Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 67 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 14.06.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

13:01-13:59

18:45

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

13:01-13:59

18:45

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

13:01-13:59

18:45

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

13:01-13:59

18:45

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

13:01-13:59

18:45

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

13:01-13:59

18:45

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

13:01-13:59

18:45

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

14:00

Omluven
18:45

Plná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

14:05

15:38

Částečná

11

Bc. Iveta Habrová

referentka OŠKS (OF)

14:05

15:38

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

15:40

18:29

Částečná

13

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

15:40

16:08

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

15:55

17:57

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 14.06.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Zápis č. 15 z jednání ŠR při ZŠ Školní

2/2

Žádost o převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic - MŠ Na Františku

2/3

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Rašínova

2/4

Žádost o souhlas s přijetím daru (COVID 19) - ZŠ Školní

2/5

Žádost o souhlas s přijetím daru (Knihy Dobrovský) - ZŠ Školní

2/6

Žádost o souhlas s přijetím daru (Fraus) - ZŠ Školní

2/7

Žádost ZŠ Školní o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek

2/8

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZUŠ B. Smetany

2/9

Žádost ředitelů ZŠ o příslib spoluúčasti města při realizaci investičních projektů

2/10

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

2/11

Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN

2/12

Zápis č. 10 ze zasedání KKULT ze dne 07.06.2021

2/13

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

2/14

100. výročí úmrtí Jindřicha Imlaufa - podnět KKULT

2/15

Financování kultury v Novém Městě nad Metují - podnět KKULT

2/16

Žádost o úpravu provozní doby MKN v době prázdnin

2/17

Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy

2/18

Žádost MK o povolení kulturní akce - DED 2021

2/19

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Dobrušce

2/20

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Novém Městě nad Metují

2/21

Žádost o zapůjčení pivních setů

2/22

Žádost o souhlas s podnájmem - MMUZ

2/23

Žádost o změnu určení dotace - MK

2/24

Žádost o dotaci z rozpočtu města - NSL
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2/25

Žádost o příslib investiční dotace - Sokol Krčín

2/26

Aktualizace Zásad upravujících povinnosti PO ke zřizovateli

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p. č. 368/7,
368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218 a další pozemky vše v k. ú. Nové Město nad Metují
- lokalita František

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v lokalitě Malecí v ul. T. G.
Masaryka, B. Němcové a 28. října vše v k. ú. Nové Město nad Metují

3/3

Prodej části pozemku p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín, ul. Budín

3/4

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

3/5

Koupě pozemku p. p. č. 862/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pekelská

3/6

Žádost o ukončení nájmu části p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše

3/7

Výpověď smlouvy o nájmu částí pozemků - zahrada v ul. Pekelské

3/8

Pronájem p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada v kolonii u letiště

3/9

Žádost o stanovisko města k umístění boxu zásilkové služby na území města

3/10

Žádost o pronájem části p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.04.2021

4/2

Zápis ze 170. zasedání Bytové komise ze dne 12.05.2021

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

VZ - Rekonstrukce střešní krytiny nad prodejními plochami Rychta

4/5

VZ - Výměna plynových spotřebičů 2021

5.

Rozvoj

5/1

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RRD12-0013

5/2

Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě Stará ekologická zátěž Elton

5/3

Žádost o opravu komunikace v ul. ČSA

5/4

Vyhrazené parkovací stání v ul. Klosova

5/5

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Kamenný most ve
Vrchovinách“

5/6

Žádost o provedení živičného krytu v ul. Stavební

5/7

Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně – Dodatek č. 4 k SOD - vícepráce
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5/8

Žádost o vyjádření ke stavbě "Skladovací depo v areálu ČD"

5/9

SOD - chodníky Žižkovo náměstí a ul. Černčická

5/10

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny Stará škola

5/11

Aktuální stav projektů ke dni 08.06.2021

5/12

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/13

Strategický plán rozvoje města

5/14

Sídliště Luštinec - možnost využití dotace

5/15

VZ - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí

5/16

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.

5/17

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.

5/18

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.

5/19

Ukládání městské chráničky pro optiku v ul. T.G. Masaryka

5/20

Nová investiční položka - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých legií - PD

5/21

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

5/22

Poptávka na zpracování studie - Revitalizace Jiráskových sadů, Nové Město Nad Metují

5/23

Zápis č. 11 z jednání Komise dopravní ze dne 02.06.2021

5/24

Přečíslování silnice

5/25

Změna dopravního značení v ulici K Sirkárně

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2021

6/2

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021

6/3

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Smlouva o umístění technického zařízení

7/2

Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ

7/3

ZM 19 dne 24.06.2021 - program

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 66-3756/21

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Budoucnost areálu Sportovního klubu Nové Město nad Metují

Zadání:

konstatuje
, že ředitel SK Nové Město nad Metují z.s. nepředložil do RM 66 žádnou úpravu
projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK" v tom
smyslu, jak bylo doporučováno na ZM 18. RM ukládá ST informovat ředitele SK Nové
Město nad Metují z.s. o nutnosti snížit podstatně finanční náročnost projektu a
směřovat projekt hlavně k zastřešení a řešení zavlažovacího systému.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. ST informoval ředitele SK o přijatém usnesení
RM a vyzval ho ke schůzce k projednání budoucnosti areálu SK. Zároveň ST vyzval
ředitele SK k umožnění účasti ST na jednání VH SK. Obě výzvy zatím bez reakce
SK.

Číslo úkolu:

RM 66-3748/21

Název:

Úprava chodníku T. G. Masaryka - změna

Zadání:

souhlasí
s provedením chodníku před bytovým domem v ul. T. G. Masaryka na p. p. č. 646/1,
k. ú. Nové Město nad Metují se stávající povrchovou úpravou, tedy bez provedení
hrubšího povrchu zámkové dlažby a zároveň stanovuje roční zkušební období,
určené ke sledování, zda je chodník plně funkční i bez hrubšího povrchu dlažby.
Pokud se během následujícího roku ukáže problém s povrchovou úpravou chodníku,
provede Ing. Lubomír Dědek úpravu povrchu zámkové dlažby dle požadavku v
usnesení č. RM 56-3246/21.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

08.06.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 64-3685/21

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci ZŠ Školní 1000, ZŠ Komenského 15 a
Smuteční obřadní síni ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Termín plnění: 28.06.2021
Původní plnění: 14.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 02.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 64-3676/21

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Výsadba stromů II. etapa

Zadání:

schvaluje
Smlouvu č. 1190900542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky ve výši 111.462 Kč týkající se projektu Výsadba stromů v Novém
Městě nad Metují, mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, a městem Nové Město
nad Metují, II. etapa, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 64-3675/21

Název:

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Výsadba stromů I. etapa

Zadání:

schvaluje
Smlouvu č. 1190900529 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky ve výši 121.006 Kč týkající se projektu Výsadba stromů v Novém
Městě nad Metují, mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, a městem Nové Město
nad Metují, I. etapa, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 64-3664/21

Název:

VZ - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové
Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul.
Čelakovského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, za
nabídkovou cenu 191.180 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

8.6.2021: Splněno.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 07.06.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 07.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021
Původní plnění: 31.05.2021

Vybraný zpracovatel byl vyzván k podpisu SOD.
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Číslo úkolu:

RM 64-3663/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

VZ - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové
Město 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 "PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové
Město nad Metují" firmě OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO:
15030709, za nabídkovou cenu 191.180 Kč vč. DPH.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

8.6.2021: Splněno.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021
Původní plnění: 31.05.2021

Vybraný zpracovatel byl vybrán k podpisu SOD.
Číslo úkolu:

RM 64-3653/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Ukončení nájmu částí pozemků a části stavby chodníku - "zlatý trojúhelník"

Zadání:

bere na vědomí
výpověď smlouvy o nájmu částí pozemků p. p. č. 2034/24, 2034/6 a části stavby
chodníku na p. p. č. 2069/20 o celkové výměře 643 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
podanou dne 29.03.2021 nájemcem spol. ATELIER DĚDEK, s. r. o., se sídlem:
Dobenínská 1992, IČO: 27501850, s tím, že nájem skončí dne 31.05.2021 a město
převezme pozemky zpět ve stavu dle předávacího protokolu, v souladu s příslušnými
povoleními, který bude vyhotoven nejpozději ke dni ukončení nájmu a podmínky a
požadavky v něm obsažené budou v rámci výstavby v této lokalitě případně
zohledněny v kolaudačním řízení.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Pozemky převzaty do majetku města zpět.

Číslo úkolu:

RM 64-3650/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků:
p. p. č. 439/1, 2063, 446/10, 2064/2, 619/12, 619/16 a další pozemky vše v k. ú.
Nové Město nad Metují - lokalita Malecí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 4041/bVB7/FTTH-000/2021, se
spol. T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, k
částem pozemků: p. p. č. 439/1, p. p. č. 2063, p. p. č. 446/10, p. p. č. 2064/2, p. p. č.
619/12, p. p. č. 619/16, p. p. č. 619/10, p. p. č. 634/2, p. p. č. 635/1, p. p. č. 619/20, p.
p. č. 619/27, p. p. č. 619/14, p. p. č. 619/22, p. p. č. 624/2, p. p. č. 624/8, p. p. č.
638/1, p. p. č. 619/13, p. p. č. 619/17, p. p. č. 617/3, p. p. č. 619/9, p. p. č. 617/2, p. p.
č. 617/1, p. p. č. 597/3, p. p. č. 597/1, p. p. č. 619/29, p. p. č. 624/7, p. p. č. 615/1 a p.
p. č. 615/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v
rozsahu cca 1513,2 bm dle situačního náčrtu za cenu 200 Kč/bm + DPH v zákonné
výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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GP), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Založeno:

07.05.2021

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 08.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 54-3097/20

Název:

Umístění dopravního značení do ul. Tumlířova - Průjezd zakázán

Zadání:

souhlasí
s umístěním dopravního značení č. B32 "jiný zákaz" s nápisem "Průjezd zakázán" v
ul. Tumlířova ve Spech a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení a umístění
dopravního značení.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

28.05.2021: Splněno. Dopravní značení bylo umístěno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 28.05.2021
Původní plnění: 05.04.2021

11.05.2021: Žádost o nový termín. Stanovení dopravního značení bylo vydáno a
instalace byla objednána, nyní čekáme na realizaci.
29.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na nabytí právní moci stanovení
dopravního značení. Následně bude DZ umístěno.
Číslo úkolu:

RM 62-3556/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Vyhrazené parkovací stání ul. Nádražní

Zadání:

nesouhlasí
se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351 pro
pí [osobní údaj odstraněn], opatrovnici vnuka p. [osobní údaj odstraněn] z důvodu
neshledání sociální překážky, která by p. [osobní údaj odstraněn] tímto rozhodnutím
bránila v integraci do společnosti. Dle pravidel města Nové Město nad Metují pro
zřízení vyhrazeného parkovacího místa schválených v RM 341 ze dne 15.02.2016
žádáme o odstranění dopravního značení vyhrazeného parkovacího místa v ul.
Nádražní před č. p. 351 na vlastní náklady žadatelky pí [osobní údaj odstraněn], a to
nejpozději do dne 17.05.2021.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

08.06.2021: RM 65 přehodnotila nesouhlas s povolení vyhrazeného parkovacího
stání a vyhrazené stání povolila.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021
Původní plnění: 17.05.2021

12.05.2021: Žádost o prodloužení termínu. Byla znovu podaná žádost o povolení
vyhrazeného parkovacího stání, která je předkládána do RM 65.
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Číslo úkolu:

RM 62-3545/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Prodej pozemku p. p. č. 30/2 a části pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín, ul.
Bratří Čapků

Zadání:

byla seznámena
se žádostí Společenství vlastníků jednotek Bratří Čapků 214 ve věci odkoupení
pozemku p. p. č. 30/2 (příp. pouze jeho části), druh pozemku zahrada a části
pozemku st. p. č. 13, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Krčín.
Vzhledem k tomu, že je požadována i část pozemku st. p. č. 13, na kterém se
nachází budova staré školy (od r. 2017 nemovitá kulturní památka), odkládá RM svůj
další postup do doby provedení prohlídky na místě samém.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. O žádosti bylo rozhodnuto v RM 65.

Číslo úkolu:

RM 58-3335/21

Název:

Odstranění DZ ul. Dobrušská

Zadání:

souhlasí
s odstraněním DZ č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 40“ z ul. Dobrušská a pověřuje
OMM zajištěním potřebných povolení a odstraněním DZ.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

08.06.2021: Žádost o nový termín. Stanovení dopravního značení bylo vydáno,
odstranění DZ provedou TS.

Číslo úkolu:

RM 65-3739/21

Název:

Navýšení § 6320 - pojištění majetku - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 6320 - pojištění majetku o 30 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z
§ 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 65-3737/21

Název:

Ul. Kasárenská – přečíslování

Zadání:

ukládá
Komisi dopravní opětovně projednat přečíslování komunikací ve městě tak, aby ul.
Kasárenská zůstala místní komunikací.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Bude projednáno v RM 67, bod 5/25 dne 14.06.2021

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 24.05.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 14.06.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 02.06.2021

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 09.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 65-3736/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Výjezd RM 64

Zadání:

ukládá
OMM zaslat dopis p. [osobní údaj odstraněn], který neoprávněně provedl terénní
úpravy provizorní cesty přes soukromé pozemky a pozemek města, a to bez
souhlasu jejich vlastníků s tím, že je takové jednání v rozporu jak s právními předpisy,
tak se slušností.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis odeslán dne 21.05.2021.

Číslo úkolu:

RM 65-3734/21

Název:

Výjezd RM 64

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnost využití dotace pro regeneraci sídliště Luštinec.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Prověřené možnosti dotací pro regeneraci sídliště Luštinec jsou předloženy v RM 67.

Číslo úkolu:

RM 65-3732/21

Název:

BD Metuj

Zadání:

ukládá
ST, MST a OMM projednat v rámci Studie BD Metuj v ul. Klosova tato témata:
optimální rozsah projektové přípravy v rámci přípravy veřejné zakázky, smysluplnost
využití dotační podpory od MMR ČR na bezbariérové byty, skladbu velikosti bytů z
pohledu potřeb města a možnost získat dotaci na úsporu energií - zateplení.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno, vloženo do RM 67.

Číslo úkolu:

RM 65-3730/21

Název:

Náhradní výsadby dřevin

Zadání:

pověřuje
KŽP ve spolupráci s OŽP, TS a s využitím externího odborného poradenství,
specifikováním parametrů a podoby nástroje, který bude sloužit jako koncepční
komplexní podklad k řešení problematiky náhradních výsadeb dřevin ve veřejném
prostoru města.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Dosud nebylo rozhodnuto o přesném zadání úkolu.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 24.05.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 28.06.2021
Původní plnění: 14.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 65-3729/21

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Název:

Kulturní centrum Kino 70 - stavební program

Zadání:

schvaluje
porotu architektonické soutěže o návrh “Kulturní centrum Kino 70” v tomto navrženém
složení: závislí členové poroty: Ing. Libor Hovorka - místostarosta, Mgr. A. Vít Lukas městský architekt, náhradník poroty: p. Petr Hable; a nezávislí členové poroty: Ing.
arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Ondřej Beneš Ph. D., Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil,
MgA. Ondřej Císler.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 65-3726/21

Název:

Uložení optické sítě na Žižkově náměstí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu optické sítě s názvem "KABELIZACE OPTICKOU
SÍTÍ ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ " na pozemcích p. č. 154/1, 675/1, 675/2, 710/1, 710/8,
710/10, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

08.06.2021: Splněno, smlouva o právu provést stavbu byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 65-3725/21

Název:

PD - chodník propojující ul. T. G. Masaryka a park Březinky

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T. G. Masaryka s
parkem Březinky" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA s.r.o.,
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, za nabídkovou cenu 49.700 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

07.06.2021: Splněno, smlouva o dílo na zpracování PD byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 65-3723/21

Název:

Lávka pro pěší pod zámkem

Zadání:

souhlasí
, aby OMM zahájilo přípravu a projednávání s dotčenými vlastníky a se státní
památkovou péčí nové umístění lávky pro pěší pod zámkem v poloze mimo stávající
opěry, v užším provedení z ocelové konstrukce s dřevěnými prvky a ukládá OMM
předložit zpětnou vazbu z tohoto projednání do RM 67 vč. návrhu na odsouhlasení
nové položky rozpočtu na zpracování této PD a návrhu RO a schválení zadání

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 09.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 07.06.2021
Splněno: 16.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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zpracování této PD.
Založeno:

20.05.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 14.06.2021

Plnění úkolu:

08.06.2021: Žádost o posun termínu plnění, bylo zahájeno projednávání s
památkovou péčí.

Číslo úkolu:

RM 65-3722/21

Název:

Stav komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách

Zadání:

ukládá
OMM předložit do RM 67 návrhy řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD
č. p. 66 ve Vrchovinách.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

08.06.2021: Žádost o posun termínu, návrhy řešení jsou zpracovávány.

