Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 30 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 16.12.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

17:40

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:40

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:40

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

17:40

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

15:51

17:40

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:40

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:40

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:40

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:40

Plná

Hosté:
10
11
12
13
14

Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Ing. Simona Vojnarová
Iveta Habrová
Ing. Dagmar Kavanová

Zapisovatelka

vedoucí OMM
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí ORM (OMM)
referent OŠKS (OF)
referent OSÚ (PERS)

13:00
13:05
13:47
14:57
15:55

Simona Hoffmannová

_____________________
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15:56
14:02
14:56
15:03
16:02

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná

ZÁPIS Z PORADY
RM 30 ze dne 16.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.
1/1

Úvodní informace

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 16.12.2019

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Pronájem části pozemku p. p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města

2/2

Nájem částí pozemků v ul. Drážní - oplocená okrasná plocha

2/3
2/4

Zvýšení nájemného - pozemek stp. č. 155 v k. ú. Krčín
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 2033/12
a p. p. č. 2069/10 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/5
2/6

Darování pozemků KHK pod komunikacemi
Přijetí daru od KHK

3.
3/1

Rozvoj

3/2

Žádost o souhlas se záměrem stavby RD

3/3

Vyjádření k novostavbě RD ve Vrchovinách

3/4

Veřejná zakázka - „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě
nad Metují“

3/5

Veřejná zakázka - „Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny
v Novém Městě nad Metují“

3/6

SOD na akci „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“

3/7

Parkovací místa v proluce u BD č. p. 507 v ul. Klosova

3/8

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

3/9

Nový název ulice ve Spech - žádost o zrušení pojmenování

3/10

Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách

3/11

Dodatek č. 2 k SOD na zpracování PD - Lávka pod zámkem

4.

Správa nemovitostí

4/1

Pronájem prostor pro podnikání č. p. 391

4/2

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 30.11.2019

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4
4/5

Odvolání člena Komise bytové a jmenování nového

5.
5/1

Školství, kultura a sport

5/2

Střednědobý výhled a rozpočet na rok 2020 PO

6.

Finance

6/1

Rozpočtové opatření - § 3141 - školní jídelny

6/2

Rozpočtové opatření - § 3631 - veřejné osvětlení

6/3

Rozpočtové opatření - § 3632 - pohřebnictví

Program jednání RM

Zjednosměrňování ulic dle koncepce dopravy v klidu

Veřejná zakázka - Ateliérové okno č. p. 1238, Husovo nám., Nové Město nad Metují

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
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6/4

Rozpočtové opatření - § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň

6/5

Rozpočtové opatření - § 3399 - kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ, ...)

6/6

Rozpočtové opatření - § 3613 - nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)

6/7

Vyřazení nalezených movitých věcí

6/8

Smlouva o akceptaci platebních karet s ČSOB, a.s. - rozšíření

6/9

Rozpočtové opatření - § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy)

6/10

Rozpočtové opatření - § 2292 - dopravní obslužnost

7.

Různé

7/1

Veřejná zakázka malého rozsahu Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují

7/2

Bezpečnostní plány

7/3

Dotační program pro ochranu měkkých cílů

7/4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výuky anglického jazyka

7/5

Stížnost na jednání strážníka MP

7/6
7/7

Nařízení č. 5/2019
Zápis z 7. zasedání Komise životní prostředí ze dne 25.11.2019

7/8

Žádost fy Dimatex CS, spol. s r. o., o změnu smluvních podmínek

7/9

Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu

7/10
7/11

Aktualizace Směrnice o provádění finanční kontroly

7/12
7/13

Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek - nákup vozidla pro JSDH
Poděkování za podporu charitativního koncertu

7/14

Mobilní hlasové a datové služby - Dodatek č. 5

8.

Diskuse

Veřejná zakázka Sdružené služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a tisku školního
časopisu Rébus

Stránka 3
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:30
13:30 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:40
15:40 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 17:40

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 30-1704/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 30:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 16.12.2019

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

Majetkoprávní úkony
Pronájem části pozemku p. p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města
Nájem částí pozemků v ul. Drážní - oplocená okrasná plocha
Zvýšení nájemného - pozemek stp. č. 155 v k. ú. Krčín
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 2033/12
a p. p. č. 2069/10 v k. ú. Nové Město nad Metují
Darování pozemků KHK pod komunikacemi
Přijetí daru od KHK

2/5
2/6
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6

Rozvoj
Zjednosměrňování ulic dle koncepce dopravy v klidu
Žádost o souhlas se záměrem stavby RD
Vyjádření k novostavbě RD ve Vrchovinách
Veřejná zakázka - „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v Novém
Městě nad Metují“
Veřejná zakázka - „Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části
Vrchoviny v Novém Městě nad Metují“
SOD na akci „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“
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3/7
3/8
3/9
3/10
3/11

Parkovací místa v proluce u BD č. p. 507 v ul. Klosova
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
Nový název ulice ve Spech - žádost o zrušení pojmenování
Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách
Dodatek č. 2 k SOD na zpracování PD - Lávka pod zámkem

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

Správa nemovitostí
Pronájem prostor pro podnikání č. p. 391
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 30.11.2019
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Odvolání člena Komise bytové a jmenování nového
Veřejná zakázka - Ateliérové okno č. p. 1238, Husovo nám., Nové Město nad Metují

5.
5/1
5/2

Školství, kultura a sport
Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Střednědobý výhled a rozpočet na rok 2020 PO

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

Finance
Rozpočtové opatření - § 3141 - školní jídelny
Rozpočtové opatření - § 3631 - veřejné osvětlení
Rozpočtové opatření - § 3632 - pohřebnictví
Rozpočtové opatření - § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň
Rozpočtové opatření - § 3399 - kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ, ...)
Rozpočtové opatření - § 3613 - nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)
Vyřazení nalezených movitých věcí
Smlouva o akceptaci platebních karet s ČSOB, a.s. - rozšíření
Rozpočtové opatření - § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy)
Rozpočtové opatření - § 2292 - dopravní obslužnost

7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7
7/8
7/9
7/10
7/11
7/12
7/13
7/14

Různé
Veřejná zakázka malého rozsahu Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují
Bezpečnostní plány
Dotační program pro ochranu měkkých cílů
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výuky anglického jazyka
Stížnost na jednání strážníka MP
Nařízení č. 5/2019
Zápis z 7. zasedání Komise životní prostředí ze dne 25.11.2019
Žádost fy Dimatex CS, spol. s r. o., o změnu smluvních podmínek
Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu
Aktualizace Směrnice o provádění finanční kontroly
Veřejná zakázka Sdružené služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a tisku školního
časopisu Rébus
Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek - nákup vozidla pro JSDH
Poděkování za podporu charitativního koncertu
Mobilní hlasové a datové služby - Dodatek č. 5

