Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 90 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 19.04.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

18:32

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

18:32

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:32

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

14:13

18:32

Částečná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:32

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:32

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:27

18:32

Částečná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

18:32

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

18:32

Plná

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

13:00

14:42

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:42

17:38

Částečná

12

Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

14:42

15:22

Částečná

13

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

15:00

15:21

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

15:24

17:37

Částečná

15

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

15:46

17:37

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 19.04.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Pořádání akce k 75. výročí založení ZUŠ

2/2

Žádost ZUŠ B. Smetany - ředitelské volno

2/3

Omezení provozu MKN v době letních prázdnin

2/4

Žádost Rokáč Zámecký klub o zapůjčení pódia

2/5

Zápis č. 9 z jednání KSPORT ze dne 29.03.2022

2/6

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

2/7

Zápis z 12. zasedání KKULT ze dne 30.03.2022

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku st. p. č. 2127, jehož součástí je stavba č. p. 926
- ul. U Lípy

3/2

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - p. p. č. 728/1 a 728/22
- ul. Přibyslavská/nám. 17. listopadu

3/3

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - p. p. č. 766/1, 780/1 a 780/54,
k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Dubu

3/4

Dlouhodobě nevyužité zastavitelné pozemky

4.

Správa nemovitostí

5.

Rozvoj

5/1

Zápis č. 13 z jednání Komise dopravní ze dne 28.03.2022

5/2

Inundační most v ul. Husitská - podání žádosti o dotaci

5/3

RO na propojující chodník ve Vrchovinách

5/4

Žádost o povolení nového sjezdu na p. p. č 528/3 v ul. Kpt. Jaroše

5/5

Provedení živičného krytu v ul. Budín

5/6

Zpevněná plocha na p. p. č. 705/19 v ul. Na Výsluní
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5/7

Regulace reklamních ploch ve městě

5/8

Dodatek č. 1 k SOPPS

5/9

Místní památky - návrh na impregnaci sochy sv. Jakuba Většího

5/10

Obnova nátěrů špaletových oken a výměna oken v suterénu - Spolkový dům Husovo náměstí

5/11

Rekonstrukce přístavby ZŠ Krčín v Novém Městě nad Metují

5/12

VZ - „Přestavba objektu DPS - III. etapa“

5/13

Probíhající investiční akce města

5/14

Varianty řešení Kina 70 z hlediska ekonomického a prostorového + SWOT analýzy

5/15

Vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují

6.

Finance

6/1

Dotace a dary 2022 - žádosti

6/2

Žádost Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují o finanční příspěvek

6/3

Rozpočtová opatření 2022

6/4

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2022

6/5

Darovací smlouvy na spotřebiče - býv. hotel Metuj

7.

Různé

7/1

Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Spy, o uvolnění kulatiny z městských lesů

7/2

Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního poměru zaměstnance

7/3

Smlouva o nájmu a poskytování služeb

7/4

Nákupy IT techniky - plnění usnesení č. ZM 23-748/22

7/5

ZM 24 dne 28.04.2022 - upravený a doplněný program

7/6

Souhrnná informace o pomoci Ukrajině

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 79-4435/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Zápis č. 12 z jednání Komise dopravní ze dne 20.10.2021

Zadání:

ukládá
OMM požádat Údržbu silnic Královéhradeckého kraje, a.s., o znovuobnovení
cyklopiktogramů v ulici 1. máje.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

11.04.2022: Splněno. SSKHK zařadila obnovení cyklopiktogramů do plánu údržby,
ale z důvodu plných kapacit není jisté, zda proběhne obnovení v letošním roce, proto
ponecháváme ve sledování.

Číslo úkolu:

RM 76-4327/21

Název:

Uložení optické sítě na Žižkově náměstí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu optické sítě s názvem
"FTTx_NMNM_009_Zizko_To_Cern" na pozemcích p. č. 675/1, 710/10, 759/6 a
759/5, k. ú. Krčín, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou N_SYS s.r.o.,
Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

06.04.2022: Splněno.

Termín plnění: 08.08.2022
Původní plnění: 19.04.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 06.04.2022
Původní plnění: 13.12.2021

15.03.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na podpis stavebníka.
15.02.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na podpis stavebníka.
18.01.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na podpis stavebníka.
08.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na podpis stavebníka.
Číslo úkolu:

RM 89-4859/22

Zodpovědný: Šímová Lucie, Mgr.

Název:

Smlouva o zajištění ubytování

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o zajištění ubytování mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností
souvisejících se zajištěním nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny v býv. hotelu
Metuj, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
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Založeno:

07.04.2022

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 11.04.2022

Plnění úkolu:

Smlouva byla ze strany ST elektronicky podepsána a spolu s příslušnou přílohou
odeslána KÚ KHK

Číslo úkolu:

RM 89-4858/22

Název:

Podnět občana ze dne 29.03.2022 adresovaný radnímu Ing. Prouzovi

Zadání:

ukládá
ST projednat s Odborem dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
dodržování zaručených návazností linkových autobusů na vlaky v železniční stanici
Nové Město nad Metují.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Na základě konzultace se ST a p. Martinem Prouzou byla odeslána vedoucímu
Oddělení dopravní obslužnosti KHK Ing. Davidu Procházkovi žádost o prověření
dodržování návaznosti linkových autobusů na vlaky v železniční stanici Nové Město
nad Metují.
V současné době čekáme na vyjádření KHK.

Číslo úkolu:

RM 89-4857/22

Název:

Podnět občana ze dne 29.03.2022 adresovaný radnímu Ing. Prouzovi

Zadání:

ukládá
OSÚ zaslat ve spolupráci se ST kritické připomínky občana města p. [osobní údaj
odstraněn] k návazností stávající veřejné autobusové dopravy ve městě na konkrétní
vlakové spoje, a to organizátorovi dopravní obslužnosti, tj. KÚ KHK k vyjádření.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Na základě konzultace se ST a p. Martinem Prouzou byla odeslána vedoucímu
Oddělení dopravní obslužnosti KHK Ing. Davidu Procházkovi žádost o prověření
dodržování návaznosti linkových autobusů na vlaky v železniční stanici Nové Město
nad Metují.
V současné době čekáme na vyjádření KHK.

Číslo úkolu:

RM 89-4842/22

Název:

Venkovní samoobslužná prádelna - žádost o umístění

Zadání:

byla seznámena
s nabídkou společnosti BEST SERIES s.r.o., Ostrava 710 00, IČO: 05643724, ve věci
umístění veřejného kiosku "Venkovní samoobslužné prádelny". RM sděluje, že nemá
pro tento druh zařízení vhodné městské pozemky.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Prokýšková Věra

Termín plnění: 02.05.2022
Původní plnění: 19.04.2022

Zodpovědný: Prokýšková Věra

Termín plnění: 02.05.2022
Původní plnění: 19.04.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 89-4841/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Vyhrazené parkovací stání - ul. Komenského

Zadání:

nesouhlasí
se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro p. VAN TOI TRIN, bytem
Komenského 27, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 28015371, na parkovišti na p.
p. č. 2069/44 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Komenského, a to z důvodu funkce
tohoto parkoviště, která spočívá v dostupném krátkodobém parkování, které je
zaručeno zpoplatněním.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

11.04.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 89-4840/22

Název:

ZD - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/2

Zadání:

schvaluje
upravenou zadávací dokumentaci na zpracování "PD - Urnový háj u SMOS v Novém
Městě nad Metují", a to ve znění upravené přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 89-4838/22

Název:

Vyjádření k PD - Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v
Novém Městě nad Metují

Zadání:

souhlasí
s vyjádřením města k předložené PD pro společné územní a stavební povolení,
kterou zpracovala společnost MTK Brno s.r.o. pro stavbu "Snížení emisí slévárny
společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují", ve znění přílohy k
tomuto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 89-4837/22

Název:

Žádost o vyjádření k přesahu přístřešku nad městský pozemek p. p. č. 205/1 v
k. ú. Krčín

Zadání:

souhlasí
s přesahem střechy krytého parkovacího stání, kdy střecha ve výšce 3 m přesáhne
0,64 m2 nad pozemek ve vlastnictví města p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín. RM nesouhlasí
se zpevněním části komunikace žulovou kostkou do betonového lože na pozemku
města p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín. Rekonstrukce komunikace v ul. Budín by se měla
vyřešit komplexně, a to zpracováním PD, zajištěním stavebního povolení a následnou

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 11.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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realizací rekonstrukce komunikace v celé ulici. Pokud však nebude tato investiční
akce zařazena a schválena v rozpočtu na rok 2023, tak RM doporučuje žadateli
podat žádost o zpevnění části komunikace na pozemku města p. p. č. 205/1 v k. ú.
Krčín opakovaně.
Založeno:

07.04.2022

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 89-4833/22

Název:

Návrhy na úpravu U - A studie lokality KASÁRNA

Zadání:

bere na vědomí
zápis z 2. jednání hodnotící komise k revizi Urbanisticko - architektonické studie
lokality KASÁRNA, které se uskutečnilo dne 23.03.2022, a souhlasí s přijatými závěry
v uvedeném zápisu, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Zápis s požadavky na úpravu U - A studie lokality KAASÁRNA by l
postoupen zpracovatelům arch. Zídkovým.