Číslo úkolu:

RM 65-3721/21

Název:

Splašková kanalizace v ul. Klopotovská

Zadání:

ukládá
ST projednat připravovanou žádost o možnost financování a následného provozování
vybudované splaškové kanalizace v ul. Klopotovská s vedením společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod a.s. a výsledek jednání předložit do RM.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

09.6.2021: Na čtvrtek 10.06.2021 e naplánováno jednání s Vak Náchod, na kterém
se bude řešit jak financování a realizace této akce, tak i případné zpracování PD
jejich projekční kanceláří.

Číslo úkolu:

RM 65-3720/21

Název:

Splašková kanalizace v ul. Klopotovská

Zadání:

souhlasí
s rozšířením položky rozpočtu "Chodník do Klopotova - PD" o zpracování PD na
splaškovou kanalizaci v ul. Klopotovská a ukládá OMM zažádat o zpracování cenové
nabídky firmu, která již zpracovává PD na chodník a tu předložit ke schválení do RM.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

08.06.2021: OMM požádalo o zpracování cenové nabídky firmu, která již zpracovává
PD na chodník, ta se však vyjádřila, že se kanalizací nezabývá. Byl tedy osloven Vak
Náchod o zpracování PD, s ním proběhne jednání ve čtvrtek 10.06.2021, na kterém
se bude řešit jak financování a realizace této akce, tak i případné zpracování PD
jejich projekční kanceláří.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 28.06.2021
Původní plnění: 14.06.2021

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 28.06.2021
Původní plnění: 14.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 28.06.2021
Původní plnění: 14.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 65-3717/21

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5007/2021

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5007/2021 mezi městem
Nové Město nad Metují a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 65-3714/21

Název:

Doplnění chodníku Na Kopci

Zadání:

ukládá
OMM podat žádost o stavební povolení na zpracovanou PD "Doplnění chodníku Na
Kopci".

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

09.06.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 65-3711/21

Název:

Krátkodobý pronájem částí pozemků na Pavlátově louce - příjezd k
Libchyňskému potoku

Zadání:

schvaluje
smlouvu o nájmu částí pozemků p. p. č. 1134/5, p. p. č. 1134/13 a stp. č. 749/1 o
celkové výměře 265 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují se zájemcem spol. KAMPA MARYNKA, s. r. o., IČO: 26014998, se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, za
účelem zpevnění plochy pro příjezd k Libchyňskému potoku z důvodu uložení a
odvozu sedimentu a uložení a dopravy materiálu na stavbu „Libchyňský potok přehrážka 1.135 ř. km“, a to ode dne 31.05.2021 do dne 29.06.2021, za nájemné ve
výši 1.000 Kč za dobu nájmu, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena 28.05.2021.

Číslo úkolu:

RM 63-3608/21

Název:

Smlouva o dílo na zpracování PD pro opravu městského opevnění mezi č. p.
1234-1254 Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Zpracování PD pro stavební povolení na obnovu městského

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 07.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 09.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 31.05.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena
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opevnění mezi čp. 1234 - 1254 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. Janem Chaloupským, aut. Ing., IČO: 11164034, U Hřiště 639,
541 02 Trutnov, za nabídkovou cenu 56.870 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 08.06.2021
Smlouva o dílo je uzavřena.

Termín plnění: 14.06.2021
Splněno: 08.06.2021
Původní plnění: 17.05.2021

Plnění ke dni 24.05.2021
Smlouva bude předána zpět na jednání dne 28.05.2021.
Plnění ke dni 11.05.2021
Smlouva o dílo je odeslána k podpisu druhé smluvní straně.
Číslo úkolu:

RM 63-3580/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 676/1 v k.
ú. Krčín - ul. Bratří Čapků

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900103963/1/2020 se spol. GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k části pozemku p. p. č.
676/1 v k. ú. Krčín v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Krčín a obci Nové
Město nad Metují, v celkové délce 3,13 m (rozsah 5,78m2) dle GP č. 914-1210/2020
ze dne 06.10.2020 za celkovou cenu 1.156 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši
1.399 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

7.6.2021 - žádost o změnu termínu
7.6.2021 - telefonický hovor s investorem, který byl prý nemocný a dnes odešle
podepsané smlouvy na adresu GasNetu, který je pak podepíše
21.05.2021 - dotaz na GasNet zda podepsané smlouvy dorazily od investora akce.
Smlouvy nemají.

Číslo úkolu:

RM 48-2810/20

Název:

Žádost o souhlas s výstavbou gabionové zdi a plotu

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas města s výstavbou gabionové opěrné zdi
a pletivového plotu na hranici pozemku p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
(ve vlastnictví města) a pozemku p. p. č. 658/46 v k. ú. Nové Město nad Metují a
sděluje žadateli, že k uvedené žádosti se vyjádří, až bude znám vítězný uchazeč
urbanisticko - architektonické soutěže areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují a tím i ideový návrh této studie, který bude řešit i pozemek města p. p. č. 658/1
v k. ú. Nové Město nad Metují. Schválení vítězného uchazeče se předpokládá na
zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují dne 12.11.2020.

Založeno:

24.09.2020

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 14.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 14.06.2021
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Splněno: 16.06.2021
Původní plnění: 16.11.2020
Plnění úkolu:

Plnění z 08.06.2021:
S vybraným zhotovitelem Urbanisticko - architektonické studie areálu býv. kasáren
v Novém městě nad Metují byl projednán záměr p. [osobní údaj odstraněn], a
to výstavba gabionové opěrné zdi a pletivového plotu na hranici pozemku p. p. č.
658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Zhotovitel této studie navržený záměr
odsouhlasil a p. [osobní údaj odstraněn] byl tento souhlas odeslán.
Plnění z 12.5.2021:
Vítězný uchazeč ve veřejné zakázce na zpracování Urbanisticko - architektonické
studie reálu býv. kasáren v Novém městě nad Metují byl schválen ZM 18 dne
29.04.2021, zatím však s ním ještě nebyla podepsána smlouva. To by mělo
proběhnout v nejbližších dnech, poté bude s vybraným zpracovatelem projednán
záměr p. [osobní údaj odstraněn], a to výstavba gabionové opěrné zdi a pletivového
plotu na hranici pozemku p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Poté bude p.
[osobní údaj odstraněn] zpracována a odeslána odpověď.
Plnění z 30.03.2021: Schválení vítězného uchazeče na posunutém zasedání ZM dne
18.03.2021 neproběhlo. Bylo odsunuto do dalšího ZM dne 29.04.2021. Poté bude
žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas města s výstavbou gabionové opěrné zdi
a pletivového plotu na hranici pozemku p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
(ve vlastnictví města) a pozemku p. p. č. 658/46 v k. ú. Nové Město nad Metují
posouzena z pohledu vítězného ideového návrhu a bude zkonzultována z vítězným
uchazečem a navržena odpověď p. [osobní údaj odstraněn]
Plnění z 16.02.2021: Schválení vítězného uchazeče se předpokládá na zasedání
Zastupitelstva města Nové Město nad Metují dne 18.2.2021. Poté bude žádost p.
[osobní údaj odstraněn] o souhlas města s výstavbou gabionové opěrné zdi a
pletivového plotu na hranici pozemku p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (ve
vlastnictví města) a pozemku p. p. č. 658/46 v k. ú. Nové Město nad Metují
posouzena z pohledu vítězného ideového návrhu a bude zkonzultována z vítězným
uchazečem a navržena odpověď p. [osobní údaj odstraněn]
Plnění z 8.12.2020: Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu a k epidemiologické
situaci v ČR zatím neproběhlo hodnocení doručených nabídek a ideových návrhů ve
veřejné zakázce „Urbanisticko - architektonická studie areálu bývalých kasáren v
Novém Městě nad Metují“. Termín hodnocení podaných ideových návrhů je
naplánováno na 16.12.2020. Schválení vítěze se předpokládá až na jednání
Zastupitelstva města Nové Město nad Metují dne 18.2.2021.
Vzhledem k nouzovému stavu a k epidemiologické situaci v ČR neproběhlo
hodnocení doručených nabídek a ideových návrhů ve veřejné zakázce „Urbanisticko architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ v
plánovaném termínu a zadání vítězného uchazeče se předpokládá až na jednání
Zastupitelstva města Nové Město nad Metují dne 10.12.2020.
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ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
Kontrola úkolů
2.
Školství, kultura a sport
3.
Majetkoprávní úkony
4.
Správa nemovitostí
5.
Rozvoj
6.
Finance
7.
Různé
8.
Diskuse

13:00 - 13:05
13:05 - 14:15
14:15 - 14:35
14:35 - 14:45
14:45 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 -

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 67-3765/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 67:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8

Úvodní informace
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Program jednání RM
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 14.06.2021
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Školství, kultura a sport
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Zápis č. 15 z jednání ŠR při ZŠ Školní
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic - MŠ Na Františku
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Rašínova
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o souhlas s přijetím daru (COVID 19) - ZŠ Školní
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o souhlas s přijetím daru (Knihy Dobrovský) - ZŠ Školní
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o souhlas s přijetím daru (Fraus) - ZŠ Školní
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost ZŠ Školní o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZUŠ B. Smetany
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
3.
3/1

3/2

3/3
3/4
3/5
3/6
3/7

Žádost ředitelů ZŠ o příslib spoluúčasti města při realizaci investičních projektů
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Zápis č. 10 ze zasedání KKULT ze dne 07.06.2021
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
100. výročí úmrtí Jindřicha Imlaufa - podnět KKULT
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Financování kultury v Novém Městě nad Metují - podnět KKULT
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o úpravu provozní doby MKN v době prázdnin
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost MK o povolení kulturní akce - DED 2021
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Dobrušce
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Novém Městě nad Metují
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o zapůjčení pivních setů
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o souhlas s podnájmem - MMUZ
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o změnu určení dotace - MK
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o dotaci z rozpočtu města - NSL
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Žádost o příslib investiční dotace - Sokol Krčín
Předkládá: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Majetkoprávní úkony
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p. č. 368/7,
368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218 a další pozemky vše v k. ú. Nové Město nad
Metují - lokalita František
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v lokalitě Malecí v ul. T. G.
Masaryka, B. Němcové a 28. října vše v k. ú. Nové Město nad Metují
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Prodej části pozemku p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín, ul. Budín
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Prodej částí pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Elektrárenská
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Koupě pozemku p. p. č. 862/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pekelská
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Žádost o ukončení nájmu části p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Výpověď smlouvy o nájmu částí pozemků - zahrada v ul. Pekelské
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
3/8
3/9
3/10
4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5

5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16

Pronájem p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada v kolonii u letiště
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Žádost o stanovisko města k umístění boxu zásilkové služby na území města
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Žádost o pronájem části p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše
Předkládá: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Správa nemovitostí
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.04.2021
Předkládá: Tichý Petr - vedoucí OSN
Zápis ze 170. zasedání Bytové komise ze dne 12.05.2021
Předkládá: Tichý Petr - vedoucí OSN
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Předkládá: Tichý Petr - vedoucí OSN
VZ - Rekonstrukce střešní krytiny nad prodejními plochami Rychta
Předkládá: Tichý Petr - vedoucí OSN
VZ - Výměna plynových spotřebičů 2021
Předkládá: Tichý Petr - vedoucí OSN
Rozvoj
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RRD12-0013
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě Stará ekologická zátěž Elton
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Žádost o opravu komunikace v ul. ČSA
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Vyhrazené parkovací stání v ul. Klosova
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Kamenný most ve
Vrchovinách“
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Žádost o provedení živičného krytu v ul. Stavební
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně – Dodatek č. 4 k SOD - vícepráce
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Žádost o vyjádření ke stavbě "Skladovací depo v areálu ČD"
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
SOD - chodníky Žižkovo náměstí a ul. Černčická
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Zápis z 1. jednání pracovní skupiny Stará škola
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Aktuální stav projektů ke dni 08.06.2021
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Strategický plán rozvoje města
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Sídliště Luštinec - možnost využití dotace
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
VZ - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
5/17
5/18
5/19
5/20
5/21
5/22
5/23
5/24
5/25
6.
6/1
6/2
6/3
7.
7/1
7/2
7/3
8.

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Ukládání městské chráničky pro optiku v ul. T.G. Masaryka
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Nová investiční položka - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých legií - PD
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Poptávka na zpracování studie - Revitalizace Jiráskových sadů, Nové Město Nad Metují
Předkládá: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Zápis č. 11 z jednání Komise dopravní ze dne 02.06.2021
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Přečíslování silnice
Předkládá: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
Změna dopravního značení v ulici K Sirkárně
Předkládá: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
Finance
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Rozpočtová opatření 2021
Předkládá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021
Předkládá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Vyřazení majetku
Předkládá: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Různé
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Smlouva o umístění technického zařízení
Předkládá: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ
Předkládá: Hable Petr - starosta
ZM 19 dne 24.06.2021 - program
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Diskuse
Předkládá: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 14.06.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 67 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 67-3766/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 19

ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Zápis č. 15 z jednání ŠR při ZŠ Školní
Identifikace:
Dne 02.06.2021 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Školní" (dále jen "ŠR"). ŠR
projednala a schválila Školní řád pro školní rok 2021/2022. Ředitelka školy informovala ŠR o
přípravě školy na nový školní rok. ŠR poděkovala ředitelce školy za doplnění aplikace Bakaláři
o další moduly umožňující elektronickou komunikaci mezi školou a rodiči a vedení školy, všem
pedagogům a ostatním zaměstnancům za perfektní zvládnutí provozu školy v době vládou
vyhlášených opatřeních v souvislosti s koronavirovou pandemií i za příkladné fungování
určené školy pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 67-3767/21
RM byla seznámena se zápisem č. 15 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod ze dne 02.06.2021, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento
zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Žádost o převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic - MŠ Na Františku
Identifikace:
Ředitelka MŠ Na Františku žádá RM o souhlas s převodem 160 tis. Kč z rezervního fondu do
investičního fondu a zároveň žádá o souhlas s čerpáním investičního fondu. Důvodem je
nákup a instalace zahradních prvků na školní zahradě. Po odborné technické kontrole
tělocvičného nářadí a zařízení dětského hřiště provedené dne 04.11.2020 bylo doporučeno
některé herní prvky vyměnit - viz Protokol, který je přílohou k tomuto budu.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - investice přírodní zahrady, chyběla mu PD, byl tam pouze protokol a jednotlivé
prvky nebyly řešeny. OŠKS - chtějí vyměnit ztrouchnivělou skluzavku. Mgr. Hylský - dolní část
je nová, v horní části se dělaly asi jen cesty. Zřejmě se to týká jiné části zahrady.
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 67-3768/21
RM souhlasí s převodem 160 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 67-3769/21
RM schvaluje použití investičního fondu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
na nákup herních prvků na školní zahradu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Rašínova
Identifikace:
Ředitelka MŠ Rašínova 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 třech třídách
takto: 3. třída 25 dětí, 5. třída 28 dětí, 6. třída 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.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 67-3770/21
RM schvaluje výjimku z počtu dětí Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 pro
školní rok 2021/2022 takto: 3. třída 25 dětí, 5. třída 28 dětí, 6. třída 28 dětí. Výjimka 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: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/4 Žádost o souhlas s přijetím daru (COVID 19) - ZŠ Školní
Identifikace:
V souladu se Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli
předkládá ředitelka "ZŠ Školní" žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od rodičů
žáků školy - testy na COVID 19 v hodnotě 2.566 Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ve školách
provádí ode dne 12.04.2021 preventivní testování žáků. Pokud rodiče žáka nesouhlasí s
testováním svého dítěte ve škole testy, které byly školám přiděleny, mohou žáci použít své
vlastní testy, ale rodiče je musí nejdříve škole darovat. Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 67-3771/21
RM souhlasí s přijetím věcného daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod od rodičů žáků školy - testy na COVID 19 v hodnotě 2.566 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Žádost o souhlas s přijetím daru (Knihy Dobrovský) - ZŠ Školní
Identifikace:
V souladu se Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli
předkládá ředitelka "ZŠ Školní" žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od fy
Knihy Dobrovský v celkové hodnotě 218 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
MST - navrhuje úpravu Zásad, zda by šlo zvýšit minimální hodnotu věcného daru pro tyto
organizace - např. na částku od 10.000 Kč. Projednávání malých částek je zbytečná zátěž pro
všechny. OŠKS - navrhl uložit úkol předložit RM aktualizované "Zásady upravující povinnosti
příspěvkových organizací ke zřizovateli". Ostatní radní s návrhem souhlasí a přivítají to. Poté
odhlasováno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 67-3772/21
RM souhlasí s přijetím věcného daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod od fy Knihy Dobrovský v celkové hodnotě 218 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Žádost o souhlas s přijetím daru (Fraus) - ZŠ Školní
Identifikace:
V souladu se Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli
předkládá ředitelka "ZŠ Školní" žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od fy
Nakladatelství Fraus, s.r.o. v celkové hodnotě 5.856 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 67-3773/21
RM souhlasí s přijetím věcného daru pro Základní školu Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod od fy Nakladatelství Fraus, s.r.o. v celkové hodnotě 5.856 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Žádost ZŠ Školní o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Školní" žádá RM v souladu se Zásadami pro zadávání zakázek malého rozsahu
o souhlas s využitím výjimky - Výhradní dodavatel. V rámci výběrového řízení na internetové
připojení školy chtějí využít nabídku společnosti NSYS s.r.o. V současné době je internetové
připojení ve škole řešeno dvěma dodavateli: O2 a NSYS s.r.o. Vzhledem k tomu, že je k
budově školy přiveden optický kabel společnosti NSYS s.r.o., chce škola využít služeb této
firmy a tím mít zasíťování celé školy zajištěno pouze 1 dodavatelem. Tento druh připojení
zajistí kvalitnější signál pro výuku digitálních technologií. Optický kabel byl k budově přiveden
zřizovatelem v rámci zlepšení internetového připojení celého města.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit. Škola získá kvalitní internetové připojení od
jednoho poskytovatele.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - není si jistý, že tato jediná společnost by mohla být jediným osloveným
dodavatelem. Někdo jiný může nabídnout jiné kvalitní připojení. Ing. Dostál - zadává to tu
myšlenku, že je to jediná společnost, která touto technologií disponuje. Bylo navrženo
nesouhlasné usnesení a doplněno 2. usnesení, ve kterém se ukládá ředitelce vypsat výběrové
řízení na dodavatele internetového připojení.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 67-3774/21
RM nesouhlasí s využitím výjimky ze "Zásad příspěvkové organizace Základní škola Nové Město
nad Metují, Školní 1000, okres Náchod pro zadávání zakázek malého rozsahu" - Výhradní
dodavatel, na internetové připojení školy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 67-3775/21
RM ukládá ředitelce Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod vypsat
výběrové řízení na poskytovatele internetového připojení školy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z
organizačních a provozních důvodů ve dnech 28. a 29.06.2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 67-3776/21
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní umělecké
škole Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, a to ve dnech 28. a 29.06.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Žádost ředitelů ZŠ o příslib spoluúčasti města při realizaci investičních projektů
Identifikace:
Dne 07.06.2021 proběhla porada ředitelů škol se ST, zástupci MAS Pohoda venkova a OŠKS,
na které ředitelé škol informovali zřizovatele o možnosti získání dotace na modernizaci
odborných učeben. Ředitelé základních škol žádají RM o příslib spoluúčasti města při realizaci
investičních projektů v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, která se připravuje pro
základní školy z IROP. Podporovány budou především aktivity zaměřené na vybudování a
modernizaci učeben cizích jazyků, odborných učeben přírodních věd, laboratoří a dílen
(fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, matematika, dílny, cvičné kuchyňky apod.), nákup
vybavení pro zvýšení schopnosti práce s digitálními technologiemi (učebny výpočetní
techniky/informatiky) a to vše za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění absolventů na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu
práce. Dotaci bude možné získat až do výše 90%, minimální velikost projektu bude 1 mil. Kč.
Dotaci získají projekty s nejvyšším počtem bodů, při shodě bodů projekty dříve podané. V
případě získání příslibu spoluúčasti města hodlají školy podat žádosti o dotaci na následující
projekty: ZŠ a MŠ Krčín: Vybudování venkovní odborné učebny, pořízení záhonů pro
pracovní činnosti, výuku přírodních věd a environmentální vzdělávání, vytvoření relaxačních a
odpočinkových zón pro činnost ŠD; rekonstrukce stávající odborné učebny chemie a
přírodopisu s přilehlými odbornými kabinety a dovybavení učebny fyziky (zatemnění,
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pomůcky, technika) vč. rekonstrukce kabinetu.Rekonstrukce zahrady MŠ vč. pořízení herních
prvků a zeleně – environmentální vzdělávání. Dovybavení zahrady MŠ herními prvky
Odhadované náklady cca 16 mil. Kč, spoluúčast města cca 1,6 mil. Kč. ZŠ Komenského:
Vybudování venkovní učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí
jazyky, práci s digitálními technologiemi a zázemí pro školní družinu a školní klub, vše v rámci
rekonstrukce budovy čp. 14 (bývalé "vánoční ozdoby"). Odhadované náklady cca 15 mil. Kč,
spoluúčast města cca 1,5 mil. Kč. ZŠ Školní: Rekonstrukce odborných učeben v budově školy
(přírodovědná, jazyková, počítačová, polytechnika a robotika), vybudování venkovní
přírodovědné učebny a její propojení s učebnami v budově školy. Odhadované náklady cca 25
mil. Kč, spoluúčast města cca 2,5 mil. Kč. Bližší specifikace viz příloha k tomuto bodu. Ostatní
školy bližší specifikaci nedodaly. Vzhledem k výborné spolupráci se společností GRANTIS
Consulting s.r.o. žádají ředitelé škol RM o souhlas s možností jednat o přípravě projektů se
zástupci této společnosti. Projekty lze realizovat v průběhu 3 let (2022 - 2024).
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit s příslibem spoluúčasti města na financování
rekonstrukcí a vybudování odborných učeben ve všech novoměstských základních školách.
Jedná se o investice do vzdělávání, a to by měla být priorita města, zvláště pokud je
spoluúčast pouze 10%. V aktualizovaném Strategickém plánu města se v kapitole Vzdělávání
uvádí: "Vzdělanost obyvatel žijících v určitém území, v našem případě v Novém Městě nad
Metují, je jednou z nepřímých známek rozvojového potenciálu daného území. Současný trh
práce klade stále vyšší nároky na vzdělání, i když někdy jen formální, proto vzdělanost a
vzdělání lidí naznačují možnosti uplatnění na trhu práce. Vzdělání je také jedním z faktorů,
který pravděpodobně ovlivňuje potřeby lidí a jejich poptávku po veřejných i soukromých
službách. A na druhou stranu nabídka či příležitost ke kvalitnímu vzdělání, počínaje
mateřskými školami, je jedním z faktorů kvality života, který posuzují lidé při rozhodování o
tom, kde chtějí žít. Vzdělávací instituce připravují mladé lidi na využití příležitostí v dalším
životě a současně kvalitní či specializované vzdělání či určitým směrem zaměřená
vzdělanostní, pracovní specializace obyvatel je předpokladem pro rozvoj určité specializace
ekonomiky."
Vyjádření OF: V letech 2017 - 2020 byly realizovány 3 akce, které byly zaměřeny na
rekonstrukce a přístavby odborných učeben a bezbariérovost škol v celkové výši 36,5 mil. Kč.
Z této částky bylo pokryto z dotací 27,6 mil. Kč. Další významnou akcí pak byla přístavba
tělocvičny v ZŠ Komenského vč. vybavení v letech 2018 - 2019 v celkové výši 27,9 mil. Kč (z
toho dotace 3 mil. Kč). Vzhledem k tomu doporučuji směřování volných finančních zdrojů do
jiných oblastí městského rozpočtu, zejména pak rekonstrukcí a oprav stávajícího majetku
města.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: vedoucí OŠKS, ST, Ing. Maur - je potřeba zpracovat výhled na cca 10 let, v
podkladových materiálech mu přišlo, že všichni chtějí všechno, mělo by se do toho dát
racionálno. Ing. Němeček - příslib nedoporučuje, do škol se investovaly nedávno velké částky.
OŠKS - informoval, že novoměstské školy jsou velmi dobře vybaveny, souhlasí s Ing.
Němečkem, že se do škol investovalo hodně. Ing. Maur - výzva je připravována až na podzim,
dle jeho názoru je do září čas. Teď by se opravdu soustředil na proces, který by to zracionoval
a roztřídil všeobecný požadavek na výuku a prvky ve škole (např. digitální technologie apod.).
Nyní nevidí žádný důvod, proč spěchat. Mgr. Hylský - ředitelé si musí říci, co je pro ně
prioritní, sám doporučuje zaměřit se na vybudování venkovních učeben. ST - pokud bychom
žádost předložili do ZM, mají ředitelé na specifikaci pouze týden. OŠKS navrhuje pozvat
ředitele na jednání koncepční RM, tj. dne 23.08.2021, na které by předložili své požadavky s
vyjádřením priorit a potřeb. Na ZM by se předložilo v září 2021. Ing. Maur - souhlasí s
navrženým postupem.
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MST naformuloval usnesení:
1. RM ukládá OMM ve spolupráci s OŠKS a vedením města prozkoumat potřebnost
navrhovaných investic pro jednotlivé školy a předložit je do programu koncepční RM dne
23.08.2021 za účasti zástupců škol. Termín: 23.08.2021.
2. RM ukládá OŠKS svolat schůzku s řediteli ZŠ za účasti vedení města a OMM k
plánovaným investicím v jednotlivých školách. Termín: 26.07.2021.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 67-3777/21
RM ukládá OMM ve spolupráci s OŠKS a vedením města prozkoumat potřebnost navrhovaných
investic pro jednotlivé školy a předložit je do programu koncepční RM dne 23.08.2021 za účasti
zástupců škol.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 67-3778/21
RM ukládá OŠKS svolat schůzku s řediteli ZŠ za účasti vedení města a OMM k plánovaným
investicím v jednotlivých školách.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel. Tabulka s konkrétními návrhy odměn bude
předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Po úvodním komentáři ST vedoucí OŠKS upřesnil důvody pro výši odměny ředitelky "ZŠ a MŠ
Krčín", že se škola zhostila velice dobře pověření určené školy v době pandemie, poděkování
přišlo i z KHK. Mgr. Hylský - navrhuje navýšení cca o 20 %, např. z 1.000 Kč na 1.200 Kč za 1
bod. Příloha byla upravena. Poté odhlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 67-3779/21
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění upraveného zdrojového
dokumentu k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/11 Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN
Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a
MSSS Oáza" odměny ředitelům těchto příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel. Tabulka s konkrétními návrhy odměn bude
předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 67-3780/21
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/12 Zápis č. 10 ze zasedání KKULT ze dne 07.06.2021
Identifikace:
Dne 07.06.2021 se sešla ke svému 10. jednání KKULT. KKULT doporučuje RM navrhnout ZM
udělení ocenění u příležitosti státního svátku 28. října 2021 - zařazeno jako samostatný bod.
KKULT dále projednávala program setkání zástupců města s širší rodinou fotografa Jindřicha
Imlaufa u příležitosti připomenutí 100. výročí jeho úmrtí - zařazeno jako samostatný bod.
KKULT na základě úkolu z RM 65 ze dne 17.05.2021 projednávala problematiku financování
kultury v Novém Městě nad Metují - zařazeno jako samostatný bod.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 67-3781/21
RM byla seznámena a bere na vědomí zápis č. 10 z jednání Komise kulturní ze dne 07.06.2021 ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/13 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 07.06.2021 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. projednala návrh na ocenění občanů
u příležitosti 28. října 2021 a doporučuje RM udělit poděkování města skupinám a občanům,
kteří byli navrženi v loňském roce za dobrovolnickou činnost v boji proti šíření viru COVID-19 a
vzhledem ke koronavirové nákaze se předání ocenění neuskutečnilo. KKULT dále doporučuje
RM udělit jedno čestné uznání. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
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Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 67-3782/21
RM doporučuje ZM schválit schválit veřejné ocenění formou poděkování města jako ocenění
dobrovolnické činnosti pro město v boji proti šíření viru COVID-19 navrženým občanům a skupinám
občanů města ve znění přílohy k tomuto bodu. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u
příležitosti oslav 28. října 2021 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/14 100. výročí úmrtí Jindřicha Imlaufa - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 07.06.2021 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. projednala připravovanou akci k
uctění památky 100. výročí úmrtí spisovatele a fotografa Jindřicha Imlaufa. Akce by měla
proběhnout v MKN v sobotu 21.08.2021 od 11:00 hodin za účasti cca 20 osob z širší rodiny
Jindřicha Imlaufa, zástupců vedení města, předsedy KKULT, ředitelky MKN, autorky publikace
o J. Imlaufovi, případně dalších hostů. Součástí akce by měla být návštěv hrobu J. Imlaufa,
případně odhalení pamětní desky J. Imlaufa na domě č. p. 12 v Komenského ulici. Na tomto
domě je v současné době umístěna malá pamětní deska, která je z chodníku téměř nečitelná
(viz příloha k tomuto bodu). KKULT doporučuje RM schválit výrobu nové pamětní desky dle
návrhu ARCH (viz příloha k tomuto bodu) a její instalaci na dům č. p. 12 v Komenského ulici
na místě stávající pamětní desky. S majiteli domu jednal o případném umístění desky
předseda KKULT, majitelé souhlasí. Dle vyjádření odborných útvarů by náklady na výrobu a
grafické zpracování měly činit cca 20 tis. Kč vč. DPH. KKULT dále doporučuje RM zajistit úklid
v okolí hrobu J. Imlaufa na novoměstském hřbitově. KKULT doporučuje RM schválit nákup
zbývajících 16 ks publikace o J. Imlaufovi v ceně 40 Kč/ks, které jsou v současné době v
MMUZ a které by se mohly věnovat spolu s dalšími propagačními materiály členům rodiny J.
Imlaufa, kteří se zúčastní setkání u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Na případný nákup publikací o J. Imlaufovi a na výrobu nové pamětní desky
použijeme rozpočet OŠKS - ostatní kulturní výdaje.
Vyjádření ORM: ORM prověřoval odhad nákladů na zadání výroby nové pamětní desky na
budovu č. p. 12 v ulici Komenského. Jedná se o pamětní desku pana JINDRY IMLAUFA.
Odhad nákladů na výrobu a grafické zpracování činí cca 20.000 Kč vč. DPH. Přesná cenová
nabídka bude zpracována po projednání detailů a odsouhlasení konkrétního zadání.
Vzhledem k tomu, že záměr odhalení desky je plánován k výročí úmrtí osobnosti, tj. v srpnu
2021, tak je nutné zadat objednávku na výrobu desky co nejdříve - cca do 10 dní.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - upozornil na neaktuálnost 4. usnesení - nesouhlasí počet publikací v MMUZ.
OŠKS - vysvětlil, že došlo k vrácení publikací a usnesení může zůstat v navrženém znění.
Nakonec radní odhlasovali všechna 4 navržená znění usnesení.
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K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 67-3783/21
RM byla seznámena s připravovanou akci k uctění památky 100. výročí úmrtí spisovatele a
fotografa Jindřicha Imlaufa, která proběhne v MKN v sobotu 21.08.2021 od 11:00 hodin za účasti
cca 20 osob z širší rodiny Jindřicha Imlaufa, zástupců vedení města, předsedy KKULT, ředitelky
MKN, autorky publikace o J. Imlaufovi, případně dalších hostů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 67-3784/21
RM ukládá TS zajistit úklid hrobu Jindřicha Imlaufa a jeho okolí na novoměstském hřbitově.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 67-3785/21
RM ukládá ORM zajistit grafické zpracování a výrobu pamětní desky Jindřicha Imlaufa a její
instalaci na dům čp. 12 v Komenského ulici s tím, že veškeré náklady nepřesáhnou 20 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 67-3786/21
RM souhlasí s nákupem 16 kusů publikace o Jindřichu Imlaufovi v ceně 40 Kč za kus a jejich
předání spolu s dalšími propagačními materiály členům rodiny Jindřicha Imlaufa, kteří se zúčastní
setkání u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí dne 21.08.2021 v Městské knihovně Nové Město nad
Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/15 Financování kultury v Novém Městě nad Metují - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 07.06.2021 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. projednávala problematiku
financování kultury v Novém Městě nad Metují. V rámci projednávání bodu č. ZM 18-2/5 Dotace 2021 - bylo v diskusi upozorněno, že chybí systémové řešení rozdělování dotací v
oblasti kultury. RM usnesením č. RM 65-3699/21 uložila KKULT projednat na svém nejbližším
zasedání problematiku financování kultury v Novém Městě nad Metují. Po rozsáhlé diskusi
bylo většinou přítomných členů schváleno toto doporučení RM: KKULT doporučuje RM změnu
v oblasti rozdělování finančních darů a dotací v roce 2022 přidělením samostatného rozpočtu
v oblasti kultury.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Stanovisko OF: Vzhledem k tomu, že předem není znám rozsah požadavků z oblasti kultury a
z dalších oblastí na které jsou tyto dotace určeny, nedoporučuji v rámci rozpočtu vyčlenit
pevnou částku dle návrhu KK.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Komentář k projednávané záležitosti podal radním vedoucí OŠKS. Ing. Prouza doplnil o
informaci z hlasování v KKULT - členů KKULT je celkem 18, přítomných při hlasování bylo 12,
7 z nich bylo pro, 3 proti a 2 se zdrželi. Ing. Dostál - alternativní názor komise je jaký zachovat stávající stav? ST - ano, pouze bude stanovena pevná částka pro kulturu. Mgr.
Hylský - kolik máme kulturních organizací, které žádají o dotaci? Ing. Prouza - každý rok je to
jiné, pravidelně žádají snad jen Poznávání, Zámek, někdy Podskaláci a MK na Kácov, NOFI.
Zarážející bylo, že v KKULT diskutovali pouze 2 lidi. MST - jak by to vypadalo v praxi - viz 2.
návrh usnesení? ST - komise bude navrhovat rozdělení částky, která bude pevně určena na
základě dotací z minulých let, nebude zohledněno případné navýšení počtu žádostí.
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 67-3787/21
RM byla seznámena s podnětem KKULT k problematice financování kultury v Novém Městě nad
Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/15
RM ukládá OŠKS ve spolupráci se ST, OF a KKULT navrhnout do rozpočtu na rok 2022 finanční
částku určenou na dotace a dary v oblasti kultury.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato

2/16 Žádost o úpravu provozní doby MKN v době prázdnin
Identifikace:
RM svým usnesení č. RM 63-3577/21 ze dne 19.04.2021 souhlasila s úpravou provozní doby
MKN na období od 03.05. do 30.06.2021. Nyní žádá ředitelka MKN RM o souhlas s úpravou
provozní doby MKN na období červenec a srpen 2021: pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00;
úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00; středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00; čtvrtek: 8:00 - 12:00,
13:00 - 18:00; pátek: zavřeno; sobota: zavřeno. Upravená provozní doba zohledňuje
bezpečnostní opatření nařízená vládou a také bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnankyň
MKN. Oproti současné provozní době se mění sobotní provoz, nyní je v sobotu otevřeno od
8:00 do 12:00 hodin, v červenci a srpnu by mělo být v sobotu zavřeno.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 67-3788/21
RM souhlasí s úpravou provozní doby MKN v období ode dne 01.07.2021 do dne 31.08.2021 takto:
pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00; úterý 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00; středa 8:00 - 12:00, 13:00 15:00; čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00; pátek zavřeno; sobota zavřeno.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/17 Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá o povolení tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", které se uskuteční v
sobotu 17.07.2021 na části Husova náměstí a Hildenském atriu. Ředitel MMUZ dále žádá o
bezplatný zábor veřejného prostranství na tuto akci.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Souhlasí bez připomínek.
Vyjádření OF: MMUZ je dle čl. 7 OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, od poplatku osvobozeno.
Vyjádření OŠKS: Souhlasí, jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 67-3789/21
RM souhlasí s konáním tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v sobotu
17.07.2021 na části Husova náměstí a na Hildenském atriu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 67-3790/21
RM schvaluje Městskému muzeu Nové Město nad Metují bezplatný zábor části Husova náměstí a
Hildenského atria pro konání tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v sobotu
17.07.2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/18 Žádost MK o povolení kulturní akce - DED 2021
Identifikace:
MK žádá o povolení tradiční akce pod názvem "Dny evropského dědictví", která se bude konat
v sobotu 11.09.2021 od 9:00 do 19:00 hodin na celé ploše Husova náměstí. MK žádá RM o
zapůjčení krytého velkého pódia, koberce, 5 ks stánků a 10 ks pivních setů.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: MP s touto tradiční akcí souhlasí, služba bude posílena o tři strážníky na pět a
to zejména z důvodu zajištění bezpečného provedení průvodu městem. Jelikož organizátor
žádá o úplné vyloučení parkování z Husova náměstí počítáme s mimořádným parkováním na
zpevněné ploše pod smuteční síní. Bránu vedoucí k této ploše odemkneme a označíme
dopravní značkou parkoviště.
Vyjádření OMM: Souhlasíme.
Vyjádření TS: Souhlasí, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření OŠKS: Souhlasí, jedná se o tradiční akci podpořenou městem.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - požádal o úpravu usnesení - v předchozích letech jsme měli vždy v usnesení
této záležitosti od 7:00 hodin zábor. Po drobné úpravě 1. navrženého znění usnesení byla
všechna 4 usnesení odhlasována.
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 67-3791/21
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem
"Dny evropského dědictví" na celém Husově náměstí dne 11.09.2021 od 7:00 do 19:00 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 67-3792/21
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia, koberce, 5 ks stánků a 10 ks pivních setů
Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na akci "Dny evropského dědictví" na Husově náměstí
v prostoru před "vlaštovkami" dne 11.09.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 67-3793/21
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce, výpomoc
s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů, 5
ks stánků a 10 ks pivních setů na akci "Dny evropského dědictví" na Husově náměstí v prostoru
před "vlaštovkami" dne 11.09.2021 a MP dohled nad celou akcí.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/19 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Dobrušce
Identifikace:
Město Dobruška jako organizátor koncertu Novoměstské filharmonie v Dobrušce žádá RM o
zapůjčení městského pódia na koncert, který se bude konat v neděli dne 27.06.2021 na
náměstí F. L. Věka v Dobrušce. Organizátor zajistí dovoz městského pódia do Dobrušky a
jeho vrácení zpět dle dohody s TS - koordinaci zajistí OŠKS. Koncert je organizován ve
spolupráci s MK.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pořadatel koncertu si zajistí dopravu zapůjčených podií, pracovníci TS
pomohou s naložením pódiových dílců.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/19 USNESENÍ č. RM 67-3794/21
RM souhlasí se zapůjčením městského pódia městu Dobruška na koncert Novoměstské filharmonie
v Dobrušce dne 27.06.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/19 USNESENÍ č. RM 67-3795/21
RM ukládá OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem koncertu Novoměstské filharmonie v
Dobrušce dne 27.06.2021, MK a TS.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/20 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
MK jako organizátor koncertu Novoměstské filharmonie na nádvoří zámku v Novém Městě
nad Metují žádá RM o zapůjčení městského pódia na den 04.07.2021. MK dále žádá o
postavení pódia na nádvoří zámku v Novém Městě nad Metují v pátek 02.07.2021 a následný
úklid ve středu 07.07.2021.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: souhlasíme.
Vyjádření OŠKS: S pořadatelem koncertu NoFi v Dobrušce v neděli 27.06.2021 je
předjednáno, že v případě schválení zapůjčení pódia do Dobrušky, převezou pódium do
Nového Města nad Metují v pátek 02.07.2021 přímo na nádvoří zámku.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/20 USNESENÍ č. RM 67-3796/21
RM souhlasí se zapůjčením městského pódia Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na
koncert Novoměstské filharmonie na nádvoří zámku v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/20 USNESENÍ č. RM 67-3797/21
RM ukládá TS zajistit postavení pódia na nádvoří zámku v Novém Městě nad Metují v pátek
02.07.2021 a následný úklid ve středu 07.07.2021.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/21 Žádost o zapůjčení pivních setů
Identifikace:
Pracovnice města (hlavní účetní) žádá RM o souhlas s bezplatným zapůjčením 10 ks pivních
setů na soukromou akci, která se uskuteční ve dnech 03.07. a 10.07.2021.
Odůvodnění: Vyjádření TS: souhlasíme, v uvedeném termínu jsou pivní sety volné.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/21 USNESENÍ č. RM 67-3798/21
RM schvaluje bezplatné zapůjčení 10 ks pivních setů pí Daně Markové ve dnech 02. - 12.07.2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/22 Žádost o souhlas s podnájmem - MMUZ
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá RM v souladu se zřizovací listinou o souhlas s podnájmem zasedacího
sálu o výměře 61 m2 ve 3. nadzemním podlaží Spolkového domu za účelem cvičení jógy a
pro lektorskou, vzdělávací a konzultantskou činnost pí [osobní údaj odstraněn] ode dne
01.07.2021. Nově uzavřený podnájem bude časově vymezen pouze na několik dní a hodin v
týdnu a neovlivní dosavadní možnost využívání tohoto objektu novoměstskými spolky,
zájmovými kluby a politickými organizacemi.
Odůvodnění: Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/22 USNESENÍ č. RM 67-3799/21
RM souhlasí s tím, aby MMUZ pronajalo ode dne 01.07.2021 prostory, které se nacházejí ve 3.
nadzemním podlaží v budově Spolkového domu, a to pí [osobní údaj odstraněn], za účelem cvičení
jógy a pro lektorskou, vzdělávací a konzultantskou činnost.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/23 Žádost o změnu určení dotace - MK
Identifikace:
Ředitel MK žádá o změnu určení dotace, kterou získal MK na 43. Festival české filmové
komedie. Celková dotace činí 950 tis. Kč, nyní ředitel MK žádá o změnu účelu části dotace na
investiční dotaci. MK plánuje přesunout část projekcí do venkovních prostor "letního kina".
Venkovní projekce jsou součástí festivalu v posledních letech, zajištění těchto jednorázových
akcí je finančně velice náročné. MK by rád část dotace využil právě k pořízení mobilního
zařízení včetně nového dataprojektoru, které by zajistily venkovní projekce. Veškeré toto
vybavení bude použito k zajištění "letního kina", které bylo vyzkoušeno během června 2021 na
atletickém stadionu. Dataprojektor nahradí současný, který dosluhuje a je v současné době
využíván např. na jednání ZM, školní akademie, cestovatelské přednášky apod. Celkový podíl
těchto investičních nákladů by neměl přesáhnout polovinu schválené dotace a nebude mít
žádný negativní vliv na kvalitu zajištění festivalu a jeho průběh.
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Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit účel využití části dotace pro MK na dotaci investiční.
V případě schválení bude s MK uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace a dodatek č.
1 ke stávající smlouvě o poskytnutí dotace, kde bude snížena částka o schválenou investiční
dotaci.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o dnešním jednání pracovníků v kultuře, kde ředitel MK informoval o přípravě
Festivalu české filmové komedie a o rozhodnutí ředitele MK vzít zpět žádost o změnu určení
dotace a přečetl dnešní e-mail od ředitele MK. Nakonec radní přijali usnesení ve znění: "RM
bere na vědomí aktuální informace ředitele MK z e-mailu ze dne 14.06.2021 ve znění přílohy
tohoto bodu". Poté odhlasováno.
K čl. 2/23 USNESENÍ č. RM 67-3800/21
RM bere na vědomí aktuální informace ředitele MK z e-mailu ze dne 14.06.2021 ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/24 Žádost o dotaci z rozpočtu města - NSL
Identifikace:
Předseda Spolku Nezávislá společnost Luštinec žádá RM o dotaci z rozpočtu města ve výši
15 tis. Kč na zajištění údržby sportoviště v Luštinci.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: z důvodu dlouhodobé vážné nemoci předsedy spolku je podána žádost po
stanoveném termínu. Doporučujeme žádosti vyhovět, dle vyjádření předsedy spolku by
dostatečná výše dotace byla 10 tis. Kč. V minulých letech byl spolku poskytnut příspěvek
formou daru, doporučujeme i letos poskytnout dar.
Vyjádření OF: V případě schválení bude pokryto z nedočerpané Rezervy na dary a dotace
města.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST - údržbu tam musí provádět. OŠKS - žádost je sice 15 tis. Kč, ale dle vyjádření předsedy
spolku stačí i 10 tis. Kč. Na dotaz Ing. Dostála odpověděl ST. Poté odhlasováno.
K čl. 2/24 USNESENÍ č. RM 67-3801/21
RM schvaluje poskytnutí daru Spolku Nezávislá společnost Luštinec ve výši 10 tis. Kč za
soustavnou a dlouhodobou činnost v oblasti sportu ve prospěch občanů města Nové Město nad
Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/25 Žádost o příslib investiční dotace - Sokol Krčín
Identifikace:
Statutární zástupci Tělocvičné jednoty Sokol Krčín žádají o příslib spoluúčasti města při
realizaci investičního projektu "Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol Krčín",
na který budou žádat o dotaci z programu Národní sportovní agentury "Sportovní
infrastruktura - investice do 10 mil. Kč". Celkové náklady projektu jsou odhadované na
8.609.582 Kč vč. DPH, požadovaná spoluúčast činí 2.774.815 Kč. Předpokládaná realizace je
v letech 2023-2024. Sokol Krčín se bude snažit získat finanční prostředky i z jiných zdrojů,
vytváří si i vlastní finanční rezervu. Z rozpočtu města žádají alespoň o částečnou spoluúčast
ve výši 1,8 mil Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: OMM mělo velmi krátkou dobu na seznámení se se záměrem k podání
žádosti o dotaci v řádech hodin (09.06.2021). Na první pohled záměr vypadá, že rekonstrukce
je již třeba, dožilé materiály a vybavení. Na místě OMM nebyl. ARCH nemá
k architektonickému řešení připomínek, souhlasí s navrženým.
Připomínáme, že se jedná o dalšího zájemce o finanční příspěvek, zanedlouho dorazí např.
druhá Sokolovna a bude také žádat o finance, případně kdokoliv další. Z pohledu
strategického plánu města, připravovaných finančně náročných projektů města a objektů ve
vlastnictví města, které je potřeba v krátké době řešit, doporučujeme finanční prostředky velmi
dobře zvážit ve všech souvislostech a návaznostech. V případě, že zástupci města budou
chtít aktivitu podpořit, navrhujeme finance omezit max. do 1 mil. Kč s udržitelností projektu 20
let, tedy s podmínkami města, které uzná město za vhodné a potřebné.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit alespoň část požadované spoluúčasti. Podle
vyjádření zástupců Sokola Krčín jsou schopní sehnat cca 1 mil. Kč, po městě tedy požadují
příslib na částku alespoň 1,8 mil Kč. Doporučujeme i vzhledem k tomu, že areál Sokola Krčín
využívají žáci ZŠ Krčín, děti MŠ Krčín i jiné sportovní organizace města.
OF: V případě schválení bude zařazeno jako závazná položka do návrhu rozpočtu 2023.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS radní informoval o částce, kterou je Sokol Krčín schopen získat z vlastních
zdrojů - ne 1 milion, ale 500 tis. Kč - potřebovali by od města 2.300.000 Kč. Přislib potřebují k
podání žádosti o dotaci s realizací 2023 - 2024. Ing. Maur - k Sokolu Krčín má hodně blízko, je
mu na něm sympatické, že do toho vkládají i své vlastní zdroje, je si jistý, že tam nehrají roli
žádné soukromé zájmy, obměna hřiště je také na místě, rád by proto požadovanou částku
podpořil. ST - líbí se mu snaha podpory ze svých zdrojů. I co se týká valných hromad - jedná
se o valné hromady takové, jaké by měly být. Ing. Dostál - procesně - jak dopředu budou
žádat, když směřují na roky 2023 - 2024? Ing. Maur - pochopil, že letos v srpnu musí mít
příslib spolufinancování. Ing. Dostál - je to ve stejné linii jako TJ Spartak? OŠKS - je to jiný
dotační titul. Poté odhlasováno s upravenou částkou.
K čl. 2/25 USNESENÍ č. RM 67-3802/21
RM doporučuje ZM souhlasit s příslibem spoluúčasti města při realizaci investičního projektu
"Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol Krčín" ve výši 2,3 mil. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/26 Aktualizace Zásad upravujících povinnosti PO ke zřizovateli
Identifikace:
V průběhu jednání RM navrhl MST aktualizovat Zásady upravující povinnosti PO ke
zřizovateli, v bodě schvalování darů pro PO. Schvalovat by se měly pouze dary nad určitou
částku např. 20 tis. Kč.
Odůvodnění: Vyplynulo z diskuse k bodu č. RM 67 - 2/5.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/26 USNESENÍ č. RM 67-3803/21
RM ukládá OŠKS předložit RM návrh aktualizace Zásad upravující povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p.
č. 368/7, 368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218 a další pozemky vše v k. ú. Nové
Město nad Metují - lokalita František
Identifikace:
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, požádala dne
14.05.2021, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
54041/bVB7/FTTH-000/2021, v celkovém rozsahu cca 919,3 bm na částech dále uvedených
pozemků: p. p. č. 368/7, p. p. č. 368/2, p. p. č. 652/1, p. p. č. 2220, p. p. č. 2228, p. p. č. 2227,
p. p. č. 2219, p. p. č. 2218, p. p. č. 2226, p. p. č. 2075/3, p. p. č. 2217, p. p. č. 2225, p. p. č.
2224, p. p. č. 2215, p. p. č. 2223, p. p. č. 2222, p. p. č. 723/2, p. p. č. 733/9, p. p. č. 653/1, p.
p. č. 722/2, p. p. č. 722/6, p. p. č. 723/3, p. p. č. 722/8 a p. p. č. 730 vše v k. ú. Nové Město
nad Metují ve vlastnictví města v lokalitě Na Františku.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve výši
200 Kč/bm pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Dne 29.04.2021 byla uzavřena
Smlouva o právu provést stavbu (usnesením č. RM 63-3596/21 ze dne 19.04.2021) týkající se
stejných pozemků a stejné trasy vedení optiky, kde byly upraveny zejména podmínky
provedení stavby. Předkládaná budoucí smlouva o věcném břemeni klade detailnější
podmínky na cenu za budoucí věcné břemeno a záležitosti spojené s vkladem práva věcného
břemene do KN. Nebude docházet k žádné "právní" kolizi obou uzavřených smluv, tedy jak
smlouvy o právu provést stavbu, tak budoucí smlouvy o věcném břemeni.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - líbily se mu připravené smlouvy pro pokládky optické sítě. Vedoucí OMM a OMP
sdělili, že do současného návrhu budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen již nelze vkládat
ustanovení o procesu výkopových prací s důrazem na dřeviny. Tyto věci již byly řešeny v
rámci smlouvy o zřízení práva stavby ze dne 29.04.2021. Poté odhlasováno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 67-3804/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 54041/bVB7/FTTH-000/2021, se
spol. T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, k částem
pozemků: p. p. č. 368/7, p. p. č. 368/2, p. p. č. 652/1, p. p. č. 2220, p. p. č. 2228, p. p. č. 2227, p. p.
č. 2219, p. p. č. 2218, p. p. č. 2226, p. p. č. 2075/3, p. p. č. 2217, p. p. č. 2225, p. p. č. 2224, p. p. č.
2215, p. p. č. 2223, p. p. č. 2222, p. p. č. 723/2, p. p. č. 733/9, p. p. č. 653/1, p. p. č. 722/2, p. p. č.
722/6, p. p. č. 723/3, p. p. č. 722/8 a p. p. č. 730 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové
Město nad Metují, v rozsahu cca 919,3 bm dle situačního náčrtu za cenu 200 Kč/bm + DPH v
zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v lokalitě Malecí v
ul. T. G. Masaryka, B. Němcové a 28. října vše v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
N-SYS, s.r.o., se sídlem Krásnohorské 1748, 547 01, žádá po dokončení stavby optiky