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 16.12.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 30 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 30-1705/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Pronájem části pozemku p. p. č. 2213 v k. ú. Nové Město nad Metují z majetku města
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2213 o výměře 90 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití zeleň, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, který je
veden na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V
souladu s usnesením č. RM 26 - 1474/19 ze dne 04.11.2019 byl ode dne 15.11.2019 do dne
03.12.2019 zveřejněn záměr města pronajmout na dobu 5 let část pozemku p. č. 2213 jako
plochu pro dočasnou stavbu schodiště ke vstupu do domu čp. 3 a jako přístupovou plochu ke
schodišti a domu, a to za minimální nájemné ve výši 10 Kč za 1 m2 a rok. Ke zveřejněnému
záměru jsme obdrželi souhlasné stanovisko žadatele, který nabídl nájemné ve výši 11 Kč za 1
m2 a rok. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Pozemek pronajímán opakovaně od roku 2002, vždy na dobu určitou. Stávající smlouva končí
dne 31.12.2019. Žadatel souhlasí s dobou nájmu 5 let a nabídl nájemné ve výši 11 Kč za 1 m2
a rok, tj. v celkové částce 990 Kč za kalendářní rok. Znění smlouvy bude vycházet ze vzorové
smlouvy o nájmu části pozemku, schválené usnesením č. RM 367 - 15726/17 dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - vznesl obecnou připomínku týkající se nájemného z pozemků - ceny mu
přijdou nesouměrné, město často platí podstatně víc, než dostává. OMP - otázka je, co na tom
pozemku je. Ing. Němeček - nezvažovala se koupě pozemku, kde stojí zastávka (viz bod č.
RM 30 - 2/3)? OMP - majitelka nemá zájem část pozemku městu prodat. Rovněž byl
diskutován nájem pozemku města na náměstí Republiky - viz bod č. RM 30 - 2/1. Poté
odsouhlaseno.
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 30-1706/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 2213 o výměře 90 m2 v k. ú. Nové
Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, z majetku města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro
KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem p. [osobní údaj odstraněn],
a to jako plochu pro dočasnou stavbu schodiště ke vstupu do patra domu čp. 3 a jako přístupovou
plochu ke schodišti a domu, na dobu 5 let od 01.01.2020 a za nájemné v nabídnuté výši 11 Kč za 1
m2 a rok. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Nájem částí pozemků v ul. Drážní - oplocená okrasná plocha
Identifikace:
Pozemky: část p. p. č. 1897/3 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha; část p. p. č.
2176/5 o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 2176/11 o výměře 142
m2, druh pozemku ostatní plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku
města, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují. V souladu s usnesením č. RM 26 - 1476/19 ze dne 04.11.2019 byl ode dne 15.11.2019
do dne 03.12.2019 zveřejněn záměr města snížit výměru pronajatých částí pozemků a s tím i
cenu ročního nájemného z důvodu provedených terénních úprav při rekonstrukci stavby stoky
kanalizace. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné stanovisko stávajícího
nájemce, jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Záměr byl zveřejněn z důvodu snížení výměry pronajatých pozemků z celkové plochy 239 m2
na novou výměru 195 m2 a snížení výše ročního nájemného z částky 478 Kč na 390 Kč, a to
na základě provedených terénních úprav ze strany spol. VAK Náchod, a. s. (stoka
kanalizace). Oplocené části pozemků tvoří okrasnou plochu v sousedství sběrny surovin a
vedle garáže, kterou nájemce užívá. Nájemce má o pronájem i ve zmenšené výměře nadále
zájem.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 30 - 2/1.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 30-1707/19
RM schvaluje uzavření dodatku a změny č. 1 ke smlouvě o nájmu částí pozemků, týkající se
snížení výměry a výše ročního nájemného, s panem [osobní údaj odstraněn], kdy předmětem nájmu
jsou tyto pozemky o celkové výměře 195 m2: část p. p. č. 1897/3 o výměře 8 m2, druh pozemku
ostatní plocha; část p. p. č. 2176/5 o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha a část p. p. č.
2176/11 o výměře 142 m2, druh pozemku ostatní plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad
Metují, z majetku města, zapsané na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku a změny č. 1 ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/3 Zvýšení nájemného - pozemek stp. č. 155 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Město má od roku 1993 pronajatou část pozemku stp. č. 155 o výměře cca 26 m2 v k. ú. Krčín
v ul. 1. máje, a to jako plochu, kde je umístěn přístřešek pro cestující hromadné autobusové
dopravy a za nájemné ve výši 1.508 Kč za kalendářní rok. Pronajímatelka pí [osobní údaj
odstraněn] vyslovila dne 09.12.2019 telefonicky souhlas s umístěním dopravního zrcadla na
konstrukci přístřešku dle požadavku města, za podmínky navýšení nájemného na částku
2.000 Kč za kalendářní rok.
Odůvodnění:
Zvýšení nájmu požadováno z důvodu umístění dopravního prvku - zrcadla - pro výjezd z ul.
Elektrárenské. Na základě souhlasu RM 24 bude dopravní zrcadlo městem umístěno
počátkem roku 2020, doporučeno zvýšit nájemné s účinností ode dne 01.01.2020. Cena
nájmu ode dne uzavření smlouvy v roce 1993 nebyla navýšena. Nájem nyní činí 1.508 Kč za
kalendářní rok, tj. cca 60 Kč/m2/rok, nové nájemné požadováno ve výši 2.000 Kč za
kalendářní rok, tj. cca 80 Kč/m/rok.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 30 - 2/1.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 30-1708/19
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 09.07.1993, týkající se zvýšení
ročního nájemného za pronájem plochy, na které město vybudovalo přístřešek hromadné
autobusové dopravy pro cestující, s vlastníkem pozemku pí [osobní údaj odstraněn], kdy předmětem
nájmu je část pozemku stp. č. 155 o výměře cca 26 m2 v k. ú. Krčín, zapsaná na LV 3071 u KÚ pro
KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. RM pověřuje ST podpisem dodatku č. 2
ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č.
2033/12 a p. p. č. 2069/10 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pro přeložku STL plynu a dvou přípojek pod schody vyvolanou opravou jižní strany ul. Na
Zadomí, je třeba uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům
města p. p. č. 2033/12 o výměře 618 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a p. p. č. 2069/10, o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, pro společnost GasNet, s.r.o., se
sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, v délce 17,5 m + ochranné
pásmo 1 m na každou stranu od půdorysu plynárenského zařízení, celkem cca 35 m2. Přesná
výměra bude určena po dokončení přeložky GP.
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Odůvodnění:
Protože se jedná o přeložku stávajícího plynového potrubí vyvolanou městem je navržena
celková úplata za zřízení věcného břemene 500 Kč. Návrh na vklad smlouvy do katastru
nemovitostí uhradí město. Předloženo dle požadavku ORM. Smlouva o zajištění přeložky
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související pro stavbu "Stavební úpravy
komunikace v ulici Na Zadomí - jih v Novém Městě nad Metují" byla schválena usnesením č.
RM 13-699/19. V předkládané smlouvě je uveden předpokládaný termín realizace duben až
prosinec 2019. Smlouva je uzamčena pro úpravy jejím předkladatelem, společností GasNet,
s.r.o., což je jeho obvyklý postup. Před podpisem smlouvy bude předpokládaný termín
realizace upraven dle skutečnosti.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - v usnesení by měl být termín realizace - dle znění přílohy bez úpravy - je to
tak dostatečné? OMP - vysvětlila připomínku Ing. Němečka - může to tak být klidně napsané.
Ing. Němeček - požádal o doplnění "ve znění upravené přílohy", a tak by to bylo správně. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 30-1709/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, Klíše, PSČ 400 01, k pozemkům
města p. p. č. 2033/12 o výměře 618 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a p. p. č. 2069/10, o výměře 300 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují, zapsaným na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v délce cca 17,5 m, která bude upřesněna GP,
vyhotoveným na náklady města. Věcné břemeno bude po dokončení přeložky zřízeno na dobu
neurčitou za celkovou sjednanou úplatu 500 Kč bez DPH. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění upravené přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Darování pozemků KHK pod komunikacemi
Identifikace:
Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, dále jen
KHK, v souvislosti s žádostmi města, schválenými usnesením č. RM 19-1064/19, o bezúplatný
převod pozemků včetně staveb z majetku KHK v areálu bývalých kasáren na město, žádá o
bezúplatný převod těchto pozemků, dosud nevypořádaných:
1) po rekonstrukci silnice III/28520 (Náchodská):
p. p. č. 547/9 (107 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují
p. p. č. 284/9 (1674 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2042/6 (5 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2065 (43 m²) v k. ú. Vrchoviny
celkem výměra 1829 m2
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2) po rekonstrukci silnice v ul. 1. máje, na Žižkově náměstí a u Osmy:
p. p. č. 710/14 (31 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/26 (41 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/28 (10 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/44 (1 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/47 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/49 (11 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/51 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/52 (5 m²) v k. ú. Krčín
celkem výměra 105 m2
3) po rekonstrukci silnice Nové Město Spy, dosud nezapsané parcely dle GP č. 243-141/2019:
díly p. č. 604/4 (díl a 57 m², díl b 15 m², díl c 72 m²) v k. ú. Spy
celkem výměra 144 m2
4) do užívání KHK, pro Střední průmyslovou školu, Odbornou školu a Základní školu, Nové
Město nad Metují, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují:
p. p. č. 2020 (220 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují, který navazuje na jejich pozemky.
Celková výměra pozemků města, které požaduje KHK: 2298 m2.
Odůvodnění:
Před bezúplatným převodem darováním je třeba záměr města zveřejnit. Město za tyto
pozemky dostane darem jiné, které KHK ke své činnosti nepotřebuje a město o jejich
bezúplatný převod požádalo (areál bývalých kasáren).
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - je rád, že k této výměně dojde. Další diskutující: vedoucí OMP, p. Jarolímek,
MST, vedoucí OMM, TAJ. Diskutována podmínka zcizení, podmínky od KHK, diskuse k zeleni
a možnému využití pozemků, možný vliv na chystanou zastavovací studii území bývalých
kasáren.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 30-1710/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr darovat pozemky Královéhradeckému kraji, se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen "KHK")
1) pod silnicí III/28520 (Náchodská):
p. p. č. 547/9 (107 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují
p. p. č. 284/9 (1674 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2042/6 (5 m²) v k. ú. Vrchoviny
p. p. č. 2065 (43 m²) v k. ú. Vrchoviny
2) pod silnicí v ul. 1. máje, na Žižkově náměstí a u Osmy:
p. p. č. 710/14 (31 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/26 (41 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/28 (10 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/44 (1 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/47 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/49 (11 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/51 (3 m²) v k. ú. Krčín
p. p. č. 710/52 (5 m²) v k. ú. Krčín
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3) pod silnicí Nové Město Spy, dosud nezapsané parcely dle GP č. 243-141/2019:
díly p. č. 604/4 (díl a 57 m², díl b 15 m², díl c 72 m²) v k. ú. Spy
4) pro Střední průmyslovou školu, Odbornou školu a Základní školu, Nové Město nad Metují,
Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují
p. p. č. 2020 (220 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují, který navazuje na jejich pozemky v ul. Pod
Vinicemi.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Přijetí daru od KHK
Identifikace:
Město požaduje z majetku KHK:
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
st. p. č. 2206 o výměře 66 m2
st. p. č. 2207/1 o výměře 63 m2
st. p. č. 2210 o výměře 697 m2
st. p. č. 2211 o výměře 905 m2
st. p. č. 2200 o výměře 182 m2
st. p. č. 2199 o výměře 47 m2
p. p. č. 658/12 o výměře 3742 m2
p. p. č. 658/13 o výměře 122 m2
p. p. č. 653/1 o výměře 11756 m2
v k. ú. Spy pod chodníky oddělené GP č. 243-141/2019 z pozemku p. p. č. 604
p. p. č. 604/5 o výměře 40 m2
p. p. č. 604/6 o výměře 11 m2,
p. p. č. 604/7 o výměře 71 m2.
Celková výměra pozemků KHK, které požaduje město je 17580 m2 v areálu bývalých kasáren
a 122 m2 v k. ú. Spy.
Odůvodnění:
Po dokončených rekonstrukcích komunikací je třeba vzájemně pozemky vypořádat. Dle
požadavku KHK bude vypořádáno vzájemným darováním pozemků, a to i vč. těch, které jsou
v areálu bývalých kasáren a které již škola nepotřebuje ke své činnosti. U staveb a pozemků v
areálu bývalých kasáren má KHK podmínku, že nebudou po určitou dobu využity ke
komerčním účelům. K této době se budou vyjadřovat orgány kraje (RK a ZK) a přesné
podmínky budou předloženy ve smlouvě o bezúplatném převodu, která bude RM a ZM
předložena po jejím vypracování na základě předběžného souhlasu, který KHK vyžádal.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 30 - 2/5.
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K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 30-1711/19
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod z majetku Královéhradeckého kraje:
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují
st. p. č. 2206 o výměře 66 m2
st. p. č. 2207/1 o výměře 63 m2
st. p. č. 2210 o výměře 697 m2
st. p. č. 2211 o výměře 905 m2
st. p. č. 2200 o výměře 182 m2
st. p. č. 2199 o výměře 47 m2
p. p. č. 658/12 o výměře 3742 m2
p. p. č. 658/13 o výměře 122 m2
p. p. č. 653/1 o výměře 11756 m2
v k. ú. Spy pod chodníky oddělené GP č. 243-141/2019 z pozemku p. p. č. 604
p. p. č. 604/5 o výměře 40 m2
p. p. č. 604/6 o výměře 11 m2,
p. p. č. 604/7 o výměře 71 m2.
dle podmínek Královéhradeckého kraje: Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži
obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let, resp. 20
let, ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do KN nepřevede vlastnické právo k daru
třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně k účelu v
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