Číslo úkolu:

RM 89-4832/22

Název:

Žádost o souhlas s umístěním 3 ks bannerů TJ Sport pro všechny

Zadání:

souhlasí
s umístěním 3 ks propagačních bannerů TJ Sport pro všechny z.s. na plot sokolovny
u bočního vjezdu do sokolské zahrady v ul. Přibyslavská, další na plot sokolovny v
křižovatce ulic Přibyslavská a Dukelská a další na plot sokolovny v ul. Pekelská, a to
na dobu určitou, na 3 měsíce od vydání souhlasu, a to za předpokladu splnění
následujících podmínek:
• Před umístěním bannerů na plot si žadatel zajistí všechna potřebná povolení
stavebního úřadu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4711/22

Název:

Smlouva o právu provést stavbu - zpevněná plocha a dešťová kanalizace na p.
p. č. 676/1 v k. ú. Krčín

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu zpevněné plochy v rozsahu cca 17,3 m2 a nové
dešťové kanalizace délky cca 9,5 m na p. p. č. 676/1 k. ú. Krčín, která je ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují za účelem připojení stavby "Rekonstrukce objektu na
rodinný dům, st. p. č. 120/2, v k. ú Krčín". Smlouva je uzavírána mezi městem Nové
Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění upravené přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.
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Založeno:

10.03.2022

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 30.03.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4708/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vícepráce ve výši 24.200 Kč vč. DPH z důvodu
opakované úpravy VO v PD stavební akce „II/285 Nové Město nad Metují - hranice
okresu RK“, čímž se cena SOD zvyšuje na celkovou cenu 243.210 Kč vč. DPH, mezi
městem Nové Město nad Metují a fy M - projekce s.r.o., Resslova 956/13, Hradec
Králové, IČO: 05061415, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

06.04.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 87-4705/22

Název:

Regulace reklamních ploch ve městě

Zadání:

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

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

2022-04-12: Vložen samostatný bod do RM 90. Splněno.
2022-03-16: Žádost o prodloužení termínu plnění, na podkladech se postupně
pracuje.

Číslo úkolu:

RM 87-4703/22

Název:

Rekonstrukce Staré školy v Krčíně - zpracování projektové dokumentace

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Zpracování PD - Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22, ul.
Bratří Čapků, Krčín, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Projekční a průzkumný atelier, Ing. Jan Chaloupský aut. ing., U Hřiště 639,
Trutnov 2, IČO: 11164034, za nabídkovou cenu 249.260 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 06.04.2022:
Smlouva je uzavřena.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 06.04.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 06.04.2022
Původní plnění: 04.04.2022
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Plnění úkolu ke dni 29.03.2022:
Smlouva je odeslána k podpisu druhé straně.
Číslo úkolu:

RM 87-4699/22

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Žádost o provedení živičného krytu v ul. Budín

Zadání:

bere na vědomí
žádosti p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM
prověřit a projednat se správci sítí nutnost zpracování PD stavebních úprav
komunikace v ul. Budín na p. p. č. 198/1, 695 a 205/1 v k. ú. Krčín a následně znovu
předložit do RM.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

2022-04-12: Splněno. ORM předkládá projednání se správci síti a vyjádření OŽP do
RM 90.
2022-03-30: Žádáme o prodloužení termínu plnění do 19. 04. 2022. OMM rozeslalo
11. 3. žádosti o vyjádření OŽP, Vak Náchod, Gasnet s.r.o. a ČEZ Distribuce a.s.
Doposud jsme neobdrželi žádné vyjádření.

Číslo úkolu:

RM 87-4693/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v
Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices
s.r.o., Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, za nabídkovou cenu
2.140.198,38 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4800/22

Název:

Studie BD Metuj

Zadání:

bere na vědomí
předložené nové řešení studie BD Metuj, které předložila firma MARK VALA s.r.o.,
Brno, IČO: 07214481.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 08.04.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 30.03.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 88-4794/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

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

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce "Demolice objektu čp. 142, v ul.
Nerudova, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ANTISTAV s.r.o., Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, který posouvá termín realizace
na srpen - říjen 2022, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

06.04.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4792/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu kanalizační a vodovodní přípojky v městském
pozemku p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a plynovodní přípojky
v městském pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují pro budoucí
novostavbu RD na st. p. č. 488/1 v k. ú. Nové Město nad Metují mezi městem Nové
Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: 1.3.2022: Žádost o posun termínu. Prozatím stavebník nepodepsal
SoPPS.

Číslo úkolu:

RM 88-4791/22

Název:

SoPPS vodovodní a plynovodní přípojky v ul. Na Kopci

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu plynovodní a vodovodní přípojky v městském
pozemku p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín pro RD č. p. 126 v ul. Na Kopci v Novém Městě
nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují, p. Jiřím Bílkem, Na Kopci 407, 549
01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 06.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 17.05.2022
Původní plnění: 19.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 88-4789/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

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

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné učebny ZŠ Komenského PD o 170 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem z akce Chodník v ul. U
Zázvorky - realizace (§ 2219).

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 88-4788/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci akce zpracování „PD - Rekonstrukce č.p. 14 na odborné
učebny ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují/2" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČO: 11164034,
za nabídkovou cenu 560.230 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 88-4787/22

Název:

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

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Rekonstrukce č.p. 14 na
odborné učebny ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují/2" firmě Ing. Jan
Chaloupský, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČO: 11164034, za nabídkovou cenu
560.230.Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 06.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 88-4785/22

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Program regenerace MPR a MPZ v roce 2022

Zadání:

ukládá
OMM v termínu stanoveném Ministerstvem kultury ČR předložit žádost o příspěvek z
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2022 ve výši přidělené kvóty 400 tis. Kč na realizaci obnovy kulturní
památky městské opevnění - část: hradba s jihozápadní baštou v ul. Na Zadomí.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Žádost o příspěvek odeslána.

Číslo úkolu:

RM 88-4781/22

Název:

Nebytové prostory č. p. 142, ul. Nerudova

Zadání:

ukládá
OSN uzavřít s nájemci nebytových prostor v č. p. 142, ul. Nerudova, dohody, na
jejichž základě bude nájemní vztah ukončen ke dni 31.07.2022.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 88-4780/22

Název:

Nebytové prostory č. p. 142, ul. Nerudova

Zadání:

ukládá
OSN informovat nájemce nebytových prostor v č. p. 142, ul. Nerudova, že výpovědi,
které jim byly zaslány na základě usnesení č. RM 82-4522/22 ze dne 10.01.2022,
město bere zpět.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 88-4777/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 8 ke Kupní smlouvě č. 34/15, který řeší novou kupní cenu a nové zálohy
pro rok 2022 za dodávky tepelné energie v č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka, mezi
firmou První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6, IČO: 27471454 a
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 07.04.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 11.04.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 11.04.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 11.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 88-4774/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s kácením 2 ks smrků pichlavého ve spodní části školní zahrady "MŠ Na Františku",
nacházejících se v linii podél oplocení s ul. Dukelská, s tím, že bude v místě
provedena náhradní výsadba, tj. doplnění 3 ks jehličnanů - DOUGLASKA TISOLISTÁ
- PSEUDOTSUGA MENZIESII, velikost min. 125 cm.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

V současné době probíhá řízení k povolení pokácení stromů. Po konzultaci s OŽP
bude v následně vydaném povolení stanovena možnost pokácení těchto stromů na
říjen 2022.

Číslo úkolu:

RM 88-4773/22

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s kácením 2 ks topolů osika, rostoucích mimo zastavěné území, na hraně břehu
vodního toku v ochranném pásmu letiště, na pozemku města (p.p.č. 403, v k.ú.
Vrchoviny) s tím, že kácení i likvidaci dřeva si zajistí sám žadatel, tj. AEROKLUB.
Zároveň žadatel splní povinnost vhodné náhradní výsadby, kterou ve svém
rozhodnutí stanoví OŽP MěÚ Nové Město nad Metují, jako dotčený orgán státní
správy, který vydává rozhodnutí o kácení a případné související náhradní výsadbě.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

V současné době probíhá řízení k povolení pokácení stromů. Po konzultaci s OŽP
bude v následně vydaném povolení ke kácení stanovena možnost pokácení těchto
stromů na říjen 2022.

Číslo úkolu:

RM 88-4764/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
„Spy, Ke Mlejnu - knn pro č. p. 59 a č. p. 18“ s panem [osobní údaj odstraněn], k části
pozemku v majetku města: p. p. č. 550 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v
rozsahu cca 26 bm (cca 15,6 m²) dle výkresu „Situace - napojení nn, č.p. 559 a č.p.
18“, ve znění přílohy k tomuto bodu. Sjednaná cena za zřízení věcného břemene
bude činit 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m² pozemku zatíženého budoucím
věcným břemenem (skutečný rozsah věcného břemene a cena budou upřesněny až
po vyhotovení GP). RM pověřuje ST podpisem smlouvy.

Termín plnění: 31.10.2022
Původní plnění: 18.04.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 31.10.2022
Původní plnění: 19.04.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.
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Založeno:

24.03.2022

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 11.04.2022

Plnění úkolu:

11.04.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 01.04.2022.