"FTTxNMNM_003_B.Němcové, k.ú. Nové Město nad Metují" o uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene, v celkovém rozsahu 567,36 m2 v částech pozemků: p. p. č. 437/4, 439/1,
441/1, 619/16, 2064/2, 2034/6 a 2034/24 vše v k. ú. Nové Město nad Metují v lokalitě Malecí v
ul. T. G. Masaryka, B. Němcové a 28. října, vše ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, a to
předložením, ze strany žadatele, znaleckého posudku č. 1106/06/21 ze dne 07.05.2021
zpracované znalcem Igorem Noskem z Jaroměře. V roce 2018 došlo k uzavření těchto smluv
opravňující stavební činnost: Smlouva o právu provést stavbu (č. 16/2018) ze dne 22.02.2018
včetně příslušného dodatku ze dne 03.04.2018 a smlouva o právu provést stavbu (č. 17/2018)
ze dne 22.02.2018 včetně příslušného dodatku ze dne 03.04.2018 a dle smlouvy o právu
provést stavbu (č. 244/2018) ze dne 15.11.2018. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční
soustavy dle uvedených smluv byl vydán dne 19.12.2019 pod spis. zn. č. Výst.
25515/2019/Mi.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 67-3805/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností N_SYS se sídlem
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, týkající se částí pozemků: p. p. č. 437/4, 439/1, 2034/6 a
2034/24 vše v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové
Město nad Metují, v rozsahu 85,26 m2 dle GP č. 2244-127/2018 ze dne 13.12.2019 a týkající se
části pozemků: p. p. č. 437/4, 439/1, 441/1, 619/16 a 2064/2 vše v majetku města Nové Město nad
Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu 482,1 m2 dle GP č.
2245-280/2017 ze dne 17.12.2019 za celkovou cenu 27.664 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši
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33.473,44 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Prodej části pozemku p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín, ul. Budín
Identifikace:
Manželé [osobní údaj odstraněn], požádali o koupi části pozemku p. p. č. 205/1 o výměře
max. 40 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v ul. Budín, k. ú. Krčín, za
účelem rozšíření vjezdu na své pozemky a výstavby krytého parkovacího stání. V případě
prodeje požadované části pozemku by však zůstaly pozemky p. p. č. 205/11, p. p. č. 205/7, p.
p. č. 205/9 a st. p. č. 347, vše v k. ú. Krčín, bez oficiálního přístupu z veřejného prostranství.
Na tyto pozemky je přístup (příjezd) zajištěn přes Janovský potok po mostku na p. p. č. 749/1
v majetku ČR - Lesy České republiky, s.p. Právně toto ale není zlegalizováno např. zřízeným
věcným břemenem. Po konzultaci se žadatelem jím byla žádost upřesněna s tím, že bude
požadována část pozemku o max. výměře 20 m² a bude tak umožněn přístup na pozemek p.
p. č. 205/11 a pozemky uvedené s tímto na stejném listu vlastnictví. Dle požadavku OMM
žadatel dále doplnil svou žádost o jednoduchý zákres.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 67-3806/21
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
205/1 v k. ú. Krčín, ul. Budín, dle původního i upraveného návrhu žadatele. Zmiňovaný pozemek je
dle územního plánu města Nové Město nad Metují součástí veřejné dopravní infrastruktury.
V případě dopravní potřeby a obslužnosti může požadovaná část pozemku sloužit jako obratiště.
V této lokalitě je nutné zachovat veškerý stávající veřejný prostor, ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují, pro dopravní obslužnost.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Prodej částí pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Elektrárenská
Identifikace:
Společnost Spoltechnic s.r.o., IČO: 05285062, se sídlem Elektrárenská 129, 549 01 Nové
Město nad Metují, žádá o odkoupení částí pozemku p. p. č. 1897/1, druh pozemku ostatní
plocha - ostatní komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že po místním šetření byla
žádost doplněna následovně: Varianta č. 1: Žádost o koupi pozemku st. p. č. 2591 o výměře
30 m², oddělený GP č. 2320-27/2021 z pozemku p. p. č. 1897/1 a pozemků: p. p .č. 1897/6 o
výměře 4 m², č. 1897/7 o výměře 2 m², č. 1897/8 o výměře 1 m² a č. 1897/9 o výměře 51 m²,
které navrhuje oddělit dle konceptu GP č. 2331-58/2021 z pozemku p. p. č. 1897/1. Dle
žadatele by měl pozemek p. p. č. 1897/9 sloužit jako parkoviště náležící k muzeu elektrárny.
Celkový rozsah 88 m².
Varianta č. 2: Žádost o koupi pozemku st. p. č. 2591 o výměře 30 m², oddělený GP č. 2320Stránka 39
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27/2021 z pozemku p. p. č. 1897/1 a pozemků: p. p .č. 1897/6 o výměře 4 m², č. 1897/7 o
výměře 2 m² a č. 1897/8 o výměře 1 m², které navrhuje oddělit dle konceptu GP č. 233158/2021 z pozemku p. p. č. 1897/1. Celkový rozsah 37 m². Účelem doplnění žádosti je logické
zarovnání parcel.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze. Ocenění částí pozemku p. p. č. 1897/1
vychází z cen dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují, kde je cena pozemku pro podnikatelské účely do 40 m², stanovena na částku 500
Kč/m² pozemku.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Radní se přiklonili k variantě č. 2, tj. varianta, která řeší prodej zastavěné plochy a nezbytné
funkční nezastavěné plochy ke stávajícím objektům, bývalým skleníkům. Vedoucí OMP podal
bližší komentář. Ing. Dostál - v čem spočívá jádro požadavku? Proběhla tam teď nějaká
majetková změna? Na oba 2 dotazy odpověděl vedoucí OMP. ST - v sobotu se otevírá a koná
akce zahájení vodní elektrárny. Bude to zajímavé i pro exkurze. Poté odhlasováno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 67-3807/21
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 30 m² (dle
GP č. 2320-27/2021 se jedná o pozemek st. p. č. 2591), část pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 4 m²
(dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/6), část pozemku p. p. č.
1897/1 o výměře 2 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1897/7) a část
pozemku p. p. č. 1897/1 o výměře 1 m² (dle konceptu GP č. 2331-58/2021 se jedná o pozemek p. p.
č. 1897/8), v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, který je zapsaný na LV č. 10001 vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, za podmínek
uvedených v předloženém návrhu záměru, viz příloha tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 67-3808/21
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují (dále jen „město“) prodat
pozemek p. p. č. 1897/9 o výměře 51 m², který žadatel navrhuje oddělit dle konceptu GP č. 233158/2021 z pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Na pozemku se nachází zařízení
technické infrastruktury v majetku města (podzemní vedení veřejného osvětlení se stožárem).
Zmiňovaný pozemek je dle územního plánu města součástí dopravní infrastruktury.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/5 Koupě pozemku p. p. č. 862/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pekelská
Identifikace:
Společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod (dále jen
„VaK Náchod“) byly převedeny pozemky pod stavbami vodojemů a v jejich sousedství v k. ú.
Nové Město nad Metují a v k. ú. Spy, viz ZM 14 bod 2/7. Nyní zbývá odkoupit pozemek p. p. č.
862/5 o celkové výměře 20 m², druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace v k. ú.
Nové Město nad Metují, z vlastnictví VaK Náchod do vlastnictví města. K tomuto převodu byl
v rámci výše uvedené akce vyhotovený GP č. 2249-705/2019. Vlastník předběžně souhlasil
s prodejem výše uvedeného pozemku, ale za celkovou cenu 5.000 Kč (tj. 250 Kč/m²
pozemku) dle Vyjádření o ceně pozemku, vypracovaného Ing. Danielem Jakwerthem ze dne
12.07.2020. Nabízená cena 250 Kč/m² pozemku ale nevychází ze Zásad pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č. 2/2017, která je v tomto případě
stanovena ve výši 100 Kč/m² pozemku. Po vzájemné korespondenci s VaK Náchod byla
odsouhlasena cena navržená městem (tj. 100 Kč/m² pozemku).
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze. Ocenění pozemku p. p. č. 862/5 vychází
z cen dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují,
kde je cena pozemku do 40 m², pro plochy pod místními komunikacemi a chodníky, stanovena
na částku 100 Kč/m² pozemku. V tomto případě se jedná o pozemek s poměrně
frekventovanou stezkou (pěšinou), která je de facto nezpevněnou komunikací pro pěší.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 67-3809/21
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 862/5 o výměře 20 m² v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsaného na LV č. 3027 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, z vlastnictví společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, za sjednanou
kupní cenu ve výši 100 Kč/m² pozemku, tj. za celkovou kupní cenu 2.000 Kč, do vlastnictví města
Nové Město nad Metují. Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město
nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Žádost o ukončení nájmu části p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše
Identifikace:
Spol. ALKSTAV, s. r. o., v likvidaci, IČO: 25965981, se sídlem: Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové
Město nad Metují, nájemce části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře 465 m2 v k. ú. Krčín, druh
pozemku ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují,
požádal o ukončení nájmu dohodou ke dni 30.06.2021 z důvodu ukončení činnosti firmy.
Pozemek je od roku 2005 pronajatý spol. ALKSTAV, s. r. o., (nyní v likvidaci), IČO: 25965981,
se sídlem: Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují jako plocha pod dočasnou stavbou
ocelové haly a ke skladování stavebního materiálu, lešení, bednění a dalších věcí potřebných
k činnosti stavební firmy. Pozemek je součástí areálu technických služeb a je oplocen, povrch
je zpevněn a tvořen částečně panely, trávou a štěrkem, skladovaný materiál je již vyklizen;
hala je již stavbou trvalou a bude vlastnictvím města (kupní smlouva podepsána dne
18.05.2021, nyní v řešení na KN).
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Odůvodnění:
Z důvodu likvidace společnosti podána žádost o ukončení nájmu k 30.06.2021 s tím, že
pozemek bude uveden do stavu dle dohody s městem a Technickými službami. Odborné
útvary s ukončením dle žádosti souhlasí, stav pozemku je vyhovující, odstranění starého
oplocení bude řešeno ve spolupráci s TS. Po ukončení nájmu pak TS umístí na hranici
pozemků nový plot. Ocelová hala, která je na předmětu nájmu umístěna, zde zůstane
ponechána, neboť na základě kupní smlouvy ze dne 18.05.2021 se jejím vlastníkem stane
pronajímatel, v současnosti probíhá na Katastru nemovitostí Náchod vkladové řízení, kterým
dojde ke změně vlastnictví stavby haly a čísla pronajaté části pozemku, pokud k tomuto dojde
před uzavřením dohody, budou v dohodě uvedena platná čísla pozemků.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 67-3810/21
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře 465 m2 v
k. ú. Krčín ke dni 30.06.2021 mezi pronajímatelem městem Nové Město nad Metují a nájemcem
spol. ALKSTAV, s. r. o., v likvidaci, IČO: 25965981, se sídlem: Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Výpověď smlouvy o nájmu částí pozemků - zahrada v ul. Pekelské
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 120 m2 a část pozemku p. p. č. 861/51 o výměře 120
m2, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, z majetku
města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, jsou od roku 2012 pronajaty jako oplocená
zahrádka. Nájemkyně pí [osobní údaj odstraněn], podala dne 30.04.2021 výpověď smlouvy z
nájmu s tím, že nájem skončí uplynutím tříměsíční výpovědní doby dne 31.07.2021.
Odůvodnění:
Zahrada se nachází u tenisových kurtů, je oplocena, bez dřevin, beze staveb, zatravněná,
avšak neudržovaná, v zanedbaném stavu. Na dotaz OMP nájemkyně uvedla, že zahrada
bude ke dni ukončení uklizena, tato podmínka je také uvedena ve smlouvě. Stávající nájemné
po inflaci činí 10,28 Kč za 1 m2 a rok. Zahrada se nachází pod vrchním vedením VN 35 kV
(vysoké napětí) a v jeho ochranném pásmu, dále je v pozemcích veden plynovod (včetně jeho
ochranného pásma) a ochranné pásmo vedení nn (nízké napětí). Z tohoto důvodu, a s
ohledem na UP, nelze na pozemcích zřizovat žádné stavby, sázet dřeviny, skladovat materiál.
Předpokládaný termín demontáže VN je podzim roku 2023, pokud se vše potřebné projedná.
Co se týká demontáže vedení VN, tak ta by nijak budoucího nového nájemce omezit neměla.
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 67-3811/21
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu částí pozemků p. p. č. 861/1 a 861/51 o celkové
výměře 240 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, podanou dne 30.04.2021 nájemcem pí [osobní údaj
odstraněn] s tím, že nejpozději ke dni ukončení nájmu, tj. 31.07.2021, převezme zástupce města
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pozemky zpět vyklizené, zarovnané, bez nekulturních porostů, posekané a oplocené.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 67-3812/21
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout nejvyšší nabídce části pozemků p. p. č. 861/1 a
861/51 o celkové výměře 240 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, jako
oplocenou zahradu (k zahrádkářským účelům), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za
nájemné v minimální výši 11 Kč/m2/rok, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Pronájem p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada v kolonii u letiště
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2 v k. ú. Krčín, druh pozemku zahrada, z majetku
města pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 633585/21 ze dne 19.04.2021 byl ode dne 30.04.2021 do dne 25.05.2021 zveřejněn záměr
města pronajmout pozemek v zahrádkářské kolonii k zemědělským účelům, a to nejvyšší
nabídce s uvedením minimální ceny ve výši 12 Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému záměru byly
doručeny 4 nabídky v uzavřené obálce, které byly Komisí pro otevírání obálek vyhodnoceny
dne 07.06.2021. Zápis viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn na základě výpovědi podané nájemci, odsouhlaseno RM 63. K
záměru jsme obdrželi 4 nabídky v uzavřených obálkách, které byly otevřeny a vyhodnoceny
Komisí pro otvírání obálek. Nejvyšší nabídku nájemného obsahovala nabídka č. 2 - 32
Kč/m2/rok (tj. 13.984 Kč/kalendářní rok), zároveň zájemce uvedl, že zahradu využije k
pěstování zeleniny a chtěl by na pozemku umístit dřevěnou stavbu s plochou do 10 m2 (3 x
3,3 m). OMM předkládá RM protokol z jednání Komise pro otevírání obálek k rozhodnutí o
novém nájemci ode dne 01.07.2021. Znění smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o
nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 ze dne 13.03.2017, doplněné pak
bude o podmínky a upozornění dle zveřejněného záměru.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 67-3813/21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se
zájemcem p. [osobní údaj odstraněn], a to ode dne 01.07.2021 za účelem zahrady - oplocené (pro
zemědělské účely, v zahrádkářské kolonii) s tím, že pozemek se pronajímá na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v navržené výši 32 Kč/m2/rok a za těchto podmínek: 1)
nájemce se finančně vyrovná s původním nájemcem (pí [osobní údaj odstraněn]) za investici do
společného venkovního oplocení, sdružené vodovodní přípojky a šachty (příp. vodoměru) ve lhůtě
30 dnů ode dne uzavření smlouvy o nájmu. 2) Na pozemku nelze budovat stavby pro bydlení nebo
rekreaci, lze umístit pouze drobnou doplňkovou stavbu do velikosti max. 10 m2, RM zároveň
souhlasí s umístěním dřevěné stavby o rozměrech 3 x 3,3 m (bez pevného základu), dle požadavku
nájemce uvedeného ve vyjádření ke zveřejněnému záměru pronájmu ze dne 11.05.2021, s tím, že
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před umístěním této stavby je nájemce povinen zajistit si příslušná povolení ze strany odborů MěÚ.
3) Pozemek nelze samostatně oplocovat plotem se základem zabudovaným do země. RM pověřuje
ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 36715726/17 ze dne 13.03.2017 a v souladu s výše uvedenými podmínkami.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Žádost o stanovisko města k umístění boxu zásilkové služby na území města
Identifikace:
Společnost Zásilkovna, s. r. o., IČO: 28408306, se sídlem: Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha,
požádala o zpětnou vazbu k e-mailové nabídce umístění samoobslužného výdejního místa ZBOX v Novém Městě nad Metují, dále žádá o informaci, zda má město o spolupráci se
společností zájem. Nejedná se o klasickou žádost, jde spíše o průzkum trhu s dotazem na
možnost spolupráce.
Odůvodnění:
Dle sdělení žadatele je box vyhledávaným výdejním místem z důvodu bezkontaktního a
nonstop výdeje zásilek, proto se snaží spolupracovat s obcemi a městy, dávají tedy přednost
umístění na obecních pozemcích a soukromé vlastníky (např. u obchodních center)
neoslovují. OMP využilo jednání, a to v souvislosti s předáním pozemků a zeleně, se
zástupcem spol. Czech Retail Project Gamma, k. s, který nezávazně projevil o umístění u
nákupního parku zájem. Vyjádření odborných útvarů v příloze (včetně telefonicky zjištěných
bližších informací od žadatele).
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Dostál, vedoucí OMP, ST, vedoucí OMM, Ing. Maur. Druhý podnět
Ing. Dostála k usnesení - "že nemá město zájem" - text usnesení by stavěl do roviny, že
město zájem má, ale za jiných pravidel. Ing. Maur - osobně to tak chápal. OF - přečetl, jak by
se mohlo usnesení upravit dle slov Ing. Dostála. Poté odhlasováno.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 67-3814/21
RM byla seznámena s nabídkou spol. Zásilkovna, s. r. o., IČO: 28408306, se sídlem: Lihovarská
1060/12, 190 00 Praha, a konstatuje, že zájem o spolupráci má, ale nemá pro tento účel vhodný
pozemek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 44

ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

3/10 Žádost o pronájem části p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše
Identifikace:
Společnost Kamat spol. s r. o., IČO: 45538701, se sídlem: Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové
Město nad Metují, požádala o pronájem části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře cca 460 m2 v
k. ú. Krčín, druh pozemku ostatní plocha a o pronájem prostor ocelové haly na tomto pozemku
umístěné, a to za účelem rozšíření plochy pro skladování. Dne 11.06.2021 obdrželo město
upravenou žádost od žadatele, který požaduje pronájem části pozemku alespoň na 1 rok.
Odůvodnění:
Společnost Kamat, s. r. o., podniká v sousedství areálu města a má již v nájmu vedlejší část
městského pozemku p. p. č. 670/1 o výměře 950 m2 z plochy TS. Požadovanou plochu s
halou má do dne 30.06.2021 v nájmu spol. ALKSTAV, s. r. o., v likvidaci - viz bod 3.6.
Vyjádření odborných útvarů v příloze. V současné době probíhá na katastrálním úřadě
vkladové řízení, plocha pod halou bude samostatným pozemkem (stp. č. 742) s nejdříve
předpokládaným termínem 11.06.2021, kdy může nejdříve dojít ke změně vlastnického práva
ze spol. ALKSTAV, s. r. o., v likvidaci, na město v katastru nemovitosti. Odborné útvary (OMM
a TS) nesouhlasí s pronájmem pozemků i na dobu 1 roku dle upravené žádosti žadatele ze
dne 11.06.2021.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 67-3815/21
RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře cca 460 m2 v k. ú. Krčín a s
pronájmem haly na p. p. č. 670/1 (po ukončení řízení nově stp. č. 742 v k. ú. Krčín) umístěné, dle
žádosti podané spol. Kamat, s. r. o., dne 04.05.2021 a dle upravené žádosti ze dne 11.06.2021, a
konstatuje, že tato plocha vč. haly bude po ukončení nájmu, tj. ode dne 01.07.2021, sloužit výlučně
potřebám TS.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
30.04.2021
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.04.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 67-3816/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 30.04.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Zápis ze 170. zasedání Bytové komise ze dne 12.05.2021
Identifikace:
Zápis ze 170. zasedání Bytové komise konané dne 12.05.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 67-3817/21
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 170. zasedání Bytové komise konané dne 12.05.2021, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 67-3818/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 VZ - Rekonstrukce střešní krytiny nad prodejními plochami Rychta
Identifikace:
Dne 07.06.2021 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce
střešní krytiny nad prodejními plochami Rychta". Hodnotící komise nyní předkládá RM
protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
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Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 5 odborných firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v
zadávací dokumentaci bylo doručeno celkem 6 obálek s nabídkami uchazečů. Nabídky byly
hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma
W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251, s nabídkovou
cenou 343.000,00 Kč bez DPH, tj. 415.030,00 Kč vč. DPH. Na 2. místě se umístila firma
IZOLEX izolace staveb s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26003783, s
nabídkovou cenou 396.853,00 Kč bez DPH, tj. 480.192,00 Kč vč. DPH. Na rekonstrukci se
budou podílet všichni vlastníci, v rozsahu svých spoluvlastnických podílů, viz. příloha k tomuto
bodu. Podíl města činí 174.312,60 Kč vč. DPH. V plánu oprav města pro rok 2021 bylo
schváleno 250 tis. Kč.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 67-3819/21
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce střešního pláště nad prodejními plochami Rychta“,
firmě W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251, s nabídkovou cenou
343.000,00 Kč bez DPH, tj. 415.030,00 Kč vč. DPH. V případě odstoupení uchazeče na 1. místě,
RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči, který se umístil na 2. místě, a to firmě IZOLEX
izolace staveb s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26003783, s nabídkovou cenou
396.853,00 Kč bez DPH, tj. 480.192,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 67-3820/21
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou W.H.A. system spol. s
r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251, na akci: „Rekonstrukce střešního pláště nad
prodejními plochami Rychta“, za nabídkovou cenu 343.000,00 Kč bez DPH, tj. 415.030,00 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 VZ - Výměna plynových spotřebičů 2021
Identifikace:
Dne 07.06.2021 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna
plynových spotřebičů 2021". Hodnotící komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 5 odborných firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v
zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 4 obálky s nabídkami uchazečů. Nabídky byly
hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podal p. Martin
Žahourek, Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, s
nabídkovou cenou 377.225,00 Kč bez DPH, tj. 433.808,75 Kč vč. DPH. Na 2. místě se
umístila firma K + K top CZ, spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všestary, IČO: 27554139, s
nabídkovou cenou 412.864,00 Kč bez DPH, tj. 474.794,00 Kč vč. DPH. V rozpočtu roku 2021
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bylo schváleno 600 tis. Kč.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 67-3821/21
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu: „Výměna plynových spotřebičů 2021“, p. Martinu Žahourkovi,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, s nabídkovou cenou
377.225,00 Kč bez DPH, tj. 433.808,75 Kč vč. DPH. V případě odstoupení uchazeče na 1. místě RM
souhlasí se zadáním veřejné zakázky uchazeči, který se umístil na 2. místě, a to firmě K + K top CZ,
spol. s r.o., Světí 2, 503 12 Všestary, IČO: 27554139, s nabídkovou cenou 412.864,00 Kč bez DPH,
tj. 474.794,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 67-3822/21
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a p. Martinem Žahourkem,
Československé armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, na akci: „Výměna
plynových spotřebičů 2021“, za nabídkovou cenu 433.808,75 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

5/1 Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
21RRD12-0013
Identifikace:
RM 56 schválila podání žádosti o dotaci do dotačního programu Královéhradeckého kraje
21RRD12 Podpora JPO zřízených obcí v KHK na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny
"B" na skupinu "C" pro jednoho člena JSDH Nové Město nad Metují. Městu byla
Zastupitelstvem KHK schválena neinvestiční dotace v maximální výši 10 tis. Kč. Skutečná
výše dotace se bude odvíjet od skutečných výdajů, přičemž musí být dodrženo max.
procentuální podíl dotace dle dotační smlouvy. Město obdrželo od poskytovatele návrh
smlouvy o poskytnutí dotace, která je nyní RM předkládána ke schválení ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na základě předložené žádosti o dotaci obdrželo město návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z
dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RRD12-0013 na rozšíření řidičského
oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro jednoho člena JSDH Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Stránka 48

ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 67-3823/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 21RRD12-0013 na rozšíření
řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro 1 člena JSDH Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě Stará ekologická zátěž Elton
Identifikace:
Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění,
I. etapa, který je připraven na základě změnového listu č. 2. Změnový list popisuje,
odůvodňuje a vyčísluje jednak méněpráce, které nebudou v rámci realizace zakázky
provedeny (snížení množství aplikované syrovátky), ale také zavádí mezi projektované práce
vícepráce. Ty se týkají rozšíření počtu vzorkovaných objektů v rámci dvou posledních
postaplikačních monitoringů podzemní vody. Mezi vícepráce je dále uváděn doprůzkum
nesaturované zóny ve východní části ohniska kontaminace v areálu závodu. Zvýšení počtu
monitorovaných objektů je řešeno za účelem získání komplexních informací o stavu znečištění
podzemních vod v prostoru celé lokality. Některé objekty nebyly od roku 2015 vzorkovány,
informace o znečištění je tedy nutné zaktualizovat. Celkové výdaje budou v důsledku dodatku
č. 3 poníženy o 16.900 Kč na celkových 8.980.225,54 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Návrh dodatku č. 3 byl vyvolán a následně odsouhlasen všemi zainteresovanými stranami město - projektant - TDI - KÚ Královéhradeckého kraje - Ministerstvo životního prostředí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 67-3824/21
RM schvaluje Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace
znečištění, I. etapa mezi městem Nové Město nad Metují a společností AECOM CZ s.r.o., Na
Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 15890465, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Žádost o opravu komunikace v ul. ČSA
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn], o opravu komunikace na p. p. č. 722/13 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Dle vyjádření žadatele je uvedená cesta dlouhodobě v nevyhovujícím stavu (slouží
pro 2 RD). Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Jedná se o odbočku z ulice ČSA ke dvěma rodinným domům, a to čp. 825 a 826. Vyjádření
odborných útvarů je přílohou k tomuto bodu
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Stejnou připomínku měl Ing. Němeček a Ing. Dostál - opravit výtluky. MST - existující výtluky
opraví TS - bude jako 2. usnesení ve smyslu RM ukládá TS opravit stávající výtluky.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 67-3825/21
RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn], ve věci opravy komunikace v ul.
Československé armády na p. p. č. 727/13 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM zařadit
opravu komunikace na p. p. č. 727/19 v k. ú. Nové Město nad Metují do zásobníku investičních akcí
města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 67-3826/21
RM ukládá TS opravit stávající výtluky v komunikaci v ul. Československé armády na p. p. č. 727/13
v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Vyhrazené parkovací stání v ul. Klosova
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 64-3673/21 ve znění: "RM pověřuje OMM projednáním možnosti
zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro pí [osobní údaj odstraněn] v ul. Klosova u Hotelu
Rambousek." projednalo OMM možnost umístění vyhrazeného parkovacího stání pro paní
[osobní údaj odstraněn] v ul. Klosova se zástupcem DI PČR. Paní [osobní údaj odstraněn],
podala dne 31.05.2021 reakci na usnesení č. RM 64-3672/21 a č. RM 64-3673/21 o povolení
vyhrazeného parkovacího stání - Komenského 382 pro ZTP pí [osobní údaj odstraněn].
Odůvodnění:
viz Stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutovala většina radních. Vedoucí OMM informoval, jak bude upraveno navržené znění
usnesení. ORM - úprava v 1. a 2. usnesení - "vedle č. p. 60 na p. p. č. 2034/18", která byla
sloučena a odhlasována.