3/1 Zjednosměrňování ulic dle koncepce dopravy v klidu
Identifikace:
OMM na základě schůzky s občany zjednosměrňovaných ulic, která se uskutečnila dne
27.11.2019, předkládá závěry - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
OMM předkládá závěry - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - z pozice předsedy Komise dopravní navrhuje 4. usnesení vyřadit, a to 3.
usnesení změnit. Vychází z jednání Komise dopravní, zápis bude v programu jednání RM 30,
tj. dne 13.01.2020. V návazné diskusi bylo vyjasněno, o co tam jde a jaké jsou další
návaznosti. Hlasováno o jednotlivých návrzích usnesení: 1. usnesení - 5 pro, 1 proti, 0 zdržel
se; 2. usnesení - 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se; 3. usnesení - 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se a 4.
usnesení - 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 30-1712/19
RM souhlasí se závěry ze schůzky s občany ke zjednosměrnění ulic dle koncepce dopravy v klidu
konané dne 27.11.2019 a pověřuje OMM k zajištění stanovení místní úpravy provozu v ul. Sadová a
části ul. Dukelská - od křižovatky s ul. Na Františku do ul. Československé armády.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 30-1713/19
RM souhlasí se závěrem ze schůzky s občany na zjednosměrnění ulic dle koncepce dopravy v klidu
konané ze dne 27.11.2019 a zastavuje činnosti vedoucí ke zjednosměrnění nám. 17. listopadu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 30-1714/19
RM bere na vědomí doručenou petici za zachování současného stavu dopravního provozu na
místní komunikaci v ul. Okrajová, jejíž předmět byl řešen na schůzce s občany konané na MěÚ dne
27.11.2019 se závěrem řešit dopravní komisí možnost otočení směru jednosměrky a
zjednosměrnění ulice řešit komplexně společně s okolními ulicemi.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 30-1715/19
RM ukládá OMM předložit do Komise dopravní žádost o vyřešení otočení směru jednosměrky v ul.
Okrajová komplexně v návaznosti na přilehlé ulice.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Žádost o souhlas se záměrem stavby RD
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o souhlas města se stavebním záměrem
rodinného domu v ul. Vrchovinská na p. p. č. 833/7, k. ú. Vrchoviny.
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Odůvodnění:
viz Stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - souhlasí, pouze neví, proč tento případ řeší RM. ORM - RM to řeší z toho
důvodu, že tam jsou přípojky a do RM se dává každá stavba, která nějakým způsobem
zasahuje do městských pozemků. TAJ doplnil - RM v minulosti jednala o delegaci kompetencí
na odborné útvary - tuto působnost si nechala.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 30-1716/19
RM souhlasí se záměrem stavby rodinného domu v ul. Vrchovinská na p. p. č. 833/7, k. ú.
Vrchoviny, dle předložené projektové dokumentace stavby ke společnému územnímu a stavebnímu
řízení zpracované firmou ZILVAR projekt s. r. o., IČO: 25285688, Hradiště na Písku 23, 533 52
Staré Hradiště, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Vyjádření k novostavbě RD ve Vrchovinách
Identifikace:
Na město byla v srpnu doručena žádost od Ing. Karla Pihýra, v zastoupení stavebníků manželů [osobní údaj odstraněn], o vyjádření města k novostavbě RD na p. p. č. 632/6 včetně
přípojek inž. sítí, které jsou vedeny přes pozemky města. Na tuto původní žádost bylo městem
odesláno vyjádření, které upozornilo žadatele na to, že PD není zpracována v souladu se
Studií veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Vrchoviny, kdy se zejména jednalo o
nesoulad v navrženém sjezdu z boční ulice, která je ve studii navržena jako komunikace pro
chodník, zeleň atd. U této komunikace se předpokládá, že bude spíše klidová a bude sloužit
pro pěší. Ke vzhledu RD a k případnému uložení sítí do pozemků město nemělo připomínek.
Následně docházelo k úpravám a doplňování ze strany žadatele a k pracovním schůzkám na
MěÚ, kterých se zúčastňovali zástupci města, OVRR a ARCH. Nyní byla manželi [osobní údaj
odstraněn] předložena konečná situace, u které došlo ke shodě.
Odůvodnění: Doplněné vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Tento bod byl projednáván již v RM 29 s touto diskusí:
Obsáhlá diskuse radních o řešení přístupu na další pozemky určené k výstavbě. Je obava z
problému, který by v případě souhlasu s navrhovaným řešením, mohl v budoucnu vzniknout.
Po další diskusi, ve které nebyl formulován protinávrh k souhlasnému usnesení, bylo o něm
hlasováno - 3 pro, 0 proti, 4 zdržel se - usnesení nebylo přijato, bude třeba dále jednat se
žadateli o případných závazcích či dohodách, které by do budoucna zajistily přístup k dalším
pozemkům.
S žadateli následně proběhla schůzka po RM 29 dne 04.12.2019 za přítomnosti ST, OMM,
PRAV. Záležitost byla s nimi projednána včetně případných obav RM. Na základě toho bylo
doplněno vyjádření odborných útvarů, kde je popsán způsob, jak další rozvojové území
funkčně řešit. Samotná vlečná křivka prokazuje, že projednávaný v RM záměr RD nijak
neomezuje nové rozvojové území a přístup k dalším pozemkům.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Stránka 14