Číslo úkolu:

RM 83-4550/22

Název:

Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient

Zadání:

souhlasí
se zvýšením nájemného z nebytových prostor v majetku města o zjištěnou míru
inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %, a to u těch smluv, kde to smluvní podmínky dovolí.

Založeno:

27.01.2022

Plnění úkolu:

28.02.2022
K dnešnímu dni nebyly vráceny všechny podepsané Dodatky, tudíž neproběhla
registrace těchto Dodatků v registru smluv.
14.03.2022
K dnešnímu dni nebyly vráceny všechny podepsané Dodatky, tudíž neproběhla
registrace těchto Dodatků v registru smluv.
11.04.2022
Splněno

Číslo úkolu:

RM 85-4662/22

Název:

Výsledek rozpočtu za r. 2021 a vazba na rozpočet r. 2022 - podnět Ing. Maura

Zadání:

ukládá
OMM připravit ve spolupráci s MST aktuální informace k seznamu investic
schválených v rozpočtu na rok 2022, které se budou týkat jejich předpokládané
realizovatelnosti v průběhu roku 2022.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Vložen samostatný bod do RM 90. Splněno.

Číslo úkolu:

RM 85-4660/22

Název:

Aktuální informace k vybraným investičním akcím pro rok 2022, podněty Ing.
Maura

Zadání:

ukládá
OMM předložit do RM 88 a následně do ZM 24 rozpracování potřebných investičních
prostředků pro rekonstrukci objektu č. p. 152 v ul. 1. máje ve variantách:
a) nutné opravy objektu "ZŠ Krčín" č. p. 152 v ul. 1. máje v režii OSN.
b) nejnutnější dílčí rekonstrukce týkající se části jídelny a kuchyně v objektu "ZŠ
Krčín" č. p. 152 v ul. 1. máje.
c) návrh financování rekonstrukce celého objektu "ZŠ Krčín" č. p. 152 v ul. 1. máje vč.
harmonogramu realizace (ve variantách s přístavbou tělocvičny nebo bez přístavby
tělocvičny).

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 11.04.2022
Původní plnění: 07.03.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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Založeno:

28.02.2022

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno, předloženo do RM 90. Na RM 90 bude rozhodnuto, zda bude
bod postoupen do ZM 24.
2022-03-29: První externí zpracovatel slíbil zaslání první části podkladů před
následující RM 90. Jedná se o energetický audit provázaný s dotačními tituly - návrhy
na řešení financování. Druhý zpracovatel provede pasport objektu s popisem závad
vč. fotodokumentace (naposledy zpracoval čp. 14 v ul. Komenského), ten předběžně
slíbil, že je schopen odevzdat dílo nejdříve v květnu. OMM předloží na základě
podkladů bod do následující RM před jednáním ZM. Na RM se bude rozhodovat o
zařazení bodu do jednání dubnového ZM.

Číslo úkolu:

RM 85-4658/22

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Název:

Koncepční projednání v rámci strategie dalšího postupu v revitalizaci býv.
kasáren

Zadání:

ukládá
vedení města a OMM zahájit tržní konzultace s developery týkající se dalšího
postupu v revitalizaci bývalých kasáren.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Tržní konzultace byly zahájeny. Ve 14. kalendářním týdnu s firmou 3t Group, v 15.
kalendářním týdnu s fy FATO. Další se plánují.

Číslo úkolu:

RM 85-4657/22

Název:

Koncepční projednání v rámci strategie dalšího postupu v revitalizaci býv.
kasáren

Zadání:

ukládá
OMM zaregistrovat Urbanisticko - architektonickou studii a zahájit proces změny ÚP,
který by studii reflektoval.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

2022-04-11: Autor studie v Kině 70 seznámil ZM a KVR s výstupy své práce. V
hodnotící komisí se následně objevily další připomínky, které byly znovu projednány.
Autor studie se k tomu má opět vyjádřit a případně zapracovat do studie. Dále se
ozvali zástupci KHK, že mají zcela jinou představu o svém objektu v řešeném území.
K této věci je na 14.04.2022 naplánována další schůzka na půdě KHK s architekty. Z
těchto důvodu nedošlo k zaregistrování studie a nedošlo k zahájení změny ÚP.

Termín plnění: 19.04.2022
Splněno: 11.04.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 27.06.2022
Původní plnění: 19.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 85-4647/22

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno.
15.03.2022: SOD prozatím nebyla podepsána, na základě usnesení RM 87 se
připravuje Dodatek č. 1 k této SOD na posun termínu.

Číslo úkolu:

RM 85-4646/22

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

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

Číslo úkolu:

RM 85-4643/22

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022
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15.03.2022: žádost o posun termínu. SOD byla odeslána k podpisu druhou stranou,
čekáme na její navrácení.
Číslo úkolu:

RM 85-4642/22

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

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

RM 85-4641/22

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

VZ - PD - Cyklostezka Vrchoviny - Šonov

Zadání:

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

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno.
15.03.2022: žádost o posun termínu. SOD byla odeslána k podpisu druhou stranou,
čekáme na její navrácení.

Číslo úkolu:

RM 85-4640/22

Název:

VZ - PD - Cyklostezka Vrchoviny - Šonov

Zadání:

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

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

12.04.2022: Splněno.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 12.04.2022
Původní plnění: 21.03.2022
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15.03.2022: žádost o posun termínu. SOD byla odeslána k podpisu druhou stranou,
čekáme na její navrácení.

Číslo úkolu:

RM 19-1087/19

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Název:

Zápis č. 2/2019 z jednání Komise regenerační ze dne 24.06.2019

Zadání:

ukládá
MST ve spolupráci s OMM pokračovat v řešení odstranění zatékání do objektů na
Husově náměstí.

Založeno:

31.07.2019

Plnění úkolu:

2022-04-12: Splněno. Začátkem roku proběhla schůzka s obyvatelem z Husova
náměstí za účasti OMM, vedení města a Ing. Krásného. Byly mu sděleny informace z
území a možný návrh řešení. V tuto chvíli bez další reakce.

Termín plnění: 18.04.2022
Splněno: 13.04.2022
Původní plnění: 23.09.2019

Plnění ke dni 15.09.2021: Nic nového se neudálo, ponecháno ve sledování.
Plnění ke dni 30.11.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Vyjádření MST - byla
provedena hydroizolace u paty domů č. p. 1236 a 1237 na Husově náměstí. Průsak
vody do sklepů po dešti bohužel nadále trvá. Varianta s vytvořením norných vrtů, do
kterých by se zachycovala voda pronikající zeminou pod krycí deskou Husova
náměstí, je finančně velmi náročná, a proto doporučuji počkat na plánovanou
rekonstrukci komunikace I/14, při které budeme za město trvat na správném
odvodnění silnice procházející Husovým náměstím. Dle vyjádření zástupce Ing. Kose
z ŘSD HK by rekonstrukce měla proběhnout v roce 2023.
Plnění k 14.09.2020: proběhlo provedení hydroizolace místní stavební firmou. Přítok
vody do sklepa manželů [osobní údaj odstraněn] trvá nadále (telefonicky ověřeno).
Provedené opatření zcela nevyřešilo průsak vody v nejnižším místě sklepa. Situaci
budeme dál sledovat. K sousednímu objektu manželů [osobní údaj odstraněn] voda
dál prosakuje.
Plnění k 25.05.2020: Je naplánováno provedení hydroizolace místní stavební firmou
v měsíci červen - červenec. Telefonicky byla záležitost projednána s dotčenými
vlastníky nemovitostí. Po provedení opatření vyčkáme, jak moc výrazně došlo ke
snížení průsaků dešťových vod do objektů.
Plnění k 02.12.2019: Je domluveno zhotovení hydroizolace u paty domů [osobní údaj
odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]. Z klimatických důvodů bude provedeno na jaře
roku 2020. Pokud tento krok nepřinese zlepšení stávající situace, je předjednáno
s projektantem řešení pomocí vrtů, do kterých by se stahovala podzemní voda.
Plnění k 15.10.2019: Ke konci měsíce nám slíbil odborník na geologii a geofyziku
zpracování cenové nabídky týkající se návrhu opatření. Čekáme na zpracování.
Byla oslovena místní firma, která by provedla na doporučení odborníka provedení
povrchové hydroizolaci vytipovaného úseku na HN. Čekáme na zpracování cenové
nabídky. Z kapacitních důvodů jsou schopni práce zrealizovat po zimě. Byl odeslán
dopis na ŘSD ČR s žádostí, aby se zabývali rekonstrukcí včetně odvodnění silnice
I/14 vedoucí přes HN.
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Plnění k 23.09.2019: Proběhla schůzka s odborníkem na geologii a geofyziku.
Jednáme o způsobu realizace a nákladech na provedení několika speciálních vrtů, do
kterých by se stahovala podzemní/dešťová voda, která by samotíží odtékala do
kanalizace. Návrh řešení, forma metody bude po zpracování předložena na jednání
RM.
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1 ÚVODNÍ INFORMACE

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 14:15 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
14:15 - 15:30 OMM
4.
Správa nemovitostí
bez bodů
OMM
5.
Rozvoj
15:30 - 17:30 OMM
6.
Finance
17:30 - 18:00 OF
7.
Různé
18:00 - 18:25
8.
Diskuse
18:25 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 90-4860/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 90:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.04.2022

2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7

Školství, kultura a sport
Pořádání akce k 75. výročí založení ZUŠ
Žádost ZUŠ B. Smetany - ředitelské volno
Omezení provozu MKN v době letních prázdnin
Žádost Rokáč Zámecký klub o zapůjčení pódia
Zápis č. 9 z jednání KSPORT ze dne 29.03.2022
Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům
Zápis z 12. zasedání KKULT ze dne 30.03.2022

3.
3/1

3/4

Majetkoprávní úkony
Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku st. p. č. 2127, jehož součástí je stavba č. p. 926
- ul. U Lípy
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - p. p. č. 728/1 a 728/22
- ul. Přibyslavská/nám. 17. listopadu
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - p. p. č. 766/1, 780/1 a 780/54,
k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Dubu
Dlouhodobě nevyužité zastavitelné pozemky

4.