Stránka 50

ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 67-3827/21
RM souhlasí s možností zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro pí [osobní údaj odstraněn],
před č. p. 382 v ul. Komenského za předpokladu, že bude městu předložen písemný souhlas s
vyhrazeným parkovacím stáním pro pí [osobní údaj odstraněn], ode všech majitelů přilehlých
nemovitostí, jedná se o stavební objekt č. p. 382 na st. p. č. 420/2, k. ú. Nové Město nad Metují a o
stavební objekt č. p. 134 na st. p. č. 420/1, k. ú. Nové Město nad Metují. Na základě předložených
písemných souhlasů všech vlastníků dotčených nemovitostí a souhlasu zástupce DI PČR udělí
město souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího stání, jehož stanovení místní úpravy silničního
provozu a realizaci umístění svislého dopravního značení pro vyhrazené parkování včetně
dodatkové tabulky se SPZ vozidla provede žadatelka na vlastní náklady. V případě, že žadatel
nezíská a městu nepředloží písemné souhlasy všech vlastníků dotčených nemovitostí a souhlas
zástupce DI PČR, tak RM souhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro pí [osobní údaj odstraněn],
v ul. Klosova, vedle č. p. 60 na p. p. č. 2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují. Žadatel si zajistí
stanovení místní úpravy silničního provozu pro toto vyhrazené parkovací stání a následně provede
realizaci vodorovného dopravního značení a umístění svislého dopravního značení pro vyhrazené
parkování vč. dodatkové tabulky se SPZ vozidla na vlastní náklady. Povolení se pí [osobní údaj
odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let od vydání dopravního stanovení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Kamenný most ve
Vrchovinách“
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení SOD na zpracování PD pro stavební povolení a provedení
stavby na akci „Kamenný most ve Vrchovinách v Novém Městě nad Metují“.
Odůvodnění:
Dne 14.05.2021 proběhlo jednání na místě. Jednání se zúčastnili: p. místostarosta, zástupce
ORM, 2 zástupci OV Vrchoviny, účastník řízení a zpracovatel PD. Na místě byl vysvětlen
návrh úpravy konstrukce kamenného mostu. Tento návrh byl předem projednáván i v KVR.
Jedná se o návrh, kdy dojde ke snížení nivelety komunikace mostní konstrukce a k plynulému
navázání přístupových komunikací. Snížení nivelety bude navrženo cca v polovině výšky mezi
původním stavem mostu a současným stavem, který je zakonzervován po odbourání vrchní
části mostní konstrukce v roce 2020, kdy byl řešen její havarijní stav. Přístupové komunikace
budou plynule navázány v souladu s příslušnou normou a vyhláškou o bezbariérovém užívání
staveb. S projednávaným návrhem účastníci jednání souhlasili. Na základě tohoto jednání
byla aktualizována cenová nabídka.
Na zpracování projektové dokumentace byl poptán Ing. Jan Chaloupský, aut. Ing., U Hřiště
639, 541 02 Trutnov, který předložil cenovou nabídku v celkové výši 146.500,00 Kč bez DPH,
tj. 177.265,00 Kč včetně DPH. V rozpočtu města na rok 2021 je pro zpracování projektové
dokumentace schválena příslušná položka ve výši 300 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 67-3828/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a
provedení stavby pro akci Kamenný most ve Vrchovinách v Novém Městě nad Metují“ mezi městem
Nové Město nad Metují a Ing. Janem Chaloupským, aut. Ing., IČO: 11164034, U Hřiště 639, 541 02
Trutnov, za nabídkovou cenu 177.265,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Žádost o provedení živičného krytu v ul. Stavební
Identifikace:
Dne 12.05.2021 OMM obdržel žádost p. [osobní údaj odstraněn], podepsanou dalšími občany
z Krčína, o realizaci živičného krytu v části ul. Stavební p. p. č. 738/1 v k. ú. Krčín v rámci
realizace stavby rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše, z důvodů prašnosti a tvorby
výtluků. Žadatelé upozorňují na možnost úspory nákladů, pokud by se stavba realizovala
v souběhu s rekonstrukcí komunikace v ul. Kpt. Jaroše.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - šlo o rozšíření komunikace s tím, že si povrch zařídí žadatelé sami. ORM - pak
to začali otáčet - udělal se povrch spodní a nyní chtějí vrchní. Na dotaz Ing. Dostála
odpověděla vedoucí ORM, že je to do budoucích investic (zásobníku investičních akcí). Ing.
Dostál - procesní dotaz. Po delší diskusi ST konstatoval, že by provedení živičného krytu v ul.
Stavební zařadil do zásobníku investičních akcí. OMM - nesmíme tam opomenout odvodnění.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 67-3829/21
RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] o provedení živičného krytu v ul. Stavební a
ukládá OMM ve spolupráci s vedením města svolat schůzku se žadateli.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně – Dodatek č. 4 k SOD - vícepráce
Identifikace:
Na realizaci akce Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně se vyskytly následující
vícepráce: změna konstrukce vozovky na křižovatce u prodejny Verner, posun stávající vpusti
na parkovišti u č. p. 41, změna konstrukce vjezdu do suterénu bytového domu č. p. 44-47.
Změna konstrukce pojížděného chodníku, drenáž v pojížděném chodníku, oprava asfaltového
povrchu před výjezdem v ul. Husova, změna konstrukce vozovky v km 0,023-0,075. Celková
výše vícenákladů činí 344 383,67 Kč vč. DPH. Na položce rozpočtu města nejsou dostatečné
prostředky a pro zajištění financování na výše uvedené vícepráce je nutné RO - navýšení §
2212 - akce Komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace ve výší 300 tis. Kč. Navýšení bude
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pokryto přesunem z § 6409 - položka rezerva na investiční a neinvestiční výdaje. ORM
předkládá ke schválení změnový list č. 4 a dodatek č. 4 k SOD na výše uvedené vícepráce.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - předpokládá, že to jsou poslední vícepráce. ORM - v tak velkém rozsahu ano, ale
mohou se vyskytnout menší vícepráce. Nepředpokládáme nic vyššího, tyto jsme avizovali sondy (1. dodatek), na křižovatce u Vernera, zábradlí, šachta apod. Ing. Dostál - projekt
nedokázal zohlednit přidruženou šachtu? Odpověděl MST - u PNT - je tam narušená vpusť bylo řečeno, že ji je potřeba posunout, že tam voda nepoteče. Mgr. Hylský - dotaz na celkovou
cenu díla. ORM - sděleno z podkladů. Mgr. Hylský - RO se dělalo? Odpověděl vedoucí OF RO schvalovalo ZM. Bylo složené ze 2 částí - jednak přesunu prací, které se nestihly
realizovat v roce 2020 a jednak ze schválených víceprací. Poté odhlasováno.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 67-3830/21
RM schvaluje změnový list č. 4 na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ na vícepráce:
změna konstrukce vozovky na křižovatce u prodejny Verner, posun stávající vpusti na parkovišti u č.
p. 41, změna konstrukce vjezdu do suterénu bytového domu č. p. 44-47, změna konstrukce
pojížděného chodníku, drenáž v pojížděném chodníku, oprava asfaltového povrchu před výjezdem
v ul. Husova, změna konstrukce vozovky v km 0,23-0,075 v celkové výši 344.383,67 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 67-3831/21
RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na akci „Rekonstrukce komunikace v ul.
Na Bořetíně“ na vícepráce v celkové výši 344.383,67 Kč vč. DPH dle změnového listu č. 4 - na
změnu konstrukce vozovky na křižovatce u prodejny Verner, posun stávající vpusti na parkovišti u č.
p. 41, změnu konstrukce vjezdu do suterénu bytového domu č. p. 44-47, změnu konstrukce
pojížděného chodníku, drenáž v pojížděném chodníku, opravu asfaltového povrchu před výjezdem
v ul. Husova, změnu konstrukce vozovky v km 0,023-0,075 mezi městem a firmou STAVIBET s.r.o.,
IČO: 27472922, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 67-3832/21
RM schvaluje RO navýšení § 2212 - akce Komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace ve výši 300 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - položka rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/8 Žádost o vyjádření ke stavbě "Skladovací depo v areálu ČD"
Identifikace:
Dne 26.05.2021 OMM obdržel žádost p. [osobní údaj odstraněn], ke stavbě „Stavba
skladovacího depa v areálu ČD k. ú. Nové Město nad Metují, p. č. 471/3, 2176/32, st. 2185, st.
2186, st. 2186, 2346“. Na pozemku města 462/1 v k. ú. Nové Město nad Metují jsou umístěny
přípojky: vody v délce 5,5 m s vodoměrnou šachtou umístěnou v zeleném pásu, přípojka plynu
v délce 13,5 m, a přípojka elektro v délce 2 m. Elektroměrný pilířek a HUP nejsou umístěny na
pozemku města. Část zpevněné plochy z drátkobetonu, přípojka plynu vody, elektro,
elektroměrný pilířek, HUP, vodoměrná Šachta jsou umístěny v koridoru určeném pro přeložku
silnice I/14. ORM předkládá ke schválení souhlasné vyjádření města s podmínkami ORM.
Souhlas se stavbami umístěnými v koridoru I/14 je pouze dočasný.
Odůvodnění: Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 67-3833/21
RM souhlasí se stavbou „Stavba skladovacího depa v areálu ČD k. ú. Nové Město nad Metují, p.
č. 471/3, 2176/32, st. 2185, st. 2186, st. 2186, 2346“ za podmínek uvedených ve vyjádření ORM vč.
příloh, které je nedílnou přílohou vyjádření RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 SOD - chodníky Žižkovo náměstí a ul. Černčická
Identifikace:
V ul. Černčická a na Žižkově náměstí probíhá rekonstrukce silnice II/308, jejímž investorem je
ÚS KHK a dodavatelem je EUROVIA CS a.s., IČO: 45274924. V rámci realizace akce byly
rozebrány chodníky, umístěné podél silnice. Na jednáních při přípravě realizace akce bylo
domluveno, že ÚS KHK v rámci realizace rekonstrukce silnice osadí silniční obruby a bude
financovat nové chodníky ze 70 % a město bude hradit 30 %. ORM obdrželo nabídku od
EUROVIE CS a.s. na provedení 30 % části chodníků podél silnice II/308 ve výši 221.599,4 Kč
vč. DPH. ORM předkládá ke schválení SOD na realizaci 30 % části chodníků na Žižkově
náměstí a v ul. Černčická. Finanční krytí je zajištěno na položce rozpočtu města § 2219, org.
2104 - Stavební úpravy Žižkova náměstí, ul. Černčická, kde bylo schváleno 300 tis. Kč.
Odůvodnění: Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 67-3834/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Chodníky Žižkovo náměstí, ul. Černčická“ na realizaci 30 %
části chodníku za celkovou částku 221.599,4 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou EUROVIA CS a.s., IČO: 45274924, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/10 Zápis z 1. jednání pracovní skupiny Stará škola
Identifikace:
Dne 19.05.2021 se uskutečnilo 1. jednání pracovní skupiny Stará škola v Krčíně v prostorách
Kina 70. RM předkládáme na vědomí zápis z tohoto jednání.
Odůvodnění: Předkládáme informace o průběhu jednání pracovní skupiny.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 67-3835/21
RM bere na vědomí zápis z 1. jednání pracovní skupiny Stará škola v Krčíně, které se uskutečnilo
dne 19.05.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Aktuální stav projektů ke dni 08.06.2021
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 08.06.2021 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 67-3836/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 08.06.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční
záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude
nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění: Pravidelná informace pro ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 67-3837/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 55

ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

5/13 Strategický plán rozvoje města
Identifikace:
MST předkládá RM a následně ZM ke schválení aktualizovaný Strategický plán rozvoje
města. Návrhy uvedené v dokumentu vycházejí z práce, diskusí a shody různých představitelů
života města i občanů, kteří se na zpracování podíleli, a to jak z veřejného, tak ze soukromého
sektoru. Zúčastnění se zapojili do činnosti Komise pro strategický rozvoj nebo do některé z
pracovních skupin. Práce Komise pro strategický rozvoj a pracovních skupin se zúčastnilo
více než 50 osob, které do plánování přinesly názory, vize a potřeby mnoha různých
zájmových skupin, organizací, institucí ve městě působících i místních firem. Strategický plán
rozvoje města je středně až dlouhodobý dokument, který orientuje další vývoj města jak v
oblasti hospodářské, tak sociální. Aktualizace navazuje v základních rysech na původní
strategii z roku 2014 tím, že přejímá její prioritní oblasti a zabývá se podobnými problémovými
okruhy. V mnoha ohledech je to však strategie zcela nová, odráží nové problémy a zaměřuje
se na nové příležitosti.
Odůvodnění:
Platnost stávajícího Strategického plánu rozvoje města končí, proto si město nechalo
zpracovat jeho aktualizaci. Strategický plán ve své nejvyšší úrovni určuje dlouhodobou
strategickou vizi, která popisuje, jaké by město mělo být v horizontu cca 15 let, dále
strategické cíle, střednědobé záměry a opatření, na které navazují konkrétní projekty či
aktivity, které město a další organizace v něm chtějí postupně uskutečňovat. Plánovací
horizont strategického plánu v úrovni záměrů a opatření je do roku 2030. Součástí
aktualizovaného Strategického plánu města jsou i přílohy, které předkládáme RM a následně
ZM na vědomí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - připomínky ke "specifikaci" vedení města. V případě, že se po volbách změní
gesce ST a MST, nebude to odpovídat plánu. MST - vysvětlil, jak bude postupováno při
změnách. Ing. Maur - již bez dotazu - byl mu vysvětlen korespondenčně. Strategický plán vidí
jako dokument dlouhodobého směřování města. Mgr. Hylský - pochválil zpracování
Strategického plánu rozvoje města - perfektní výstup. MST - zpracovatel se zúčastní jednání
ZM. Poté odhlasováno.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 67-3838/21
RM doporučuje ZM schválit aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 67-3839/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí přílohy aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města
Nové Město nad Metují, kterými jsou: Socio-ekonomická analýza města, Průzkum podnikatelského
prostředí, Průzkum spokojenosti obyvatel, Projektové listy ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 56

ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

5/14 Sídliště Luštinec - možnost využití dotace
Identifikace:
Na základě úkolu z RM 65 (usnesení č. RM 65-3734/21 - RM ukládá OMM prověřit možnost
využití dotace pro regeneraci sídliště Luštinec) předkládá OMM informace o možnostech
využití dotace pro regeneraci sídliště Luštinec.
Odůvodnění:
Na základě úkolu z RM 65 byly prověřeny možné dotační tituly, které řeší prostředí sídlišť,
veřejné prostranství, zeleň.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse k možné přípravě PD na regeneraci sídliště Luštinec. Ing. Dostál - vnímá to
jako lokalitu, která se dá ufinancovat. Nakonec bylo přijato další usnesení: RM ukládá OMM
zařadit akci "Revitalizace sídliště Luštinec - PD" do návrhu rozpočtu na rok 2022. Hlasováno 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 67-3840/21
RM bere na vědomí předložené informace o možnostech využití dotace pro regeneraci sídliště
Luštinec.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 67-3841/21
RM ukládá OMM zařadit akci "Revitalizace sídliště Luštinec - PD" do návrhu rozpočtu na rok 2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 VZ - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí
Identifikace:
Dne 07.06.2021 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce WC
v ZŠ Malecí". Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny 4
nabídky. V rozpočtu města je schváleno na tuto akci 3 400 tis. Kč. Na tuto akci byla podána
žádost o dotaci do dotačního programu MMR. Předložený projekt byl vybrán k podpoře,
doporučená výše dotace je 2 168 774 Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 67-3842/21
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí" firmě Stavix s.r.o., Türkova 828/20, 149
00 Praha - Chodov, za nabídkovou cenu 3.147.853,88 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 67-3843/21
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Stavix s.r.o., Türkova
828/20, 149 00 Praha - Chodov, na akci „Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí", za nabídkovou cenu
3.147.853,88 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.
Identifikace:
Vzhledem k blížící se realizaci stavebních úprav a doplnění chodníků v ul. Sokolská vyzvalo
OMM firmy ukládající komunikační vedení po městě ke sdělení zájmu o uložení sítí do této
ulice, na tuto výzvu zareagovaly firmy T-Mobile a.s., N_SYS s.r.o., GOLDWARE s.r.o. Se
zástupci z těchto firem proběhla na úřadě schůzka, na základě které byly městu
k odsouhlasení zaslány situace vedení, které přikládáme v přílohách bodů 5/16, 5/17,5/18.
Ukládání těchto optických sítí by mělo proběhnout v rámci stavby rekonstrukce levostranného
chodníku ul. Sokolská ve směru od ul. Komenského v rozsahu stavby chodníku na p. p. č.
2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21, k. ú. Nové Město nad Metují a v zeleni na p. p. č. 368/8, k.
ú. Nové Město nad Metují. Do budoucna mají všechny 3 firmy zájem uložit vedení i do
protějšího chodníku, nyní by k tomuto ovšem měla proběhnout pouze příprava v podobě
protlaku na protější stranu. Dále mají všechny firmy zájem uložit svá vedení do ul. Klášterní a
Klosova, kde mají jejich sítě vést částečně v zeleni podél chodníku na p. p. č. 2240, 2241, k.
ú. Nové Město nad Metují a částečně chodníky na p. p. č. 2034/18, k. ú. Nové Město nad
Metují. Tento bod souvisí s body 5/17 a 5/18.
Odůvodnění: Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 67-3844/21
RM souhlasí se záměrem stavby komunikační sítě spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 v ul. Sokolská v pravostranném chodníku ve směru od ul.
Komenského a dále v ul. Klosova a ul. Kláštěrní, za předpokladu koordinace projekčních i
stavebních prací s firmami GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují a
N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod a za podmínky dalšího jednání se zástupci města
o podmínkách uložení komunikační sítě do pravostranného chodníkového tělesa v ul. Sokolská ve
směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují a v p. p. č. 2240, 2241,
2034/18, 353/2, 2034/25, k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, bude po
stanovení konkrétních tras a podmínek udělen souhlas se stavbou v podobě Smlouvy o smlouvě
Stránka 58