ZÁPIS Z PORADY
RM 30 ze dne 16.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - nepochopil, co se od minulé RM změnilo, proto se dotázal. ST - proběhla další
jednání a stavební úřad si to zde pohlídá, aby při budoucí zástavbě nenastaly problémy.
Navázala debata dalších radních, jak v takovýchto případech do budoucna postupovat - tj.
především tam, kde dojde k výstavbě RD a fakticky tam neexistují zpevněné cesty apod.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 30-1717/19
RM souhlasí s předloženou PD na novostavbu rodinného domu na p. p. č. 632/6 v k. ú. Vrchoviny a
s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku města p. p. č. 632/5 ve znění přílohy tohoto bodu.
Součástí souhlasného vyjádření RM je k tomuto projednávanému bodu přiložena situace s vlečnou
křivkou pro automobil typu KO 3N (svozové vozidlo) zpracované Ing. Martinem Snopkem, IČO:
73989720.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Veřejná zakázka - „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v
Novém Městě nad Metují“
Identifikace:
Dne 11.12.2019 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy chodníků
v ulici Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují.“ Komise nyní předkládá RM
protokol o otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci bylo doručeno celkem 6
obálek s nabídkami uchazečů. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně
platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437,
566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818 v celkové výši 5.382.080,00 Kč včetně DPH. Pro tuto
akci je v rozpočtu města na rok 2020 navržena příslušná položka výši 5.950 tis. Kč. Na akci je
zažádáno o dotaci z rozpočtu SFDI.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 30-1718/19
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ firmě Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818 za nabídkovou cenu 5.382.080,00
Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 30-1719/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská
v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Dlažba Vysoké Mýto
s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818 za nabídkovou cenu 5.382.080,00 Kč
včetně DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Veřejná zakázka - „Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní
části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují“
Identifikace:
Dne 11.12.2019 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy –
rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují.“
Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 3
obálky s nabídkami uchazečů. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně
platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma P O P R spol. s.r.o., Stavební 1148, 500 03
Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČO: 46509283 s nabídkovou cenou 2.036.430,00 Kč
včetně DPH. Pro tuto akci je v rozpočtu města na rok 2020 navržena příslušná položka s
částkou 2.200 tis. Kč. Na akci je získána dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši
500 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 30-1720/19
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy – rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují“
firmě P O P R spol. s.r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové, IČO: 46509283 za nabídkovou
cenu 2.036.430,00 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 30-1721/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy – rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní
části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou P O P R
spol. s.r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové, IČO: 46509283 za nabídkovou cenu
2.036.430,00 Kč včetně DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/6 SOD na akci „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“
Identifikace:
V souvislosti se schváleným usnesením v RM 29: "RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zadání realizace stavby „Spojovací
komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 400.434,21 Kč", ORM předkládá RM ke schválení SOD na tuto
akci.
Odůvodnění:
K zadání této akce je potřeba schválit SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 30-1722/19
RM schvaluje SOD mezi městem a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, Hradec Králové na
realizaci akce „Spojovací komunikace ul. Bořetínská a ul. Nerudova“ za nabídkovou cenu
400.434,21 Kč včetně DPH. RM pověřuje ST podpisem této SOD ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Parkovací místa v proluce u BD č. p. 507 v ul. Klosova
Identifikace:
PVO uložila OMM připravit návrh řešení náhradního parkování v rámci příspěvku na
vybudování chybějících parkovacích míst spol. EG Real a.s., tj. prověřit možnost realizace
parkovacích míst v proluce u BD v ul. Klosova s tím, že bude prověřena problematika
odstranění vzrostlých stromů v proluce a bude navrženo využití tohoto prostoru na maximální
možný počet parkovacích míst.
Návrh řešení náhradního parkování v rámci příspěvku na vybudování chybějících parkovacích
míst spol. EG Real a.s. v ul. Klosova je zpracován a je přiložen v příloze.
V návrhu není řešeno přemístění kontejnerového stanoviště z protějšího místa, toto zadání
vzešlo z jednání Komise ŽP a doplnila ho pak RM 26 - viz bod 3/17.
Odůvodnění:
Na 7. zasedání Komise životního prostředí ze dne 25.11.2019 byla však opětovně přijato
usnesení „Komise opakovaně doporučuje v souvislosti se záměrem zřízení parkovacích míst
postupovat dle zpracované územní studie veřejného prostranství, tedy realizovat současně i
přesunutí kontejnerové stání“.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - doporučil, aby se nejdříve samostatně řešilo parkovací stání a ne s tím hned i přesun
kontejnerového stání - takto obojí najednou to nemusí být průchodné. Navázala debata
radních o umístění parkovacích míst na daném pozemku a o vjíždění na ně, o nezbytném
kácení stromů a o budoucím uspořádání pozemku podél klášterní zdi.

Stránka 17

ZÁPIS Z PORADY
RM 30 ze dne 16.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 30-1723/19
RM ukládá OMM nechat přepracovat návrh řešení náhradního parkování v rámci příspěvku na
vybudování chybějících parkovacích míst spol. EG Real a.s., v proluce u BD v ul. Klosova, a to i s
návrhem na přesunutí kontejnerové stání v duchu usnesení k bodu 4. ze zápisu 7. zasedání Komise
životního prostředí ze dne 25.11.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
Identifikace:
Usnesením č. RM 29-1596/19 "RM schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s číslem:
19_SOP_01_4121589184 a adresou odběrného místa: Nerudova 142, Nové Město nad Metují
mezi městem Nové Město nad Metují a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV - Pomokly, 405 02 Děčín a pověřuje ST jejím podpisem." byla schválena
smlouva na připojení nového odběrného místa v ul. Nerudova č. p. 142. Na základě tohoto
usnesení bylo realizováno nové odběrné místo pro připojení parkovacího automatu. Aby mohl
být parkovací automat připojen, je nutné ještě uzavřít dodatek č. 1 s vysoutěženým
dodavatelem elektřiny pro město, společností CENTROPOL ENERGY, a.s., na základě které
bude distributorem zřízen elektroměr a následně bude parkovací automat uveden do provozu.
Odůvodnění:
OMM doporučuje schválit smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN, bez
které nemůže být parkovací automat zprovozněn. Předkládací návrh bude do příloh k tomuto
bodu dodatečně dodán v pondělí dne 16.12.2019 po návratu PRAV z dovolené.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 30-1724/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb SE070106668, v rámci kterého bude
přidáno odběrné místo, mezi městem Nové Město nad Metují a společností CENTROPOL ENERGY,
a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/9 Nový název ulice ve Spech - žádost o zrušení pojmenování
Identifikace:
OMM obdrželo žádost právního zástupce vlastníků pozemku p. p. č. 565/2 o výměře 391 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Spy, o zrušení
pojmenování ul. Ke Mlejnu (původně bez názvu), vedoucí k č. p. 59 a 18.
Odůvodnění:
Vlastníci nesouhlasí (viz žádost v příloze tohoto bodu), rovněž podali podnět ODSH (řešeno
samostatně). S žádostí seznámena KON na svém jednání dne 09.12.2019. RM předloženo na
vědomí a k zadání dalších úkolů. Vyjádření odborných útvarů: viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli, že je třeba nejdříve vyčkat rozhodnutí ODSH o stanovení druhu
komunikace a pak teprve jednat o žádosti ve smyslu zrušení nového názvu ulice v daném
místě ve Spech. Proto nebylo o žádném usnesení hlasováno a bod byl přesunut.
K čl. 3/9
RM bere na vědomí žádost právního zástupce vlastníků pozemku p. p. č. 565/2 v k. ú. Spy ve věci
zrušení názvu ul. Ke Mlejnu v části obce Spy. RM ukládá ST záležitost projednat s vlastníky za
přítomnosti předsedy KON.
Bez usnesení
K čl. 3/9
RM bere na vědomí žádost vlastníků p. p. č. 565/2 v k. ú. Spy o zrušení názvu ul. Ke Mlejnu v části
obce Spy a postupuje ji k rozhodnutí do ZM.
Bez usnesení