Správa nemovitostí

5.
5/1
5/2
5/3

Rozvoj
Zápis č. 13 z jednání Komise dopravní ze dne 28.03.2022
Inundační most v ul. Husitská - podání žádosti o dotaci
RO na propojující chodník ve Vrchovinách

3/2
3/3
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5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15

Žádost o povolení nového sjezdu na p. p. č 528/3 v ul. Kpt. Jaroše
Provedení živičného krytu v ul. Budín
Zpevněná plocha na p. p. č. 705/19 v ul. Na Výsluní
Regulace reklamních ploch ve městě
Dodatek č. 1 k SOPPS
Místní památky - návrh na impregnaci sochy sv. Jakuba Většího
Obnova nátěrů špaletových oken a výměna oken v suterénu - Spolkový dům Husovo náměstí
Rekonstrukce přístavby ZŠ Krčín v Novém Městě nad Metují
VZ - „Přestavba objektu DPS - III. etapa“
Probíhající investiční akce města
Varianty řešení Kina 70 z hlediska ekonomického a prostorového + SWOT analýzy
Vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují

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

Finance
Dotace a dary 2022 - žádosti
Žádost Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují o finanční příspěvek
Rozpočtová opatření 2022
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2022
Darovací smlouvy na spotřebiče - býv. hotel Metuj

7.
7/1

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

Různé
Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Spy, o uvolnění kulatiny z městských
lesů
Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního poměru
zaměstnance
Smlouva o nájmu a poskytování služeb
Nákupy IT techniky - plnění usnesení č. ZM 23-748/22
ZM 24 dne 28.04.2022 - upravený a doplněný program
Souhrnná informace o pomoci Ukrajině

8.

Diskuse

7/2

HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.04.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 90 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 90-4861/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

2/1 Pořádání akce k 75. výročí založení ZUŠ
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o povolení pořádat kulturní akci k 75. výročí založení ZUŠ v
Novém Městě nad Metují, která se bude konat v pátek 10.06.2022 od 16:00 do 20:00 hodin na
Husově náměstí, a to na vyvýšené ploše před "vlaštovkami". Zároveň žádá RM o bezplatné
zapůjčení krytého pódia.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit.
Vyjádření OF: Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným záborem dle čl. 14
OZV č. 3/2015, o místních poplatcích, od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 90-4862/22
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním akce k 75. výročí založení
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, která se bude konat v pátek
10.06.2022 od 16:00 do 20:00 hodin na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ v
Novém Městě nad Metují. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí
na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se
souhlasem předány žadateli, který plně odpovídá za jejich dodržení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 90-4863/22
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením a postavením krytého pódia pro Základní uměleckou školu
Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod, na akci k 75. výročí
založení Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, která se bude konat
v pátek 10.06.2022 od 16:00 do 20:00 hodin na Husově náměstí v prostoru plochy před
"vlaštovkami" v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 90-4864/22
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia na akci k 75. výročí založení
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, která se bude konat v pátek
10.06.2022 od 16:00 do 20:00 hodin na Husově náměstí na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" v
Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/2 Žádost ZUŠ B. Smetany - ředitelské volno
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o schválení vyhlášení 2 dnů ředitelského volna pro žáky na
dny 17. a 18.05.2022 z důvodu pořádání "akce dne otevřených dveří pro rodiče a žáky" v ZUŠ
B. Smetany.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 90-4865/22
RM souhlasí s vyhlášením ředitelského volna v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují ve dnech 17. a 18.05.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/3 Omezení provozu MKN v době letních prázdnin
Identifikace:
Ředitelka MKN žádá RM o schválení omezeného provozu MKN v době letních prázdnin takto:
pondělí 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 18:00 hodin; úterý 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 15:00 hodin;
středa 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 15:00 hodin; čtvrtek 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 18:00 hodin;
pátek a sobota zavřeno. Ode dne 01.09.2022 bude obnoven provoz v plném rozsahu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Takto upravená provozní doba se schvaluje opakovaně z důvodu čerpání
dovolených zaměstnanců MKN.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 90-4866/22
RM souhlasí s omezením provozu Městské knihovny Nové Město nad Metují ode dne 01.07.2022
do dne 31.08.2022 takto: pondělí 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 18:00 hodin; úterý 8:00 - 12:00 hodin,
13:00 - 15:00 hodin; středa 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 15:00 hodin; čtvrtek 8:00 - 12:00 hodin, 13:00
- 18:00 hodin; pátek a sobota zavřeno.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/4 Žádost Rokáč Zámecký klub o zapůjčení pódia
Identifikace:
Žádost Rokáč Zámecký klub, pí [osobní údaj odstraněn], o zapůjčení pódia (beden) na akce,
které se budou konat v termínech 30.04., 21.05. a 28.05.2022. Podrobnosti viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 90-4867/22
RM souhlasí se zapůjčením pódia (beden) na akce do Rokáče Zámeckého klubu v Novém Městě
nad Metují, které se budou konat v termínech 30.04., 21.05. a 28.05.2022. RM ukládá
TS kontaktovat žadatele a zajistit předání pódia (beden).
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 29.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/5 Zápis č. 9 z jednání KSPORT ze dne 29.03.2022
Identifikace:
Dne 29.03.2022 se sešla ke svému jednání KSPORT. Komise projednávala rozdělení dotací
sportovním klubům na rok 2022 - viz následující bod RM a doporučuje RM rozdělit 80% částky
určené na sport dle výpočtu a 10 % dle návrhu KSPORT. KSPORT projednávala organizaci
akce Vyhlášení sportovců města - akce je plánovaná na dne 07.10.2022. KSPORT dále
hovořila o absenci multifunkční sportovní haly v Novém Městě nad Metují a doporučuje RM
zařadit tuto akci do zásobníku investičních akcí města.
Odůvodnění:
Předloženo na základě Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vyjádření OMM: V zásobníku investičních akcí města je pod ID 779 zařazeno sportovní
zařízení: „Krytý bazén, koupaliště, sportovní zařízení u stadionu Generála Klapálka“. V ÚP
NMnM je pro tuto plochu vyčleněna severní plocha za areálem Gen. Klapálka.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: ST, vedoucí OŠKS, Ing. Dostál, Ing. Němeček. Ing. Maur - osobně si myslí, že tzv.
"zásobník investičních akcí" ztratil již dávno svůj význam. Navrhoval, vyjasnit si název, zda má
jít o multifunkční sportovní zařízení nebo multifunkční halu. OŠKS - požadavek byl na
multifunkční sportovní halu. Poté odhlasováno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 90-4868/22
RM byla seznámena se zápisem č. 9 z jednání Komise sportovní ze dne 29.03.2022 a bere tento
zápis na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 90-4869/22
RM ukládá OMM doplnit k ID 779 slovo "multifunkční" sportovní hala v Novém Městě nad Metují v
zásobníku investičních akcí města.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/6 Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům
Identifikace:
V souladu s Pravidly pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové
Město nad Metují provedl UKIA ve spolupráci s OŠKS výpočet dotace pro jednotlivé sportovní
kluby. Komise projednávala rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2022 a doporučuje RM
rozdělit 80% částky určené na sport dle výpočtu a 10 % dle návrhu KSPORT viz příloha k
tomuto bodu. RM dorozděluje zbývajících 10% částky určené na sport. RM schvaluje dotace
do 50 tis. Kč, dotace nad 50 tis. Kč schvaluje ZM.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme navýšení dotace spolku TTC Nové Město nad Metují, z. s., z
10 %, které rozděluje RM, o 85 tis. Kč z důvodu prodeje sportoviště, a tím vzniklých nových
nákladů.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Dostála k důvodům navýšení finančních prostředků sportovním klubům - konkrétně
Volejbalové centrum, Sportovní centrum a TJ Spartak. Odpověděla vedoucí OŠKS Volejbalové centrum - zde to je na základě výpočtu podle tzv. "Jáchyma", Sportovní centrum mají zvýšené náklady, žádost je na badminton taková, jakou jsme po nich chtěli, TJ Spartak dnes Ing. Vik požádal o dofinancování nárůstu provozních nákladů (energie atd.) - finance jim
nestačí. Ing. Maur - zimní stadion - je jasné, že ta částka i při navýšení nemůže stačit. Máme
nové informace k případnému schválení dotace na rekonstrukci? V rámci řešení financování
sportu podle výpočtového modelu (Jáchym) krytí nákladů na provoz zimního stadionu neřeší a
nebude schopno řešit, bude to třeba nějak uchopit. Chápe žádost na další peníze na provoz,
ale tím problém asi jen odložíme, ale my ho musíme řešit trvale. ST - je to bod do příští
koncepční RM. ST se pak telefonicky spojil s Ing. Vikem, aby pro radní získal aktuální
informace ohledně dotace na rekonstrukci. Ing. Vik uvedl, že informace nové nemá, pouze
neformální v tom smyslu, že by dotace měla dopadnout. Po podrobné diskusi radní
odsouhlasili položky navržené v KSPORT a dále pak navýšení pro TTC, kvůli platbám
podnájmu a zbytek volných zdrojů pro TJ Spartak. Usnesení byla odhlasována s tím, že u
TJ Spartak se částka změnila na 1702 tis. Kč. Do příloh k tomuto bodu byla doplněna
upravená příloha, tj. tabulka "Sportovní kluby - dotace 2022". RM schválila doporučující
upravené usnesení pro ZM.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 90-4870/22
RM schvaluje poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z. s., 41 tis. Kč, Klub českých turistů Nové Město nad Metují
z. s. 43 tis. Kč a Šachový klub Nové Město nad Metují z. s. 15 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smluv
s jednotlivými žadateli zpracovaných dle platné vzorové smlouvy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 90-4871/22
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz
sportovišť takto: Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s. 1 196 tis. Kč (poskytnuta záloha 700 tis.
Kč - schváleno usnesením č. ZM 22-718/21), TJ Spartak Nové Město nad Metují, z. s. 1 702 tis. Kč
(poskytnuta záloha 700 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 22-719/21), Stepík Nové Město nad
Metují, z. s. 300 tis. Kč (poskytnuta záloha 50 tis. Kč - schváleno usnesením č. RM 82-4513/22),
Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z. s. 379 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují z.
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s. 250 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují 204 tis. Kč, Tělocvičná jednota
Sokol Krčín 400 tis. Kč, TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z. s. 218 tis. Kč, HOVRCH, z. s. 160
tis. Kč, TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z. s. 131 tis. Kč, Volejbalové centrum nad
Metují, z. s. 270 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z. s. 281 tis. Kč, PONMM, z. s.
(plavecký oddíl) 116 tis. Kč, Florbalová škola Nové Město nad Metují, z. s. 74 tis. Kč, TTC Nové
Město nad Metují z. s. 127 tis. Kč, Lyžařský klub Nové Město nad Metují z. s. 93 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Zápis z 12. zasedání KKULT ze dne 30.03.2022
Identifikace:
Dne 30.03.2022 proběhlo jednání KKULT, která měla mj. na programu informace o rozdělení
dotací v oblasti kultury a doporučení vyslání umělce do partnerského města Hilden.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM. Ve smyslu návrhů
KKULT jsou navržena usnesení k tomuto bodu.
Stanovisko OF k návrhu KKULT na vyřazení z hlasování o dotacích na kulturu tyto žádosti:
Novoměstská filharmonie, Pěvecký sbor Kácov, Česká obec legionářská, z. s. a žádost pana
Davida Novotného: Vedoucí OF souhlasí s tím, že v rámci dotačního programu by neměly být
posuzovány žádosti MK na činnost Novoměstské filharmonie a Pěveckého sboru Kácov. Tato
sdružení jsou financována v rámci činnosti MK a z tohoto důvodu byl v minulosti navýšen
členský příspěvek města. V případě, že jsou finanční prostředky na veškeré aktivity MK
nedostatečné, měla by být tato záležitost předjednána Radou klubu a následně pak
požadováno navýšení členského příspěvku. Obdobou jsou příspěvkové organizace města,
které zvláštní žádosti do dotačního řízení města nepředkládají.
Žádost p. Novotného, IČO: 66302129, byla v minulosti posuzována v rámci dotačního řízení a
vzhledem k výši příspěvku nebyl důvod posuzovat tuto žádost samostatně. Pokud je akce
pořádána pod záštitou ST, může být dotace členy RM upřednostněna.
V případě, že žádost Československé obce legionářské bude posuzována mimo dotační
pravidla jako samostatná akce, kterou chce RM nebo ZM podpořit, musí být schváleno
příslušné rozpočtové opatření. V současnosti není v rozpočtu vyčleněna žádná finanční částka
na „dotace mimo dotace“. V kompetenci RM je schválení částky dotace do 50 tis. Kč. Částka
vyšší musí být schválena ZM. RO může být pokryto přesunem z § 6409 - položka Rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza (radní a předseda KKULT) seznámil přítomné se zápisem z KKULT a odpověděl
na dotazy. Dále bylo diskutováno o podpoře v rámci projednávání rozpočtu (MK) - mělo by to
sloužit samostatným spolkům, které nemají jinou možnost sehnat peníze. Do diskuse se
zapojil ST a Ing. Dostál. ST - "NOFI" dostává 300 tis. Kč, "Kácov" 100 tis. Kč v rámci rozpočtu
MK, proč žádají? OŠKS - je to pro ně další příjem. Ing. Prouza - není to o tom, že by KKULT
byla proti konání kulturních akcí, ale proti tomu, nedat jim peníze podle zavedeného systému.
Dále pak i u akcí, které jsou pod záštitou ST, navrhuje financování řešit samostatně.
Doplňující informace podal TAJ - upozornil na stanovisko OF k návrhu KKULT vyřadit
z hlasování o dotacích na kulturu tyto žádosti: Novoměstská filharmonie, Pěvecký sbor Kácov,
Česká obec legionářská, z. s. a žádost pana Davida Novotného. Další podrobní diskuse
přítomných se týkala informací k akci D. Novotného, k "legionářům" a k financování Kácova a
Stránka 26

