“).
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Odůvodnění:
Každoroční předkládání Souhrnné zprávy FK je realizováno dle požadavku vedení města na
základě vyhotovených přehledů kontrol jednotlivými vedoucími odborů a oddělení MěÚ. Jejich
řídící kontrolní činnost je nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému města, a to ve
finanční oblasti.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 88-4809/22
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o realizovaných řídících kontrolách v roce 2021 a o plánech
kontrol na rok 2022 odborů a oddělení MěÚ pro finanční oblast, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI
Identifikace:
Návrh Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI se společností Wolters Kluwer
ČR, a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČO: 63077639, ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Přecházíme k online způsobu využívání služeb ASPI. Toto, na našich prostředcích nezávislé,
řešení zajišťuje vždy aktuální obsah. Dále umožňuje uživatelům pracovat na dalších
zařízeních (např. mobil, tablet) během služební cesty, home-office apod.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 88-4810/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Wolters Kluwer ČR a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČO:
63077639, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Smlouvu o prodeji palivového dřeva ze samovýroby
Identifikace:
SL předkládá RM ke schválení vzorovou Smlouvu o prodeji palivového dřeva ze samovýroby
viz příloha tohoto bodu. Zároveň je třeba pověřit SL uzavíráním těchto smluv.
Odůvodnění:
Z důvodu umožnění odkupu dřeva z lesů v majetku města za sníženou cenu o náklady za jeho
zpracování a odvoz.
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 88-4811/22
RM schvaluje vzorovou Smlouvu o prodeji palivového dřeva ze samovýroby ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 88-4812/22
RM svěřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
SL pravomoc rozhodovat o uzavírání Smluv o prodeji palivového dřeva ze samovýroby ve znění
přílohy tohoto bodu a pověřuje vedoucího SL podpisem těchto smluv.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Výjimka na uzavírání dílčích smluv na vyvážecí a manipulační práce s dřevní
hmotou
Identifikace:
SL předkládá RM k rozhodnutí žádost o výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu
na uzavírání dílčích smluv na provádění manipulačních a vyvážecích prací v městských lesích
pro předpokládané množství 2000 m3 dřevní hmoty, a to z důvodu zajištění zpracování dřevní
hmoty z kůrovcové kalamity.
Odůvodnění:
Z důvodu nedostatku dodavatelů a nepravidelnou potřebu řešení nahodilých, ale akutních
požadavků na vyvážení dřeva z městských lesů v případě kácení, které nejsme schopni
zajistit vlastními silami (železný kůň), žádá SL, o udělení výjimky na uzavírání dílčích Smluv, a
to dle aktuální potřeby správce (vedoucího odboru správy městských lesů). Práce budou
objednávány dle potřeby za sjednanou cenu od 150 Kč/hod. vč. DPH do 300 Kč vč. DPH, a to
dle hmotnatosti a přibližovací vzdálenosti za m3 dřeva. Vzorová smlouva byla již schválena
usnesením č. RM 341-14488/16 ze dne 15.02.2016.
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 88-4813/22
RM uděluje SL výjimku na uzavírání dílčích smluv na vyvážecí a manipulační práce s dřevní
hmotou, a to dle aktuální potřeby SL. Cena za službu bude stanovena dle hmotnatosti a přibližovací
vzdálenosti za 1 m3 dřeva v částce od 150 Kč/hod. vč. DPH do 300 Kč/hod. vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Výjimka ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:
Z důvodu akutního řešení nedostatku pracovních sil a přetrvávající 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 z
důvodu naléhavé potřeby SL. Práce budou objednávány dle potřeby za sjednanou cenu 200
Kč/hod. vč. DPH za ruční práce, za 290 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací a za částku
600 Kč/hod. za výškové a rizikové práce.
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Odůvodnění:
Naléhavá potřeba (akutní nedostatek pracovních sil, řešení příp. kůrovcové kalamity).
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 88-4814/22
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 z důvodu naléhavé potřeby
SL. Práce budou objednávány dle potřeby za sjednanou cenu 200 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce,
za 290 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací (motorová pila, křovinořez, zemní vrták,..) a za
částku 600 Kč/hod. za výškové a rizikové práce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022 - 2027
Identifikace:
Manažerka prevence kriminality předkládá k projednání a schválení Strategii prevence
kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022 - 2027 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Platnost předcházející Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metují byla ukončena
ke dni 31.12.2021. Nová strategie navazuje na tento koncepční materiál.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSP
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 88-4815/22
RM doporučuje ZM schválit Strategii prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2022 2027 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V závěrečně diskusi vznesl podnět radní Ing. Prouza ve věci Kaple Čtrnácti sv. pomocníků na
Výrově. Přes střechu kaple je natažená plachta, zřejmě aby tam nepršelo, je to nevzhledné.
Požádal, zda by bylo možné to do turistické sezóny opravit. TAJ - myslí si, že je tam nějaký
úkol pro letošek již zadán. Vedoucí ORM - přišla radním říci, že oprava kaple je v rozpočtu
města v položce "místní památky" a je počítáno s částkou na opravu střechy a fasády na této
kapli. O opravě jednáme s firmou STAVIX. Nyní jsou poptávány pálené tašky a bude
požádáno o závazné stanovisko památkářů.
Konec jednání RM 88 v 16:00 hodin.
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K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 87 vyhotoven dne: 24. března 2022
Zápis z RM 87 vypraven dne: 24. března 2022
Zápis z RM 87 zveřejněn dne: 24. března 2022

Stránka 64