3/10 Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách.
Příjezdová komunikace slouží k příjezdu k budoucí zástavbě. Žadateli se dost často stává, že
dopravci a návštěva nemohou najít, kde přesně bydlí. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - informoval radní o předchozích žádostech žadatele v této věci. Podrobnosti dostali do
příloh. Pan Jarolímek - OV Vrchoviny s pojmenováním projednávané ulice nesouhlasí. Po
diskusi bylo hlasováno o usnesení: "RM nedoporučuje ZM schválit......"
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 30-1725/19
RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pojmenování nově vybudované ulice ve
Vrchovinách, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 30-1726/19
RM nedoporučuje ZM schválit pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách viz žádost p.
[osobní údaj odstraněn] ze dne 06.12.2019, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/11 Dodatek č. 2 k SOD na zpracování PD - Lávka pod zámkem
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 2 ke SOD na zpracování PD - projektové
dokumentace "Lávka pro pěší pod zámkem, Nové město nad Metují", která byla uzavřena
mezi městem a Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a.s., Hradec Králové na
posun termínu odevzdání - na 270 dní od podpisu SOD, tj. do 24.01.2020. Původní termín byl
do 26.09.2019.
Odůvodnění:
K opětovnému posunu termínu došlo kvůli zdlouhavému projednávání návrhu zábradlí na
lávku se státní památkovou péčí. ORM souhlasí s posunem termínu, realizaci lávky v příštím
roce tento posun termínu odevzdání PD neohrozí.
Město předpokládalo vypsání výzvy MMR na opravu na podporu obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury (lávky), tato výzva však nebyla vypsána. Nyní ORM ve spolupráci s
IC připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci do programu MMR
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jedná se o bod na tzv. "žlutém papíře", předložený radním přímo na jednání RM. Komentář k
tomuto bodu podala radním vedoucí ORM - neví, kdy budou výsledky žádosti o dotaci.
Realizace akce by ale měla být v roce 2020. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 30-1727/19
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace "Lávka pro
pěší pod zámkem, Nové město nad Metují", která byla uzavřena mezi městem a Ing. Ivanem Šírem,
projektování dopravních staveb a.s., Hradec Králové na posun termínu odevzdání - na 270 dní od
podpisu SOD, tj. do 24.01.2020, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

4/1 Pronájem prostor pro podnikání č. p. 391
Identifikace:
Na Úřední desce byl zveřejněn záměr pronájmu prostor pro podnikání v č. p. 391, ul. T. G.
Masaryka, Nové Město nad Metují v rozsahu 21,4 m2 (kancelář). Na zveřejněný záměr
reagoval jeden zájemce nabídkou. Nabídka č. 1: Kristýna Jeitnerová, Třešňová 616, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 08079960, nabídková cena 1.605,- Kč/měsíc, tj. 900,Kč/m2/rok, využití jako provozovna kadeřnictví. Nabídka splnila podmínky zveřejněného
záměru. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediného uchazeče, doporučuje OSN vyhovět
podané nabídce.
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Odůvodnění:
OSN předkládá RM doručenou nabídku na zveřejněný záměr pronájmu s doporučením na
obsazení prostor.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 30-1728/19
RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání v č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad
Metují, p. Kristýna Jeitnerová, Třešňová 616, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 08079960, za
nabídkovou cena 900,- Kč/m2/rok, se způsobem využití jako provozovna kadeřnictví.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 30-1729/19
RM schvaluje nájemní smlouvu sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
p. Kristýna Jeitnerová, Třešňová 616, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 08079960, na pronájem
prostor pro podnikání v objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne
30.11.2019
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do dne 30.11.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
MST - poděkoval OSN za skvělé výsledky, které dlouhodobě pracovníci OSN dosahují ve
výběru nájemného z bytů i "nebytů" - viz bod č. RM 10 - 4/3.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 30-1730/19
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2019 do
dne 30.11.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2019.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 30 - 4/2.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 30-1731/19
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Odvolání člena Komise bytové a jmenování nového
Identifikace:
Vzhledem k ukončení pracovního poměru ke dni 31.12.2019 je třeba odvolat stávajícího člena
Komise bytové, p. Pavla Horvata, a jmenovat nového člena Komise bytové p. Petra Tichého.
Oba zde jmenovaní souhlasí.
Odůvodnění:
Ke dni 31.12.2019 končí pracovní poměr u města Nové Město nad Metují p. Pavlovi Horvatovi.
Z tohoto důvodu je potřeba odvolat tohoto člena Komise bytové a jmenovat nového člena.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 30-1732/19
RM odvolává p. Pavla Horvata z funkce člena Komise bytové, a to z důvodu ukončení pracovního
poměru ke městu Nové Město nad Metují ke dni 31.12.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 30-1733/19
RM jmenuje p. Petra Tichého členem Komise bytové s platností ode dne 01.01.2020 a ukládá OSÚ
zajistit a předat jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 22