ZÁPIS Z PORADY
RM 90 ze dne 19.04.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
NOFI, kde se radní shodli v tom, že jejich podpora je řešena v rámci rozpočtu Městského
klubu, kam město výrazně přispívá. Poté bylo hlasováno s tím, že první usnesení odhlasováno
ve znění dle původního návrhu. Druhé usnesení - drobná úprava textu - schváleno a třetí
usnesení bylo doplněno ve smyslu, že RM souhlasí s vyřazením navržených subjektů od
KKULT, s výjimkou žádosti p. Davida Novotného, IČO: 66302129." Schvalování konkrétních
částek pak proběhlo v rámci projednání bodu 6/1, který byl projednán návazně na tento bod.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 90-4872/22
RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání Komise kulturní ze dne 30.03.2022 ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 90-4873/22
RM bere na vědomí a schvaluje doporučení KKULT vyslat do partnerského města Hilden výtvarnici
pí Jarmilu Valterovou u příležitosti jejího životního jubilea.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 90-4874/22
RM bere na vědomí návrh KKULT na vyřazení z hlasování o dotacích na kulturu tyto žádosti:
Novoměstská filharmonie, Pěvecký sbor Kácov, Česká obec legionářská, z. s., a žádost p. Davida
Novotného, IČO: 66302129, a bere na vědomí doporučení KKULT podpořit tyto žadatele mimo tuto
dotační podporu. RM souhlasí s vyřazením navrhovaných žádostí z hlasování s výjimkou žádosti p.
Davida Novotného, IČO: 66302129.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