ZÁPIS Z PORADY
RM 67 ze dne 14.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
budoucí a smlouvy o právu provést stavbu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 67-3845/21
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1
a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol. T-MOBILE
CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.
Identifikace:
Vzhledem k blížící se realizaci stavebních úprav a doplnění chodníků v ul. Sokolská vyzvalo
OMM firmy ukládající komunikační vedení po městě ke sdělení zájmu o uložení sítí do této
ulice, na tuto výzvu zareagovaly firmy GOLDWARE s.r.o., T-Mobile a.s., N_SYS s.r.o. Se
zástupci z těchto firem proběhla na úřadě schůzka na základě které byly městu
k odsouhlasení zaslány situace vedení, které přikládáme v přílohách bodů 5/16, 5/17, 5/18.
Ukládání těchto optických sítí by mělo proběhnout v rámci stavby rekonstrukce levostranného
chodníku ul. Sokolská ve směru od ul. Komenského v rozsahu stavby chodníku na p. p. č.
2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21, k. ú. Nové Město nad Metují a v zeleni na p. p. č. 368/8, k.
ú. Nové Město nad Metují. Do budoucna mají všechny 3 firmy zájem uložit vedení i do
protějšího chodníku, nyní by k tomuto ovšem měla proběhnout pouze příprava v podobě
protlaku na protější stranu. Dále mají všechny firmy zájem uložit svá vedení do ul. Klosova,
kde mají jejich sítě vést částečně v zeleni podél chodníku na p. p. č. 2240, 2241, k. ú. Nové
Město nad Metují, a částečně chodníky na p. p. č. 2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují.
Tento bod souvisí s body 5/16 a 5/18.
Odůvodnění: Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 67-3846/21
RM souhlasí se záměrem stavby komunikační sítě spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64,
549 01 Nové Město nad Metují, v ul. Sokolská v pravostranném chodníku ve směru od ul.
Komenského a dále v ul. Klosova, za předpokladu koordinace projekčních i stavebních prací s
firmami T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 a N_SYS s.r.o.,
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a za podmínky dalšího jednání se zástupci města o
podmínkách uložení komunikační sítě do pravostranného chodníkového tělesa v ul. Sokolská ve
směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují a v p. p. č. 2240, 2241,
2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, bude po stanovení
konkrétních tras a podmínek udělen souhlas se stavbou v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí a
smlouvy o právu provést stavbu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 67-3847/21
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1
a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol.
GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, a městem Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/18 Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.
Identifikace:
Vzhledem k blížící se realizaci stavebních úprav a doplnění chodníků v ul. Sokolská vyzvalo
OMM firmy ukládající komunikační vedení po městě ke sdělení zájmu o uložení sítí do této
ulice, na tuto výzvu zareagovaly firmy N_SYS s.r.o., T-Mobile a.s., GOLDWARE s.r.o. Se
zástupci z těchto firem proběhla na úřadě schůzka na základě které byly městu
k odsouhlasení zaslány situace vedení, které přikládáme v přílohách bodů 5/16, 5/17,5/18.
Ukládání těchto optických sítí by mělo proběhnout v rámci stavby rekonstrukce levostranného
chodníku ul. Sokolská ve směru od ul. Komenského v rozsahu stavby chodníku na p. p. č.
2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21, k. ú. Nové Město nad Metují a v zeleni na p. p. č. 368/8, k.
ú. Nové Město nad Metují. Do budoucna mají všechny 3 firmy zájem uložit vedení i do
protějšího chodníku, nyní by k tomuto ovšem měla proběhnout pouze příprava v podobě
protlaku na protější stranu. Dále mají všechny firmy zájem uložit svá vedení do ul. Klosova,
kde mají jejich sítě vést částečně v zeleni podél chodníku na p. p. č. 2240, 2241, k. ú. Nové
Město nad Metují, a částečně chodníky na p. p. č. 2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují.
Tento bod souvisí s body 5/16 a 5/17.
Odůvodnění: Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 67-3848/21
RM souhlasí se záměrem stavby komunikační sítě spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01
Náchod, v ul. Sokolská v pravostranném chodníku ve směru od ul. Komenského a dále v ul.
Klosova, za předpokladu koordinace projekčních i stavebních prací s firmami GOLDWARE s.r.o., T.
G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují a T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha 4, a za podmínky dalšího jednání se zástupci města o podmínkách uložení
komunikační sítě do pravostranného chodníkového tělesa v ul. Sokolská ve směru od ul.
Komenského na p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují, a v p. p. č. 2240, 2241, 2034/18, k. ú.
Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, bude po stanovení konkrétních tras a
podmínek udělen souhlas se stavbou v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu
provést stavbu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 67-3849/21
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1
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a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol. N_SYS s.r.o.,
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/19 Ukládání městské chráničky pro optiku v ul. T.G. Masaryka
Identifikace:
Na začátku roku 2021 byla s fy GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město
nad Metují, uzavřena SOD na realizaci stavby "Uložení chráničky HDPE v trase z ul. T. G.
Masaryka od č. p. 312 po ul. Boženy Němcové č. p. 668". Z důvodu nenalezení přijatelných
podmínek pro uzavření dohody o zásahu do pozemku st. p. č. 705, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi fy GOLDWARE s.r.o. a soukromým vlastníkem st. p. č. 705, k. ú. Nové Město
nad Metují, p. [osobní údaj odstraněn], obdrželo OMM návrh úpravy technologického
provedení stavby. Firma GOLDWARE s.r.o. doporučuje realizovat řízený protlak pod novou
asfaltovou plochou před Hasičskou zbrojnicí v ul. T. G. Masaryka a pod chodníkem před č. p.
396 v celkové délce 60m za cenu 90.000 Kč bez DPH.
Odůvodnění:
Nabídková cena za řízený protlak v délce 60 m zvýší cenu o dílo z 112.288 Kč vč. DPH na
cenu cca 182.202 Kč vč. DPH. Cena uložené chráničky na 1m délky chráničky by tak vzrostla
z původních 661 Kč na 1.072 Kč. Za tuto cenu OMM nedoporučuje souhlasit s realizací tohoto
řízeného protlaku a s podepsáním dodatku na tuto změnu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 67-3850/21
RM nesouhlasí s realizací řízeného protlaku Kabelizace TGM /podvrt č.p.312-hasičárna/ Nové
Město nad Metují za nabídkovou cenu ze dne 25.05.2021, který zvýší cenu smlouvy o dílo o 69.914
Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/20 Nová investiční položka - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých
legií - PD
Identifikace:
Město má zpracovánu Územní studii veřejného prostranství nám. Republiky, která mimo jiné
řeší i prostor v bezprostředním okolí smuteční obřadní síně v ul. Českých legií. S ohledem na
již dlouhodobý nedostatek urnových míst a na absenci rozptylové loučky, předkládá OMM
společně s vedením města, ke schválení novou investiční položku, a to zpracování PD pro
realizaci urnového háje vedle smuteční síně na p. p. č. 1968 a 1983 v k. ú. Nové Město nad
Metují v souladu se zpracovanou územní studií. Proto je nyní předloženo ke schválení RM
doporučit ZM schválit novou investiční položku - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul.
Českých legií - PD.
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Odůvodnění:
Je nutné začít řešit nedostatek urnových míst vedle smuteční síně v ul. Českých legií. Návrh
urnového háje a rozptylové loučky řeší Územní studie veřejných prostranství nám. Republiky,
je třeba pro další kroky nechat zpracovat PD urnového háje. Na realizaci nejsou zatím
vypsány žádné vhodné dotační tituly, na podzim má být vypsán dotační titul na veřejná
prostranství v rámci IROP nebo MAS (IROP), ale nejsou známy zatím žádné podmínky. Je
možné, že by tento projekt mohl být podporovatelný aspoň částečně (např. hlavní cestní síť a
zeleň), to ale ukážou podmínky, dotační titul budeme sledovat.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých legií - PD - je pro něho
úplně nová informace. Netušil, že máme tuto potřebu. Komentář podal radním MST - vzrostla
úmrtnost. Správa hřbitovů má velký počet žádostí o budování nových urnových hrobů.
Diskuse všech radních se týkala rozsahu, potřeb, nutnosti záměru z důvodu malého
pohřebiště. Bylo řešeno již při tvorbě a schvalování ÚP. RM se shodla, že je potřeba území
připravit.
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 67-3851/21
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v
ul. Českých legií - PD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 67-3852/21
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu Urnový háj vedle smuteční obřadní síně
v ul. Českých legií - PD (§ 3632) ve výši 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z
minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/21 Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD
Identifikace:
Usnesením č. RM 46-2705/20 bylo uloženo OMM zahájit kroky vedoucí ke zpracování studie
využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby jednotlivých podlaží na seniorské a startovací
bydlení a zároveň s tím související potřebu parkování.
Na základě tohoto úkolu OMM předložil do RM 58 zpracovanou Studii Bytového domu Metuj.
K této studii bylo přijato usnesení č. RM 58-3323/21 - RM byla seznámena se studií
zpracovanou fy ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. na využití bývalého Hotelu Metuj v ul. Klosova, a
to ve znění přílohy k tomuto bodu.
Dále usnesením č. RM 58-3324/21 bylo uloženo OMM projednat se zpracovatelem studie
nové uspořádání bytů v posledním podlaží dle dotačních podmínek MMR podprogram
117D0640 Podporované byty 2020 vč. doprovodných parkovacích míst dle varianty B (studie)
s možností parkováním uvnitř objektu v 1. NP.
Zpracovatel studie následně provedl úpravu posledního podlaží a parkovacích míst.
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Usnesením č. RM 58-3325/21 bylo dále uloženo MST projednat studii využití bývalého hotelu
Metuj od fy ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. v Komisi pro výstavbu a rozvoj, Komisi bytové a
Komisi sociální s výstupem nejpozději do dne 17.03.2021. Projednání v komisích proběhlo a
výstupy jsou součástí příloh.
Usnesením ZM 18-614/21 rozhodlo o přeložení bodu 4/6 - Budoucnost hotelu Metuj do ZM 19,
tj. na dne 24.06.2021. Dále ZM uložilo ST svolat na termín dne 12.05.2021 od 17:00 hodin do
Kina 70 seminář pro zastupitele k budoucnosti hotelu Metuj. Seminář proběhl a RM 65 uložila
ST, MST a OMM projednat v rámci Studie BD Metuj v ul. Klosova tato témata: optimální
rozsah projektové přípravy v rámci přípravy veřejné zakázky, smysluplnost využití dotační
podpory od MMR ČR na bezbariérové byty, skladbu velikosti bytů z pohledu potřeb města a
možnost získat dotaci na úsporu energií - zateplení. K této záležitosti je přidán nový
dokument, který se tématy zabývá.
Po všech připomínkách a úpravách je navrženo celkem 19 bytů. Vzniknou také nebytové,
komerční prostory v přízemí. Parkovacích míst 27 vč. uvnitř objektu. Další případné úpravy
budou řešeny ve fázi projektování.
Odůvodnění:
Projednat v RM varianty usnesení, připravit do ZM. Kde je třeba rozhodnout o dalším postupu
využití bývalého hotelu Metuj s návrhem zpracování dalších potřebných dokumentací k
naplnění cílů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse k jednotlivým tématům a navrženým usnesením. Převládala shoda nad jednotným
postupem za účelem posunout se dál. Diskuse proběhla nad finanční rezervou a závadou
zatékání v suterénu objektu. Dále proběhla diskuse nad kategorizací skupin nájemníků za
účelem získat nové mladé rodiny do města. Byla přijata další usnesení s úkoly.
ST naformuloval usnesení:
RM ukládá OMM ve spolupráci s OSV a odbornými komisemi (tj. Komise bytová, Komise
sociální) připravit koncepci kategorizace městských bytů.
Hlasováno - 7 pro.
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 67-3853/21
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to "Bytový dům
Metuj - PD" dle upravené Studie přeřešení bývalého hotelu Metuj na Bytový dům Metuj projekční
kanceláří Orgatex-Náchod s.r.o. bez využití žádosti o poskytnutí dotace z programu Ministerstva pro
místní rozvoj, Podpora bydlení z podprogramu Pečovatelský byt.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 67-3854/21
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu "Bytový dům Metuj - PD" (§ 3612) ve
výši 600 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 67-3855/21
RM doporučuje ZM uložit MST zajistit zpracování PD dle upravené Studie přeřešení bývalého
hotelu Metuj na Bytový dům Metuj v kompletní projektové přípravě vč. stupně dokumentace pro
provedení stavby, požádat o stavební povolení a seznámit ZM s výší finančních předpokládaných
nákladů na rekonstrukci stavby.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 67-3856/21
RM doporučuje ZM zahájit projekční práce na "BD Metuj" bez ohledu na dotační možnosti
energetických úspor z důvodu, že v současné době nejsou vypsány vhodné dotační tituly.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 67-3857/21
RM ukládá OMM dál sledovat vypsání vhodného dotačního titulu pro "BD Metuj", který by
spoluúčastí snížil finanční náročnost rekonstrukce objektu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 67-3858/21
RM ukládá ST, OMM, OSV a odborným komisím zpracovat v návaznosti na připravovanou
rekonstrukci "BD Metuj" koncepci kategorizace městských bytů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/22 Poptávka na zpracování studie - Revitalizace Jiráskových sadů, Nové Město Nad
Metují
Identifikace:
OMM na základě usnesení č. RM 64-3681/21: "RM pověřuje OMM upřesněním a doplněním
podkladů pro zadání studie „Jiráskovy sady“ dle doporučení z bodu č. 2 "Jiráskovy sady studie, zadávací podmínky" ze zápisu ze 14. zasedání KŽP" a požadavků Komise životního
prostředí, viz. zápis ze 14.zasedání KŽP ze dne 29.3.2021, předkládá RM ke schválení
poptávku na zpracování studie na "Revitalizaci Jiráskových sadů, Nové Město Nad Metují".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/22 USNESENÍ č. RM 67-3859/21
RM schvaluje poptávku na zpracování studie na "Revitalizaci Jiráskových sadů, Nové Město Nad
Metují" ve znění upravené přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/23 Zápis č. 11 z jednání Komise dopravní ze dne 02.06.2021
Identifikace:
Dne 02.06.2021 se sešla ke svému 11. jednání Komise dopravní. RM je předkládán zápis z
jednání komise.
Komise dopravní projednala mimo jiné přečíslování silnice v NMnM a úpravu dopravního
značení v ulici K Sirkárně. Tyto dva body jednání jsou předkládány v samostatných bodech
jednání RM.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5/23 USNESENÍ č. RM 67-3860/21
RM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Komise dopravní ze dne 02.06.2021 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/24 Přečíslování silnice
Identifikace:
Komise dopravní na svém jednání 02.06.2021 projednala přečíslování silnice a RM předkládá
toto doporučení: Komise dopravní doporučuje RM vést silnici III/01422 z ulice Československé
armády namísto navrhované ulice Kasárenské ulicí Johnovou k okružní křižovatce u Domu
hasičů a dále vést po stávajícím úseku sil. I/14 ulicí T. G. Masaryka do místní části Vrchoviny.
Odůvodnění:
Tento bod je RM předkládán z důvodu přijatého usnesení č. RM 65-3737/21 ze dne
17.05.2021, které zní: „RM ukládá komisi dopravní opětovně projednat přečíslování
komunikací ve městě tak, aby ul. Kasárenská zůstala místní komunikací.“
Vysvětlení: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
K čl. 5/24 USNESENÍ č. RM 67-3861/21
RM schvaluje návrh Komise dopravní vést silnici III/01422 z ulice Československé armády namísto
navrhované ulice Kasárenské ulicí Johnovou k okružní křižovatce u Domu hasičů a dále vést po
stávajícím úseku sil. I/14 ulicí T. G. Masaryka do místní části Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/24 USNESENÍ č. RM 67-3862/21
RM ukládá ST jednat s ŘSD ČR a KHK o změně trasy silnic III/01422 z ulice Československé
armády namísto navrhované ulice Kasárenské ulicí Johnovou k okružní křižovatce u Domu hasičů a
dále vést po stávajícím úseku sil. I/14 ulicí T. G. Masaryka do místní části Vrchoviny.
Odpovídá: ST, Provede: OVV, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/25 Změna dopravního značení v ulici K Sirkárně
Identifikace:
Komise dopravní projednala změnu dopravního značení v ul. K Sirkárně na základě úkolu
vyplývajícího z porady vedoucích konané dne 25.05.2021 přednesený starostou tohoto znění:
„PVO ukládá tajemnici Komise dopravní, zařadit projednání dopravního opatření, které by
řešilo průjezd skalních lezců do lokality "Beranomosteckého předměstí" do jednání Komise
dopravní, které se uskuteční dne 02.06.2021, aby následně vzešel návrh pro rozhodnutí RM.“
Komise dopravní předkládá RM toto doporučení: Komise dopravní navrhuje RM umístit
dopravní značení Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou mimo
vlastníků dotčených nemovitostí a držitelů povolení do ul. K Sirkárně.
V souvislosti s řešením dopravního značení ul. K Sirkárně Komise dopravní projednala
nedokončený asfaltový koberec v této ulici. Z tohoto důvodu Komise dopravní RM navrhuje
zpevnění komunikace ul. K Sirkárně asfaltovým kobercem v celém jejím úseku až po Beranův
most.
Odůvodnění:
Komise dopravní navrhuje umístit dopravní značku zákaz vjezdu všech motorových vozidle do
vjezdu ul. K Sirkárně s dodatkovou tabulkou mimo vlastníků dotčených nemovitostí a držitelů
povolení.
Vysvětlení: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radní odhlasovali obě usnesení.
K čl. 5/25 USNESENÍ č. RM 67-3863/21
RM souhlasí s umístěním dopravního značení Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
s dodatkovou tabulkou mimo vlastníků dotčených nemovitostí a držitelů povolení do ulice K Sirkárně.
Odpovídá: OMM, Provede: OVV, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/25 USNESENÍ č. RM 67-3864/21
RM nesouhlasí opatřit komunikaci v dolní části ulice K Sirkárně asfaltovým kobercem až po
Beranův most.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Rozpočtová opatření 2021
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 16-533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 67-3865/21
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 19, tj. přehled úprav rozpočtu 2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021
Identifikace:
Dne 26.05.2021 se uskutečnilo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují (dále jen "FV ZM"), kde hlavními body bylo projednání závěrečného účtu a účetní
závěrky za rok 2020, aktuální finanční situace a stav a budoucnost bytového fondu města.
Zápis z jednání FV ZM ze dne 26.05.2021 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Informace o bodu k projednání v ZM 19.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedena diskuse o fondovém hospodaření. OF - naformulováno nové 2. usnesení. Poté obě
usnesení schválena.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 67-3866/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021, ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 67-3867/21
RM doporučuje ZM uložit ST zajistit projednání doporučení FV ve věci kategorizace objektů
(prodej, setrvání v majetku, asanace) a fondového účtování bytového hospodářství příslušnými
odbory MěÚ, případně komisemi, a předložit podklady do jednání koncepční RM 71 dne 23.08.2021.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - 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
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 67-3868/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, MŠ Na Františku a MŠ
Rašínova ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 Smlouva o umístění technického zařízení
Identifikace:
RM je předkládána smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat
pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra uzavírané mezi městem Nové
Město nad Metují a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, Praha 1, IČO: 00001279.
Město Nové Město nad Metují - Oddělení vnitřních věcí - je příslušné k vydávání občanských
průkazů a cestovních dokladů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění pozdějších předpisů. Od 01.08.2021 je příslušné k výrobě a dodávání občanských
průkazů se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem vydávaných v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2019/1157 ze dne 20.06.2019. Účelem smlouvy je
úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti se závazkem
poskytovatele implementovat a provozovat u příjemce systém na pořizování a zpracování dat
pro e-pasy/eOP.
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Odůvodnění:
Jedná se o standardizovanou smlouvu pro všechny ORP a nahrazuje stávající smlouvu č.
167/2006/CDBP/OÚ. Předkládaná smlouva je věcně shodná se stávají smlouvou pouze
doplňuje náležitosti související se zavedením biometrických údajů do eOP.
Vysvětlení: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 67-3869/21
RM schvaluje Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní
doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra uzavírané mezi městem Nové Město nad Metují a
Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, Praha 1, IČO: 00001279 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Odpovídá: OVV, Provede: OVV, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ
Identifikace:
Jedná se o zakázku malého rozsahu na gastro vybavení pro ZŠ a MŠ, která byla realizována
městem, z pozice zřizovatele
Odůvodnění:
V rozpočtu pro letošní rok byly schváleny částka na gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ Krčín, MŠ
Na Františku a MŠ Rašínova v celkové výši 1 010 tis. Kč Jedná se o 2 ks elektrických kotlů, 1
ks plynového sporáku, 1 ks myčky, 1ks elektrického sporáku a 2 ks konvektomatů a gastro
nádob.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 67-3870/21
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky nabídku
společnosti GASTRO komplet UO s.r.o. se sídlem M.R.Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, za
nabídkovou cenu 455 274,50 bez DPH, 95 607,60 výše DPH, 550 882,10 Kč cena vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy v rozsahu přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 ZM 19 dne 24.06.2021 - program
Identifikace:
Dne 24.06.2021 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad
Metují. Jde o 19. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný podrobný
program zasedání ZM 19 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Usnesení bylo schváleno ve znění upravené přílohy.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 67-3871/21
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 19 dne 24.06.2021 od 16:00 hodin ve
velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění upravené přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Konec jednání RM 67 v 18:45 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 67 vyhotoven dne:

18. června 2021

Zápis z RM 67 vypraven dne:

18. června 2021

Zápis z RM 67 zveřejněn dne:

18. června 2021
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