ZÁPIS Z PORADY
RM 30 ze dne 16.12.2019

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

4/5 Veřejná zakázka - Ateliérové okno č. p. 1238, Husovo nám., Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 11.12.2019 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Ateliérové okno čp.
1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“. Komise nyní předkládá RM protokol o
otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byla doručena pouze
jedna obálka s nabídkou uchazeče. Z tohoto důvodu komise nepřistoupila k hodnocení
nabídky. Nabídku předložila firma INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, s
nabídkovou cenou 1.324.077,91 Kč bez DPH, tj. 1.602.134,25 Kč vč. DPH. Předpokládaná
hodnota zakázky byla stanovena ve výši 1.200.000 Kč vč. DPH. Stejná částka je zároveň
navržena v rozpočtu města na rok 2020. Z tohoto důvodu navrhujeme veřejnou zakázku zrušit
a zadávací řízení vypsat znovu.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 30-1734/19
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu "Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město
nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 30-1735/19
RM ukládá OMM vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Identifikace:
Vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb. , o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou se navyšují platové tarify pedagogickým
pracovníkům s platností ode dne 01.01.2020. Zřizovatel zařazuje ředitele škol a školských
zařízení do platových tříd v souladu s § 123 zákoníku práce podle nejnáročnějších prací,
jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává a do platového stupně v závislosti na délce
započtené praxe. V souvislosti se změnou tarifů se některým ředitelům mění příplatek za
vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle stupně řízení a náročnosti řídící
práce. Platové výměry budou předány radním k nahlédnutí přímo na jednání RM.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Paní Habrová z OŠKS nechala radním kolovat navrhované platové výměry ředitelů škol a
školských zařízení. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 30-1736/19
RM schvaluje platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností ode dne 01.01.2020 ve
znění zdrojových dokumentů tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Střednědobý výhled a rozpočet na rok 2020 PO
Identifikace:
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizací
zákona č. 250/2000 Sb., mají příspěvkové organizace města od roku 2018 povinnost sestavit,
zveřejnit a mít zřizovatelem schválený střednědobý výhled na roky 2021-2022 a rozpočet na
rok 2020.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele jako zřizovatele PO a příslušných právních
předpisů.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 30-1737/19
RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a střednědobé výhledy jejich
rozpočtů pro roky 2021-2022 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Rozpočtové opatření - § 3141 - školní jídelny
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 3141 - školní jídelny - ŠJ Střed o částku 35 tis. Kč.
Odůvodnění:
Na základě podmínek soutěže v této ŠJ provozované společností Scolarest - zařízení
školního stravování, spol. s.r.o., Praha hradí město spotřebu energií. V letošním roce došlo
k nárůstu cen a zároveň k nárůstu počtu obědů odebíraných cizími strávníky. Nárůst počtu
obědů pro cizí strávníky se projeví ve vyšších příjmech města z nájmu hrazeného společností.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 30-1738/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3141 - školní jídelny o částku 35 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (ostatní výdaje).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Rozpočtové opatření - § 3631 - veřejné osvětlení
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje navýšení § 3631 - veřejné osvětlení (ostatní provoz a údržba VO) o
částku 250 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno nárůstem cen energií a neplánovanou opravou 3 stožárů VO,
poškozených v důsledku dopravních nehod. Oprava stožárů se projeví v příjmech města ve
vyšších pojistných náhradách.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 30-1739/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3631 - veřejné osvětlení (ostatní provoz a údržba VO) o částku 250
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 3631 - z položky VO v ul. Nerudova (170 tis. Kč)
a § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemků vč. staveb) (80 tis. Kč).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/3 Rozpočtové opatření - § 3632 - pohřebnictví
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje navýšení § 3632 - pohřebnictví o částku 20 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno nárůstem cen energií.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 30-1740/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3632 - pohřebnictví o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (ostatní výdaje).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Rozpočtové opatření - § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS a
péče o zeleň) o částku 250 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno zejména nárůstem cen energií, větším rozsahem prací při údržbě
veřejné zeleně a většími výdaji za opravy techniky TS než předpokládal rozpočet.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF navrhl navýšení částky oproti původnímu návrhu ještě o 80 tis. Kč.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 30-1741/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS a péče o
zeleň) o částku 330 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 3745 - z položky vozidlo pro
přepravu pracovníků a drobné techniky (30 tis. Kč), ošetření památných stromů (OŽP) 90 tis. Kč a §
3639 - komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemků vč. staveb) (210 tis. Kč).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/5 Rozpočtové opatření - § 3399 - kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ, ...)
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 3399 - kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ, ...) o
částku 30 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno zejména vyššími výdaji na partnerskou spolupráci a vyššími
výdaji na SPOZ než předpokládal rozpočet.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 30-1742/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3399 - kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ, ...) o částku 30
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3319 - záležitosti kultury.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/6 Rozpočtové opatření - § 3613 - nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt.
fondu)
Identifikace:
Vedoucí OSN navrhuje navýšení § 3613 - nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt.
fondu) o částku 200 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno zejména neplánovanou opravou objektu č. p. 415 (Dům zdraví)
v důsledku požáru (255 tis. Kč). Oprava se projeví v příjmech města ve vyšších pojistných
náhradách.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 30-1743/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3613 - nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) o
částku 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti z položky údržba
(investice, revize, ...) objektů města.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/7 Vyřazení nalezených movitých věcí
Identifikace:
OF předkládá návrh na vyřazení nalezených movitých věcí - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Dle ust. § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů se město po 3 letech stává vlastníkem nalezených movitých věcí. Vzhledem k tomu,
že za tyto roky máme v evidenci celou řadu věcí, které si vlastníci nevyzvedli a řada z nich je
poškozena nebo obtížně prodejná, navrhujeme proto vyřazení tohoto majetku z evidence.
Ostatní předměty budou nabídnuty k prodeji fyzickým nebo právnickým osobám. OF zveřejní
na úřední desce a elektronické desce nabídky k prodeji tohoto majetku. Stejným způsobem
bude zveřejněno, kdy bude uskutečněna prohlídka a prodej. U předmětů nabízených k prodeji
bude v případě nezájmu provedena likvidace.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 30-1744/19
RM schvaluje vyřazení nalezených movitých věcí z evidence ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/8 Smlouva o akceptaci platebních karet s ČSOB, a.s. - rozšíření
Identifikace:
Vedoucí OF předkládá návrh na rozšíření přílohy Smlouvy o akceptaci platebních karet a
poskytnutí platebního terminálu s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150,
150 57 Praha 5 o terminál v ul. Nerudova.
Odůvodnění:
RM svým usnesením č. RM 367-15782/17 schválila Smlouvu o akceptaci platebních karet a
poskytnutí platebního terminálu s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150,
150 57 Praha 5. Tato smlouva se týká platebních terminálů u 4 městských parkovacích
automatů (Husovo náměstí, ul. Komenského), kdy ČSOB, a.s., provádí zúčtování a převod
plateb uhrazených prostřednictvím platebních karet na účet města. Vzhledem ke zprovoznění
5. terminálu v ul. Nerudova je třeba schválit rozšíření přílohy č. 3 o tento terminál.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 30-1745/19
RM schvaluje rozšíření přílohy č. 3 u Smlouvy o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního
terminálu s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, o terminál
v ul. Nerudova.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/9 Rozpočtové opatření - § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy)
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje navýšení § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy) o částku 10
tis. Kč.
Odůvodnění:
Rozpočet TS předpokládal pokrytí části mzdových prostředků na provoz veřejných záchodů
z dotace na veřejně-prospěšné práce. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byl nedostatek
pracovníků, kteří by z těchto zdrojů mohli být hrazeni, byl provoz zajištěn z vlastních zdrojů
města. Z toho důvodu dojde k překročení rozpočtovaných výdajů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
OF - jedná se o bod na tzv. "žlutém papíře", předložený radním přímo na jednání RM.
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 30-1746/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy). Navýšení bude
pokryto v rámci § 3639 - komunální služby a územní rozvoj z položky ostatních výdajů.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/10 Rozpočtové opatření - § 2292 - dopravní obslužnost
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 2292 - dopravní obslužnost o částku 3 tis. Kč.
Odůvodnění:
Rozpočet předpokládal nižší plnění výdajů na pokrytí ztráty z dopravní obslužnosti.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF - jedná se o bod na tzv. "žlutém papíře", předložený radním přímo na jednání RM.
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 30-1747/19
RM schvaluje RO - navýšení § 2292 - dopravní obslužnost o částku 3 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 3639 - komunální služby a územní rozvoj z položky ostatních výdajů.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Veřejná zakázka malého rozsahu Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Na konci roku 2018 byla zpracována firmou CPKP střední Čechy z prostředků ESF "Analýza
potřeb bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v Novém Městě nad Metují".
Jedním ze závěrů byla potřeba zajištění místní dopravy pro seniory. RM uložila úkolem OSV
předložit možnosti řešení a následně zrealizovat ve spolupráci s dalšími odbornými útvary
výběrové řízení na službu TAXI PRO SENIORY v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění: Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy. Dále, pro případ
neplnění tímto 1. uchazečem, schválit na 2. místě nabídku další společnosti.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o položkách, ze kterých se skládá částka 710 Kč. Mgr. Hylský - upozornil, že
tímto krokem město zakládá další položku mandatorních výdajů. Za poslední rok jich takto
bylo v RM a ZM schváleno několik a je třeba si uvědomit, že to jde na úkor něčeho jiného,
především pak investic. ST - informoval, že to je požadovaná služba, půjde nyní o to, ji
vyzkoušet, budoucnost ukáže. Dále radní diskutovali o autobusové dopravě v našem území Ing. Prouza je seznámil se současnou situací, tj. s dopravní obslužností novými i stávajícími
dopravci. Poté hlasováno - 6 pro.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 30-1748/19