3/1 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku st. p. č. 2127, jehož součástí je stavba
č. p. 926 - ul. U Lípy
Identifikace:
ZM uložilo usnesením č. ZM 23-737/22 ze dne 24.02.2022 zveřejnit minimálně na 20 dní
záměr města prodat spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku st. p. č. 2127, jehož
součástí je stavba - budova č. p. 926, ul. U Lípy, v k. ú. Nové Město nad Metují. Záměr města
byl zveřejněn dne 08.03.2022 do dne 29.003.2022. Nemovité věci jsou v podílovém
spoluvlastnictví, když podíl ve výši id. 1/3 je ve vlastnictví města Nové Město nad Metují a
podíl ve výši id. 2/3 ve společném jmění manželů [osobní údaj odstraněn]. Ke zveřejněnému
záměru města byla podána 1 nabídka/vyjádření v uzavřené obálce, která bude otevřena na
zasedání RM.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle Pravidel pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují č. 2/2022/PR. Jednotlivé procesní kroky k prodeji spoluvlastnického podílu
města byly započaty v lednu 2021 a jsou podrobně popsány v příloze tohoto bodu. Vyjádření
odborných útvarů je v příloze tohoto bodu. Právní zárukou pro spolek TTC Nové Město nad
Metují z.s., že bude moci prostory dále užívat, bude uzavření nájemní smlouvy mezi manželi
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[osobní údaj odstraněn] jako pronajímateli a městem jako nájemcem na dobu určitou 20 let.
Nájemní smlouva je připravena a byla předložena manželům [osobní údaj odstraněn] k
vyjádření. Manželé [osobní údaj odstraněn] s textem nájemní smlouvy souhlasí. Město
následně prostory poskytne TTC do podnájmu. Podnájemní smlouva je rovněž připravena a
byla předložena TTC k vyjádření. Předseda TTC dne 04.04.2022 sdělil, že k podnájemní
smlouvě nemají žádné připomínky a souhlasí s ní. Nájemní smlouva a podnájemní smlouva
budou předloženy ke schválení do RM poté, co ZM rozhodne o prodeji spoluvlastnického
podílu města ve výši id. 1/3 na předmětné nemovitosti.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM jedinou doručenou obálku - nabídka manželů
[osobní údaj odstraněn] k odkupu spoluvlastnického podílu na pozemku st. p. č. 2127, jehož
součástí je stavba č. p. 926 - ul. U Lípy, za nabídkovou cenu ve výši 2 mil. Kč. ST - manželům
[osobní údaj odstraněn] jsme doporučili, aby se zúčastnili zasedání ZM 24, kde bude o prodeji
hlasováno. Poté odhlasováno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 90-4875/22
RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se
smlouvou o zřízení zástavního práva, ve znění přílohy k tomuto bodu, mezi městem Nové Město
nad Metují a manželi [osobní údaj odstraněn], týkající se vypořádání pozemku st. p. č. 2127, jehož
součástí je stavba - budova č. p. 926, ul. U Lípy, v k. ú. Nové Město nad Metují, na základě které
dojde ke zrušení podílového spoluvlastnictví a jeho vypořádání tak, že pozemek st. p. č. 2127, jehož
součástí je stavba - budova č. p. 926, ul. U Lípy, v k. ú. Nové Město nad Metují, bude nadále
výlučně náležet do společného jmění manželů [osobní údaj odstraněn], kteří jsou městu jako
náhradu za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 povinni uhradit nabídnutou, a tedy sjednanou částku
v celkové výši 2.000.000 Kč za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - p. p. č. 728/1 a 728/22 - ul.
Přibyslavská/nám. 17. listopadu
Identifikace:
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, kterou zastupuje společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO:
15032060, se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, požádala dne 28.03.2022 o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 01. Budoucí smlouvou by měla být dotčena část pozemků ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují, a to pozemku parc. č. 728/1 a pozemku parc. č. 728/22, oba v k. ú. Nové Město
nad Metují - ul. Přibyslavská/nám. 17. listopadu. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí
19 m2/23 bm. Nabízená cena za zřízení věcného břemene činí 5.700 Kč + DPH.
Odůvodnění:
Úhrada za zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy činí 300 Kč/m2, což je více, než
stanoví naše Pravidla pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují č. 2/2022/PR, které požadují 200 Kč/m2. Do smlouvy byly doplněny podmínky pro
provedení stavby ze strany ORM. Protistrana s podmínkami souhlasí.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 90-4876/22
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 01 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků ve vlastnictví města, a to pozemku parc. č. 728/1 a pozemku
parc. č. 728/22, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 19 m2 dle situačního snímku se
zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene, za jednorázovou nabídnutou cenu ve výši
5.700 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - p. p. č. 766/1, 780/1 a
780/54, k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Dubu
Identifikace:
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, kterou zastupuje společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO:
15032060, se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, požádala dne 04.04.2022 o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 01. Budoucí smlouvou by měla být dotčena část pozemků ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují, a to pozemku parc. č. 776/1, pozemku parc. č. 780/1 a pozemku parc. č. 780/54,
všechny v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. U Dubu/Třešňová/V Aleji. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí 63 m2/90 bm. Nabízená cena za zřízení věcného břemene činí 12.700
Kč + DPH.
Odůvodnění:
Úhrada za zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy činí 201 Kč/m2, což koresponduje s
našimi Pravidly pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č.
2/2022/PR, které požadují 200 Kč/m2. Do smlouvy byly doplněny podmínky pro provedení
stavby ze strany ORM. Protistrana s podmínkami souhlasí.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 90-4877/22
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 01 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků ve vlastnictví města, a to pozemku parc. č. 776/1, pozemku
parc. č. 780/1 a pozemku parc. č. 780/54, všechny v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 63
m2 dle situačního snímku se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene, za
jednorázovou nabídnutou cenu ve výši 12.700 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/4 Dlouhodobě nevyužité zastavitelné pozemky
Identifikace:
Usnesením č. ZM 20–667/21 ze dne 16.09.2021 byl ST uložen následující úkol: „ZM ukládá
ST zjistit vhodným způsobem záměry majitelů pozemků ležících na území města - časový
horizont jejich zastavění či případný zájem prodeje. Jedná se o pozemky zařazené územním
plánem do kategorie Bydlení - v bytových domech, Bydlení - v rodinných domech - městské a
Bydlení - v rodinných domech - venkovské. Předpokládaný termín do 28. února 2022.“
Odůvodnění:
Z ÚP NMnM byly vybrány pozemky, u kterých nemáme informace, že by se na nich něco dělo,
a jejich vlastníků jsme se proto dotazovali, zda mají nějaký konkrétní záměr k zastavění těchto
pozemků a příp. v jakém časovém horizontu. Více informací je ve zprávě, která je přílohou
tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - je tam někde zásadní rozpor mezi ÚP a stavebníky? OMM - ne, všichni mají zájem
někdy stavět. Většinou jsou tam časové nejasnosti, tzn. vlastníci nejsou schopni říci, v jakém
časovém horizontu chtějí začít stavět. Ing. Maur - podněty pro změnu ÚP neočekáváme a to
"nezastavění" je spíš z pohledu perspektivy dlouhodobé? OMM - ano. TAJ - máme velké
množství nezastavěných zastavitelných ploch - může se stát, že z tohoto důvodu nám KÚ
KHK další plochy pro zástavbu nepovolí. Navázala velice obsáhlá diskuse radních, ke které
byl přizván i Mgr. Balcar, který je referentem pro územní plánování a který odpověděl na
dotazy radních. Diskuse se mj. týkala různých lokalit a šancí na jejich brzkou zástavbu - tj.
např. Krčínské návrší, pozemky v lokalitě Na Kopci atd. Radní se shodli v tom, že
nezastavěnost takových lokalit, kde to je možné, nám blokuje potenciální rozvoj na jiných
místech ve městě. Byl mj. diskutován i případ některých pozemků ve Spech, kde by změna
ÚP, tj. převedení pozemků pro možnou výstavbu RD, byla logická, ale KÚ KHK ji nepovolil.
Dále byl diskutován i význam zastavovacích studií pro větší lokality určené k zástavbě, jejich
závaznosti ve srovnání např. s regulačními plány. V této souvislosti se dotazoval Ing. Dostál k
problematice možné závaznosti k budování domů s tzv. "zelenými střechami". Po skončení
obsáhlé diskuse bylo odhlasováno navržené usnesení. Jeden radní nebyl při hlasování
přítomen v jednací místnosti.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 90-4878/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu ze dne 13.04.2022 pro Zastupitelstvo města Nové
Město nad Metují o záměrech vlastníků dlouhodobě nevyužitých zastavitelných pozemků, ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
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5 ROZVOJ