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na zajištění
služby TAXI PRO SENIORY v Novém Městě nad Metují nabídku společnosti Hasiči, s.r.o., 28. října
850, Nové Město nad Metují, IČO: 25267345, za nabídkovou cenu 710 Kč vč. DPH (nejsou plátci
DPH) v součtu částek paušálů za jednotlivé jízdy dle smlouvy v příloze části IV. RM schvaluje
"Smlouvu o provozování služby TAXI PRO SENIORY Nové Město nad Metují" mezi městem Nové
Město nad Metují a společností Hasiči, s.r.o., 28. října 850, Nové Město nad Metují, IČO: 25267345,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 30-1749/19
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako náhradníka veřejné zakázky na
zajištění služby TAXI PRO SENIORY v Novém Městě nad Metují nabídku společnosti Martin
Novotný, Stanislava Opočenského 61, Broumov, IČO: 03316076, která se umístila na 2. místě, a to
za nabídkovou cenu 780 Kč vč. DPH v součtu částek paušálů za jednotlivé jízdy.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/2 Bezpečnostní plány
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují se na základě usnesení RM č. RM 6-227/19 ze dne 14.01.2019
připojilo k dotačnímu programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné
správy jako měkkých cílů se dvěma záměry a to tvorbu bezpečnostních plánů a
bezpečnostních procedur pro akce pořádané městem na Husově náměstí a pro akci Festival
české filmové komedie. Dne 08.11.2019 byly městu Nové Město nad Metují doručeny
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje oba bezpečnostní plány. RM jsou tyto
bezpečnostní plány předkládány k projednání a na vědomí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Mgr. Hylského odpověděl ST. Poté odsouhlaseno.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 30-1750/19
RM projednala a bere na vědomí zpracované bezpečnostní plány - Bezpečnostní plán "Dny
evropského dědictví" a Bezpečnostní plán "Kino 70", a to ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Dotační program pro ochranu měkkých cílů
Identifikace:
Ministerstvo vnitra vyhlásilo dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a
objektů veřejné správy (škol a školských zařízení) jako měkkých cílů 2020. Příjemcem dotace
může být pouze kraj a hl. m. Praha, které má postavení kraje. KÚ KHK se bude v žádosti o
dotaci zaměřovat na projekty týkající se tvorby koordinačního plánu a na nákup neinvestičních
hmotných prostředků například mobilních zábran proti nájezdu vozidla. Výše dotace je 100 %,
není požadováno kofinancování z vlastních zdrojů. Realizátorem projektu je konečný příjemce
dotace kraj či hl. m. Praha v postavení kraje.
Odůvodnění:
Informace RM o možnosti připojení se k dotačnímu programu pro zvýšení ochrany veřejných
prostranství a objektů veřejné správy.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi bylo odsouhlaseno.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 30-1751/19
RM souhlasí s připojením města Nové Město nad Metují k dotačnímu programu pro zvýšení
ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy (škol a školských zařízení) jako měkkých
cílů 2020 se dvěma záměry, a to tvorbu koordinačních plánů a nákup neinvestičních hmotných
prostředků například mobilních zábran proti nájezdu vozidla.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výuky anglického jazyka
Identifikace:
RM dne 04.06.2018 schválila toto usnesení č. RM 397-17170/18: "RM na základě hodnotícího
protokolu určila jako vítěze veřejné zakázky na Zajištění vzdělávání zaměstnanců nabídku pí.
PaedDr. Jany Helikarové, IČO: 45920362, za nabídkovou cenu 387 Kč/h. RM schvaluje
Smlouvu o zajištění výuky anglického jazyka mezi městem Nové Město nad Metují a pí.
PaedDr. Janou Helikarovou, IČO: 45920362, ve znění přílohy č. RM 397 - 7/4, a pověřuje ST
jejím podpisem."
Paní PaedDr. Jana Helikarová předkládá RM žádost o navýšení hodinové sazby s ohledem na
nominální růst průměrné mzdy. Mzdy v oblasti vzdělávání vzrostly ve 3. čtvrtletí 2019 o 11,1
%. Z tohoto důvodu je RM předkládán dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výuky anglického
jazyka. Dodatek se týká zvýšení původní ceny 387 Kč/h o 11,1 % na 430 Kč/h.
Odůvodnění:
Ke zvýšení hodinové sazby za výuku dochází na základě nominálního růstu průměrné mzdy.
Mzdy v oblasti vzdělávání vzrostly ve 3. čtvrtletí 2019 o 11,1 %. Z tohoto důvodu je RM
předkládán dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výuky anglického jazyka. Dodatek se týká
zvýšení původní ceny 387 Kč/h o 11,1 % na 430 Kč/h.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotázal se, kolik lidí výuku AJ využívá a kolik to stojí Kč. Informace
personalistky: 387 Kč/hodinu, 4 skupiny, v každé skupině je jiný počet lidí cca 4-6 lidí. 8 hodin
týdně (2x týdně každá skupina). Zaměstnanci si 1 hodinu napracují a 2. hodinu mají k dobru.
Jednu hodinu si hradí. Poté odsouhlaseno.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 30-1752/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výuky anglického jazyka mezi městem Nové
Město nad Metují a pí. PaedDr. Janou Helikarovou, IČO: 45920362, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Stížnost na jednání strážníka MP
Identifikace:
Stížnost p. [osobní údaj odstraněn] na jednání strážníka MP p. Igora Fucymana.
Odůvodnění:
Stížnost adresovaná ST a také RM byla řešena vrchním strážníkem MP, návrh odpovědi na
stížnost byl projednán se ST a s PRAV. Sdělení ke stížnosti již bylo stěžovateli odesláno. Na
základě poslechu záznamu telefonického rozhovoru strážníka MP se stěžovatelem byla
stížnost vyhodnocena jako neoprávněná.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 30-1753/19
RM bere na vědomí ve znění příloh k tomuto bodu stížnost na jednání strážníka MP p. Igora
Fucymana a dopis ze dne 26.11.2019, kterým byl stěžovatel vyrozuměn o tom, že stížnost byla
vyhodnocena jako neoprávněná.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Nařízení č. 5/2019
Identifikace:
Nařízení č. 5/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 1/2019 o vymezení úseků místních
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Odůvodnění:
Na základě doporučení KÚ je z důvodu právní jistoty nutné v nařízení v mapce vyznačit
neudržované cesty k zahrádkářským koloniím. K již schválenému nařízení č. 1/2019 je tedy
nutno schválit Přílohu č. 1, ve které budou tyto cesty vyznačeny. Tuto přílohu je nutno schválit
formou dalšího nařízení města.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 30-1754/19
RM vydává Nařízení č. 5/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení č. 1/2019 o vymezení úseků
místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Zápis z 7. zasedání Komise životní prostředí ze dne 25.11.2019
Identifikace:
RM je předložen zápis ze 7. zasedání Komise životní prostředí ze dne 25.11.2019 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi k tomuto bodu se projednávala jednotlivá usnesení, ke kterým po diskusi následně
radní hlasovali:
Ad) 1. usnesení - 6 pro.
Ad) 2. usnesení - 6 pro.
Ad) 3. usnesení - 6 pro.
Ad) 4. usnesení - 6 pro
Ad) 5. usnesení - usnesení bylo oproti návrhu KŽP upraveno (zkráceno) - "RM bere na
vědomí opakované doporučení Komise životní prostředí v souvislosti se záměrem zřízení
parkovacích míst v proluce v ul. Klosova" - hlasováno - 6 pro.
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Ad) 6. usnesení - po vysvětlení k LHP a postupu vlastníků podle nich bylo hlasováno - 0 pro, 4
proti, 2 zdržel se - návrh nebyl přijat.
Ad) 7. usnesení - diskutující: TAJ, vedoucí OMM, ST, Ing. Němeček, MST - hlasováno - 6 pro.
Přímo na jednání RM bylo dále naformulováno 8. usnesení - "RM ukládá OMM projednat s
provozovatelem fy PLANEO Elektro odstranění volně uložené bílé techniky (ledničky apod.)" hlasováno - 6 pro.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 30-1755/19
RM bere na vědomí zápis z 7. zasedání Komise životní prostředí ze dne 25.11.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 30-1756/19
RM bere na vědomí doporučení Komise životní prostředí předložit při podání žádosti o povolení
kácení stříbrného smrku u domu v ul. Nahořanská č. p. 307 a 308 na p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín k
žádosti jako náhradní výsadbu minimálně 3 ks Quercus robur ´Fastigiata´ (Dub letní - specifikace
výpěstku: výška 200-250 cm) na pozemcích p. p. č. 643/5 a 640/4 v k. ú. Krčín (viz mapa v zápisu
ze zasedání). RM ukládá TS postupovat v duchu tohoto doporučení.
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 30-1757/19
RM schvaluje doporučení Komise životního prostředí odsouhlasení organizaci pálení čarodějnic v
místní části Krčín za účelem zamezení neuspokojivého dosavadního průběhu, a to především
stanovení jasných podmínek a parametrů této akce - určení oficiálních organizátorů akce
(dobrovolní hasiči), spolupráci TS na štěpkování rostlinného materiálu a samotného pálení v podobě
vatry - tedy obdoba jako u „Májového pálení ohňů v lokalitě Sokolovna“ a pověřuje ST jednáním s
potencionálními pořadateli ve smyslu doporučení komise.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 30-1758/19
RM projednala na základě doporučení Komise životního prostředí neutěšený stavu v lokalitě u
mostu v ul. Husitská za účelem a využitím potenciálu, který toto místo skýtá jako křižovatka
turistických cest okolím města a ukládá OMM řešit tento prostor v duchu doporučení Komise
životního prostředí, tj. zpracovat návrh na vybudování „laviček, rozcestníku, ohniště a dalšího
mobiliáře“ na pozemku 743/7 v k. ú. Krčín, a to v bezprostřední blízkosti komunikace směrem k
„Daškovu splavu“.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 30-1759/19
RM bere na vědomí opakované doporučení Komise životní prostředí v souvislosti se záměrem
zřízení parkovacích míst v proluce v ul. Klosova.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 7/7
RM schvaluje doporučení Komise životní prostředí kontaktovat majitele lesního porostu, získat od
něj informace o jeho dalších plánech nejenom s lesním komplexem Luštinec, a tyto informace
následně poskytnout veřejnosti a pověřuje ST vést jednání s majiteli lesního komplexu v duchu
navrženého usnesení. Současně komise doporučuje RM jednat s majitelem lesa o potřebě zachovat
lesu jeho charakter příměstského lesa s výrazným rekreačním potenciálem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 30-1760/19
RM bere na vědomí doporučení Komise životní prostředí podat podnět na odstranění nepovoleného
reklamního zařízení na objektu nákupního parku v ul. T. G. Masaryka a trvat na dodržení původního
povolení stavby a tím i splnění podmínek města při povolování této stavby.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 30-1761/19
RM ukládá OMM vyzvat provozovatele obchodu PLANEO Elektro k odstranění volně ukládaných
spotřebičů - recyklované bílé techniky (ledničky, pračky atd.) na otevřené ploše v sousedství objektu.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 10.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Žádost fy Dimatex CS, spol. s r. o., o změnu smluvních podmínek
Identifikace:
Žádost firmy DIMATEX CS, spol. s r.o., IČO: 43224245, Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad
Nisou, o změnu smluvních podmínek ke smlouvě č. 95/2014.
Odůvodnění:
Ve Smlouvě o poskytnutí služeb č. 95/2014 byla stanovena částka 1.500 Kč za každý
umístěný stacionární kontejner na textil ve městě Nové Město nad Metují. Vzhledem k růstu
nákladů na likvidaci SKO objevujících se ve stacionárních kontejnerech na textil (SKO, mokrý,
špinavý a jinak znehodnocený textil) žádá firma DIMATEX CS, spol. s r.o., IČO: 43224245,
Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, o snížení částky za každý umístěný stacionární
kontejner na textil z 1.500 Kč na 1.000 Kč bez DPH (viz žádost v příloze tohoto bodu).
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 30-1762/19
RM schvaluje snížení částky za každý umístěný stacionární kontejner na textil z 1.500 Kč na 1.000
Kč (bez DPH) a pověřuje OŽP přípravou dodatku ke smlouvě s tím, že znění dodatku bude
předloženo k odsouhlasení do RM.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/9 Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu
Identifikace:
RM je předkládána aktualizace Přílohy č. 2 k Organizačnímu řádu ode dne 01.01.2019 aktualizace oprávněných úředních osob Obecního živnostenského úřadu.
Odůvodnění:
Aktualizace úředních osob Obecního živnostenského úřadu oprávněných rozhodovat ve
správních řízeních.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na žádost TAJ nebylo o navrženém usnesení hlasováno - je třeba návrh ještě projednat s
PRAV a vedoucím OS.
K čl. 7/9
RM schvaluje aktualizovanou Přílohu č. 2 k Organizačnímu řádu, která bude účinná ode dne
01.01.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Bez usnesení

7/10 Aktualizace Směrnice o provádění finanční kontroly
Identifikace:
Směrnice o provádění finanční kontroly byla vytvořena a schválena jako nedílná součást
kontrolního systému města pro oblast finanční kontroly. Předchozí aktualizace proběhla v
únoru 2015.
Odůvodnění:
Aktualizace (včetně některých příloh) vychází z potřeby zachytit změny, ke kterým od roku
2015 došlo v této oblasti, a to jak v zákonodárné části (změny některých pojmů), tak i
především na úrovni města Nové Město nad Metují (organizační změny, upřesnění některých
procesů na základě provedeného auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému města). Dále
je zde snaha o zpřehlednění stávající směrnice a rovněž i aktualizace a přeskupení příloh, aby
logicky navazovaly na text v uvedeném vnitřním předpisu (přílohy, které byly pouze
přečíslovány, nejsou přiloženy). Rovněž došlo k překlopení směrnice do podoby dle šablony
určené pro vnitřní předpisy.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - požádal o vysvětlení. Poté odsouhlaseno.
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 30-1763/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Směrnici č. 10/2019 - O provádění finanční kontroly
včetně příslušných příloh.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/11 Veřejná zakázka Sdružené služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a
tisku školního časopisu Rébus
Identifikace:
RM je předkládána nová smlouva ke schválení podpisu starostou města z důvodu odstoupení
vítězného uchazeče - Tiskárna Knopp, s. r. o. - od smlouvy na veřejnou zakázku "Sdružené
služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a školního časopisu Rébus". Celková cena
zakázky byla - 785.664 Kč vč. DPH (Novoměstský zpravodaj - 568.656 Kč, školní časopis 217.008 Kč). Na tomto základě je předkládána smlouva se schváleným uchazečem na 2.
místě - Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., za nabídkovou cenu celé zakázky - 896.148 Kč vč.
DPH (Novoměstský zpravodaj - 539.748 Kč, školní časopis - 356.400 Kč).
Odůvodnění:
Na základě odstoupení vítězného uchazeče na zakázku "Sdružené služby tisku a grafiky
Novoměstského zpravodaje a tisku školního časopisu Rébus" je předkládána RM smlouva s
uchazečem, který byl stanoven na 2. místě - Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - požádal o vyloučení se z hlasování pro možnou podjatost. Po krátké diskusi
radních o ceně a organizaci tisknutí NZ a školního časopisu bylo schváleno.
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 30-1764/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu smlouvu s Tiskárnou V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové
Město nad Metují, k zakázce Sdružené služby tisku a grafiky Novoměstského zpravodaje a tisku
školního časopisu Rébus a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/12 Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek - nákup vozidla pro JSDH
Identifikace:
RM přijala dne 18.11.2019 usnesení č. RM 27-1575/19: RM souhlasí s prodejem hasičského
vozidla MERCEDES BENZ označení LAF 1113, rok výroby 1964, p. [osobní údaj odstraněn],
za nabídkovou cenu 200.000 Kč. Velitel JSDH Nové Město nad Metují žádá RM o udělení
výjimky pro nákup nového vozidla pro JDSH Krčín. Cena nového vozidla nepřesáhne cenu
prodaného vozidla 200.000 Kč. V současné době je podávána nabídka koupě nového vozidla
jako reakci na záměr obce Lány - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Kupní smlouva bude předložena do RM ke schválení.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST vysvětlil postup JSDH a důvody žádosti o výjimku.
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K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 30-1765/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na nákup zásahového vozidla pro JSDH Krčín.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 13.01.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/13 Poděkování za podporu charitativního koncertu
Identifikace:
Pan David Novotný, IČO: 66302129, děkuje našemu městu za podporu charitativního
adventního koncertu, který se konal ve středu dne 04.12.2020 v Kině 70 v Novém Městě nad
Metují.
Odůvodnění:
Pan David Novotný, IČO: 66302129, pořádá každoročně charitativní adventní koncerty, jejíchž
výtěžek je věnován na dobročinné účely. V letošním roce bylo vybráno celkem 85.000,00 Kč.
Část výtěžku byla věnována také Stacionáři NONA v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/13 USNESENÍ č. RM 30-1766/19
RM bere na vědomí poděkování p. Davida Novotného, IČO: 66302129, za podporu charitativního
adventního koncertu konaného dne 04.12.2019 v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/14 Mobilní hlasové a datové služby - Dodatek č. 5
Identifikace:
Dne 26.11.2019 město obdrželo výpověď ze smlouvy od dosavadního mobilního operátora,
firmy O2 Czech Republic a.s. Vzhledem ke lhůtám by to znamenalo, že ode dne 01.01.2020
skončí pro nás dosud platné tarify. V průběhu prosince probíhala intenzivní jednání i s
ostatními mobilními operátory. Nakonec firma O2 předložila dne 15.12.2019 poslední verzi své
nabídky, a to formou Dodatku č. 5 Rámcové dohody. Porovnáním s ostatními aktuálními
nabídkami (firmy Vodafone a T-Mobile) byla nakonec nabídka O2 vyhodnocena jako
nejvýhodnější. RM je proto předkládán ke schválení Dodatek č. 5 ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Řešení upravených tarifů služeb mobilního operátora v souvislosti s předložením výpovědi ze
strany dosavadního operátora.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k tomuto bodu podal radním TAJ. Současný dodavatel telefonních služeb
vypověděl městu Nové Město nad Metují na poslední chvíli smlouvu, příp. nabízel nový
dodatek stávající smlouvy. Částka na 24 měsíců = cca 1,8 mil. Kč. Vyžádali jsme si proto
nabídky firem T-Mobile, Vodafone a novou nabídku pak předložilo i O2. Jejich nabídka se
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nakonec ukázala jako nejvýhodnější. Návazně na to byl předložen dodatek č. 5 ke stávající
smlouvě a ze strany O2 byla stažena výpověď. TAJ seznámil radní s novými cenami dle
dodatku.
K čl. 7/14 USNESENÍ č. RM 30-1767/19
RM schvaluje Dodatek č. 5 Rámcové dohody č. VS/474587, uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou O2 CZECH REPUBLIC a.s. o poskytování mobilních hlasových a datových
služeb. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 5, a to ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OI, Provede: TAJ, Termín: 13.01.2020
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:
ST - informace o e-mailu od zastupitelky Mgr. Jany Balcarové - jde o záležitost navazující na
diskusi vedenou na řádném veřejném zasedání ZM 10. Radní diskutovali o dalším možném
postupu. ST - uvedl, že o tom jedná s právničkou úřadu, ta zpracuje vyjádření pro zastupitele
o možnostech, jak postupovat při případném podání trestního oznámení atd. Byla diskutována
i možná občansko-právní rovina této záležitosti. ST - bude rozeslána připomínka pro
zastupitele o veřejném projednání Změny č. 1 ÚP města.
Pan Jarolímek - problematika nájmu nebytových prostor pro p. Hojného - rozhodováno v
minulé RM - nevěří, že by tento pronájem pomohl něco změnit v otázce přestavby či
odstranění objektů - kiosků, které nyní p. Hojný provozuje.
Pan Jarolímek - vyjádřil pochybnosti k zadávacím podmínkám pro urbanistickou studii pro
území bývalých kasáren. Nebyl na semináři k této věci, ale z reakcí některých členů Komise
pro výstavbu a rozvoj shledává určité rozpory. Ve stejném duchu se vyjádřil Ing. Maur, MBA.
Navázala delší diskuse přítomných k celému procesu přípravy architektonické soutěže. ST s
MST se kriticky vyjádřili ke zvoleným postupům ze strany některých členů komise, nikdo
vedení nekontaktoval, na nic se nedotazoval a o ničem nejednal ani na semináři, kam byli
přizváni ani po něm.
Pan Jarolímek - dotaz, kdo má zastupovat město na valných hromadách sportovních klubů.
ST - měl by být zván vždy ST, když nebude moci on, pak je na řadě MST, příp. je možno
delegovat někoho z radních či ze ZM, ale vždy má být osloven první ST jako statutární
zástupce města. Pan Jarolímek - požádal, aby to bylo dáno do podmínek pro udělování dotací
a aby vedení klubů tuto informaci dostalo.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 30 vyhotoven dne: 19. prosince 2019
Zápis z RM 30 vypraven dne: 19. prosince 2019
Zápis z RM 30 zveřejněn dne: 20. prosince 2019
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