5/1 Zápis č. 13 z jednání Komise dopravní ze dne 28.03.2022
Identifikace:
Dne 28.03.2022 se sešla ke svému 13. jednání Komise dopravní. RM je předkládán zápis z
jednání komise. Komise dopravní projednala návrh Osadního výboru Spy na trvalé
zjednosměrnění ul. Kosařova. Členové komise se shodli, že není nutné v této ulici provoz
zjednosměrňovat, navrhují nahradit v ul. Kosařova dosavadní dopravní značení zákaz vjezdu
nákladních vozidel dopravním značením zákaz vjezdu vozidel nad 2 t mimo dopravní obsluhy.
Dále projednávali možnost vyznačení cyklotrasy v úseku mezi ul. Na Kopci a Nahořanami.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz, zda nemožnost vyznačení cyklostezky z Krčína do Nahořan spočívá v
nesouhlasu obce Nahořany, zda nelze nalézt řešení. TAJ - neví, jestli to bude možné - už v
minulosti byly snahy tu účelovou komunikaci vnímat jako cyklostezku, ale cyklostezka to není,
je to komunikace vybudovaná v rámci komplexních pozemkových úprav a prioritně musí
sloužit k přístupu k pozemkům vlastníků a vzhledem k tomu, že jde o zemědělskou půdu, tak
slouží především pro provoz zemědělské techniky. OMM - bylo to řešeno i s KČT, ale k tomu
jsou potřeba souhlasy, mj. i obce Nahořany. Obec nemá zájem dopravním značením
upřednostnit cyklisty, protože cesty využívají především zemědělci a docházelo tam v
minulosti i ke konfliktům mezi cyklisty a zemědělci, proto také doporučují zachovat stávající
stav. Ing. Prouza - Komise dopravní nepřijala k tomu ani žádné usnesení (členem Komise
dopravní je mj. místostarosta obce Nahořany, který jejich stanoviska vysvětlil). Poté
odhlasováno. Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 90-4879/22
RM bere na vědomí a byla seznámena se zápisem č. 13 z jednání Komise dopravní ze dne
28.03.2022 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 90-4880/22
RM ukládá OMM nahradit v ul. Kosařova dosavadní dopravní značení "Zákaz vjezdu nákladních
vozidel" dopravním značením "Zákaz vjezdu vozidel nad 2 t mimo dopravní obsluhy".
Odpovídá: OMM, Provede: OVV, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Inundační most v ul. Husitská - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Na stavbu "Inundační most v Krčíně, ul. Husitská" má město zpracovánu PD a v letošním roce
aktualizovaný stavební rozpočet (5,5 mil. Kč vč. DPH). V rozpočtu města pro letošní rok jsou
na tuto akci schváleny finanční prostředky ve výši 4,4 mil. Kč. Do konce dubna bude
požádáno o vydání stavebního povolení a následně budou zahájeny práce na přípravě
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele prací. Akce svým charakterem nezapadla mezi
podporované aktivity doposud vyhlášených dotačních titulů. Z tohoto důvodu může město
zkusit požádat o dotaci z dotačního programu KHK - Dotace na individuální účel 2022. Žádosti
podané do dne 30.04.2022 budou projednány krajským zastupitelstvem dne 20.06.2022. Výše
podpory není stanovena, záleží na žadateli o kolik si požádá. Finanční spoluúčast žadatele je
kladně hodnocena. Individuální dotaci je vhodné projednat s radním KHK, který má danou
oblast ve své gesci - viz úkol pro ST.
Odůvodnění:
V rozpočtu města na rok 2022 je schválena položka na realizaci stavby. Je zpracována PD,
bude požádáno o vydání stavebního povolení. Dlouholetý požadavek OV Krčín.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 90-4881/22
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního programu KHK - Dotace na individuální účel
2022 na akci "Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 90-4882/22
RM ukládá ST projednat na KHK projekt "Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad
Metují".
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 RO na propojující chodník ve Vrchovinách
Identifikace:
Na realizaci chodníku ve Vrchovinách (podél vývěsky) byla uplatněna pozastávka z celkové
ceny díla ve výši 10 %, jelikož RM 81 schválila vícepráce na chodník ve Vrchovinách v době,
kdy již byl schválen rozpočet na rok 2022, bylo na letošní rok počítáno s nižší částkou na
vyplacení pozastávky, než je nyní na vyplacení pozastávky potřeba. Z tohoto důvodu je třeba
provést RO ve výši 10 tis. Kč.
Odůvodnění:
Pozastávka ve výši 10 % bude vyplacena po odstranění vad a nedodělků.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 90-4883/22
RM schvaluje RO navýšení akce Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - realizace (§ 2219) o 10
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební úpravy chodníku a komunikace podél č.
p. 66 ve Vrchovinách (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Žádost o povolení nového sjezdu na p. p. č 528/3 v ul. Kpt. Jaroše
Identifikace:
Město obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o souhlas se zřízením sjezdu na p. p. č.
2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, sjezd je určen pro dopravní připojení pozemku p. p. č.
528/3 v k. ú. Nové Město nad Metují na místní komunikaci ul. Kpt. Jaroše. Sjezd v chodníku
by byl proveden v rámci realizace rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše. ORM předkládá
k odsouhlasení připojení na místní komunikaci a schválení smlouvy o právu provést stavbu
sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která bude v případě schválení uzavřena mezi
žadatelem a městem za poplatek 1.500 Kč.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním ST - přikláněl by se k povolení sjezdu. Ing. Dostál - záruky,
sankce, jak uvádí pí Ptáčková z ORM - je to dobrý nástroj nebo nelze vymáhat? OMM - mělo
by to být vymožitelné. ST - máme zájem o to, aby si zde bydlící svá auta parkovali na svých
pozemcích a ne na komunikaci, což zřízení sjezdu umožní.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 90-4884/22
RM souhlasí s dopravním připojením pozemku p. p. č. 528/4 v k. ú. Nové Město nad Metují na
místní komunikaci v ul. Kpt. Jaroše a s vybudováním nového sjezdu na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují.
Odpovídá: EXT, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 90-4885/22
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, pro dopravní připojení pozemku p. p. č. 528/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují na místní komunikaci ul. Kpt. Jaroše, za poplatek 1500 Kč mezi městem Nové
Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/5 Provedení živičného krytu v ul. Budín
Identifikace:
RM usnesením č. RM 87-4699/22 uložila projednat záměr se správci sítí a znovu předložit
žádost o provedení živičného krytu v ul. Budín k projednání do RM. OMM obdrželo vyjádření
Gasnet s.r.o., nesouhlas ČEZ Distribuce a.s. a nesouhlasné vyjádření OŽP. Společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve svém vyjádření ze dne 13.04.2022 sdělila, že před
realizací by chtěli provést opravy na vodovodním řadu a přípojkách. OŽP požaduje vzhledem
k blízkosti stavby k vodnímu toku vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu na
základě zpracované PD.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 90-4886/22
RM bere na vědomí informace, že pro realizaci živičného krytu je nutné zpracování PD a vydání
společného povolení stavby a ukládá OMM zařadit zpracování PD stavebních úprav komunikace
v ul. Budín na p. p. č. 198/1, 695 a 205/1 v k. ú. Krčín do návrhu rozpočtu na rok 2023.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Zpevněná plocha na p. p. č. 705/19 v ul. Na Výsluní
Identifikace:
OMM obdrželo žádost od pana Ing. arch. Pavla Hejzlara, Riegrova 194, 547 01 Náchod, IČO:
74657950, zastupujícího vlastníky poz. p. č. 705/16, 705/9, 705/20 a 705/25, k. ú. Nové Město
nad Metují, a to: [osobní údaj odstraněn], o souhlas se zpevněnou-příjezdovou plochou na p.
p. č. 705/9, k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Na Výsluní, kde OMM požadovalo doplnění 2
parkovacích stání pro návštěvy nově budovaných RD.
Odůvodnění:
Viz stanovisko OMM a ARCH v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi radních vedoucí ORM vysvětlila na prezentovaných přílohách, jaké byly původní
požadavky města, tj. na 2 návštěvnická stání na ploše před vjezdem ke 3 RD. Projektant však
poslal technické zdůvodnění, že se mu tam 2 místa nevejdou a že návštěvy odparkují na
soukromých pozemcích u RD. Na zpevněnou plochu se vejde jen 1 parkovací stání. Problém
tam mj. dělá i terén - výškové rozdíly. Poté bylo navržené usnesení odsouhlaseno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 90-4887/22
RM souhlasí s udělením výjimky z požadavků města na počet parkovacích míst pro návštěvníky na
zpevněné ploše na p. p. č. 705/9, k. ú. Nové Město nad Metují, z důvodu řešení parkovacích stání
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pro návštěvy na zpevněných plochách soukromých oplocených pozemků a namísto 2 parkovacích
stání pro návštěvy, souhlasí se zřízením pouze 1 parkovací stání pro návštěvy na p. p. č. 705/9, k.
ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Regulace reklamních ploch ve městě
Identifikace:
RM 87 uložila "OMM ve spolupráci s městským architektem zajistit podklady pro zadání
externího zpracování manuálu pro umisťování reklam ve veřejném prostoru." OMM ve
spolupráci s ARCH se pokusilo hledat již vytvořené podklady, které by mohli městu vyřešit
tíživý problém s nepovolenými reklamami ve veřejném prostoru. Existuje mnoho variant
přístupu k řešení, na kterých lze pracovat dle potřeb města. Např. lze volit formu nařízení
města, ve kterém lze řešit problematiku plošně na zvoleném území ve zjednodušeném režimu.
Další alternativou je manuál pro reklamu, který je rozepsán v příloze. Je proto třeba nyní
rozhodnout o cestě a případně metodě, která bude v našem městě zvolena.
Odůvodnění:
K jednání bude přizván ARCH. Na jednání RM bude třeba projednat jakou případnou formou
řešení se dále zabývat.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Většina radních diskutovala za přítomnosti ARCH Mgr. A. Víta Lukase. Ing. Dostál vidí cestu
ve zpracování manuálu či vyhlášky. Mgr. Hylský - navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by
řešila regulaci reklamních ploch ve městě a hledala nějaký konsensus. OMM - v takové
skupině by to chtělo širší zapojení (kultura, sport atd.). Řešení ve formě Nařízení (vyhlášky)
řeší pouze menší věci, stále ale bude problém s velkou reklamou, kterou má povolovat OVRR.
ARCH - podporuje myšlenku širší pracovní skupiny, ale směr by měla stanovit RM. Dát
zelenou např. rozšíření oficiálních výlepových ploch na krátkodobou reklamu na konkrétní
akce, rozšířit možnosti inzerce ve Zpravodaji a na městském webu apod. Nepřipustit
zaplevelení veřejného prostoru reklamou. Ing. Dostál - ten směr, základ pro řešení, by právě
měl dát ten manuál. ST - kdo se ale tím bude zabývat a jak? Zde ty kapacity nejsou. Ing.
Němeček - dle jeho názoru žádnou takovou pracovní skupinu ustanovovat nepotřebujeme všechny nepovolené reklamní plochy umístěné na majetku města můžeme prostřednictvím
TS sundat, odvézt a místa tak ve městě vyčistit. Nepovolené reklamy nad 0,6 m2
zdokumentovat a předat k řešení na stavební úřad. MST reagoval na Ing. Němečka - mj.
zahltíme stavební úřad, viz nestíhání v řešení některých nepovolených staveb atd. Mgr.
Hylský - doufá, že do budoucna se to bude řešit i na objektech, které nejsou městské. Ale
když stavební úřad není schopen "sundat" černou stavbu, tak nebude bohužel ani "sundávat"
(řešit) nepovolené reklamní plochy ve městě. Ing. Němeček - když to není schopná zvládnout
příslušná státní správa, musí se do toho vložit samospráva - navrhuje opřít se o zákon a
příslušné paragrafy. Ing. Dostál, ale k tomu bude právě cenné mít oporu v tom manuálu.
Vedoucí OMM - můžeme vyřešit nepovolenou reklamu např. na našich sloupech, ale to, co
přísluší OVRR, to musí řešit oni. Ing. Dostál - logický impuls vidí v tom, že chceme prioritně
řešit umísťování reklamy na našich objektech a pak teprve přejít k tomu dalšímu. ARCH připomíná, že to různé řešení žádostí o umístění reklam, které pak řeší RM je zbytečné
"zaplevelení" práce RM, to by "kuchařka" mohla řešit. Následovala další debata na toto téma,
ve které byly projednány alternativy možného přístupu k řešení problému a cesty, jak a kým
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takový manuál zpracovat. ST - s odkazem na minulé neúspěšné pokusy v této oblasti vyjádřil
svou skepsi a doporučil tuto problematiku do voleb již neřešit. Ing. Dostál - doporučuje pověřit
OMM a ARCH kontaktováním externího subjektu, který by pro nás zpracoval manuál a zjistit,
co by to stálo. ARCH - a co rozsah zadání? Ing. Dostál popsal postup, jak to dělají u řešení
zahrad. Proběhla další debata o tom, co by v zadání mělo být či nemělo. OMM - co je tím
hlavním cílem? Ing. Dostál - město by mělo říci, co chce propagovat, kde a jak. OMM - pak by
viděl cestu ve formě zákonného Nařízení. Nakonec radní formulovali a schválili toto usnesení:
"RM byla seznámena s možnostmi řešení reklam ve městě Nové Město nad Metují a ukládá
OMM prověřit manuál k umístění reklam dle města Plzeň, a to na potřeby města Nové Město
nad Metují."
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 90-4888/22
RM byla seznámena s možnostmi řešení reklam ve městě Nové Město nad Metují a ukládá
OMM prověřit manuál k umístění reklam dle města Plzeň, a to na potřeby města Nové Město nad
Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Dodatek č. 1 k SOPPS
Identifikace:
Společnost Suntel Czech s.r.o., Březnická 5602, Zlín, zastupující spol. CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, požádala o souhlas s úpravou trasy vedení
komunikační sítě v úseku mezi prodejnou Albert a čerpací stanicí v ul. T. G. Masaryka. Změna
trasy spočívá v přesunu vedení ze zeleně mezi chodníkem a prodejnou PENNY Market do
zeleně mezi chodníkem a komunikací I/14. Změna trasy je navržena z důvodu terénu,
stávající zeleně, která by byla výkopem poškozena a stávajícím vedením VO.
Odůvodnění:
OMM souhlasí se změnou trasy vedení s ponecháním stávajících podmínek stanovených v
podepsané SOPPS.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - k výkopům směrem na Vrchoviny - zdá se mu, že tam po zahrnutí zůstává hodně
zeminy - má obavy z dostatečného zhutnění, aby se to v trase výkopu později nepropadalo.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 90-4889/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke SOPPS "DVDSL7025_C_H_NMNM854-NMNM1HR_MET" mezi
městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a společností CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, jako stavebníkem, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/9 Místní památky - návrh na impregnaci sochy sv. Jakuba Většího
Identifikace:
V rozpočtu města, v položce § 3326 Místní památky, byla navržena impregnace kulturní
památky Barokní sochy sv. Jakuba Většího. Tato socha je umístěna na Husově náměstí u
kostela Nejsvětější Trojice. Návrh na impregnaci vychází z doporučení dle restaurátorské
zprávy, která byla zpracována po dokončení restaurování sochy v roce 2016. Ve zprávě je
doporučen pětiletý cyklus pro provedení impregnace. Na základě tohoto doporučení bylo
zadáno zpracování cenové nabídky. Odhad nákladu na provedení byl stanoven ve výši 5.000
Kč. V současné době je však socha částečně pokryta mechy, lišejníky a řasami (biologické
zvětrání). Z tohoto důvodu již není možné provést pouze impregnaci, ale je nutné provést
drobné restaurátorské práce.
Odůvodnění:
Na drobné restaurátorské práce byl předložen Návrh rekonzervace sochy, který vypracovala
MgA. Kateřina Myšková, ak. soch. a rest. Restaurátorský záměr obsahuje tyto práce:
dlouhodobé čištění vodou, mechanické a chemické čištění, revize vysprávek, lokální zpevnění
materiálu (rekonzervace), plastická retuš, domodelování chybějících částí, barevné
sjednocení, revize zlacení atributů a lemů drapérie, závěrečná povrchová úprava sochy a
vyhotovení zprávy. Odhad celkové ceny za provedení prací činí 32.430 Kč vč. DPH. V
restaurátorské zprávě z roku 2016 bylo uvedeno doporučení ošetřovat plastiku látkami, které
zabraňují nadměrnému zvlhčování kamenného materiálu, a to v pětiletých cyklech. Tato
plastika je však umístěna na nevhodném místě, ve velmi vlhkém prostředí. Na sochu za celý
den nesvítí slunce, takže zde nemůže dojít alespoň k částečnému odpaření vlhkosti. Z tohoto
důvodu se zde mechy a lišejníky vytvářejí dříve a ošetření v pětiletých cyklech není
dostačující. Z tohoto důvodu navrhujeme ošetření impregnací již po 2 letech. Doporučujeme
provedení rekonzervace. V případě zadání rekonzervace v letošním roce bude možné
provedení prací nejdříve na podzim. Doporučujeme zajistit v letošním roce Závazné
stanovisko památkové péče a rekonzervaci zařadit do rozpočtu na rok 2023 (nutné provést
objednávku s předstihem již na podzim letošního roku).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Prouzy ve věci vlastnictví sochy sv. Jakuba Většího (podle jeho informací je
socha ve vlastnictví farnosti), odpověděla vedoucí ORM - pečujeme o ni roky (máme ji v
inventárních soupisech, ale dodatečně prověříme skutečné vlastnictví). Další dotaz vznesl Ing.
Dostál ve věci, zda je účelné to schvalovat takto v předstihu. ORM - takhle to potřebuje
schválit kolegyně, která to má na starosti, aby to už objednala a zařadilo se to do rozpočtu na
rok 2023. Restaurátoři jsou vytížení a město se na to musí připravit, mj. získat závazné
stanovisko památkářů atd. Ing. Dostál - vítá tento postup, ale rád by v této souvislosti zmínil
autobusovou zastávku ve Vrchovinách - kde se dopředu schvalovalo kácení stromů, aby na to
pak navázala stavba přesunuté zastávky. Nyní jsou stromy pokáceny, ale zastávka stále není.
TAJ - jakou to má souvislost s projednávaným bodem, tj. se sochou? Ing. Dostál - autobusová
zastávka byla odsouhlasena, ale dosud není realizována. Diskutující se poté vrátili opět k
projednávané soše. Mgr. Hylský - realizace je červen 2022, ale do rozpočtu je to na rok 2023.
Má tam být rok 2023. TAJ - bylo to upřesněno - příprava bude provedena v roce 2022,
realizace proběhne v roce 2023. Poté odhlasováno.
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 90-4890/22
RM souhlasí se zařazením položky rekonzervace kulturní památky Barokní sochy sv. Jakuba
Většího, která je umístěna u vchodu do panské oratoře kostela Nejsvětější trojice na Husově
náměstí v Novém Městě nad Metují, do rozpočtu na rok 2023 - položka § 3326 Místní památky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Obnova nátěrů špaletových oken a výměna oken v suterénu - Spolkový dům
Husovo náměstí
Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2022 byla schválena položka § 3322 Program regenerace - Spolkový
dům čp.1225 - obnova nátěrů oken a madla venkovního schodiště. Plánována je obnova
nátěrů oken na jižní a západní straně, výměna oken v suterénu na jižní straně, repase okna
rozvodové skříně a obnova nátěru dřevěného madla venkovního schodiště. Nyní předkládáme
ke schválení smlouvu o dílo na realizaci této akce.
Odůvodnění:
Na tuto akci byla zpracována poptávka, ve které byli poptáni 3 dodavatelé, kteří mají
zkušenosti s obnovou oken v památkově chráněném území. Doručena byla pouze 1 nabídka
ve výši 191.422 Kč vč. DPH, kterou podal uchazeč p. Antonín Plšek TRUHLÁŘSTVÍ, U
Zvoničky 258, 547 01 Náchod-Babí, IČO: 13200739, 1 uchazeč se ze zakázky omluvil.
Náklady na zakázku budou pokryty z položky § 3322 "Program regenerace - Spolkový dům
čp.1225 - obnova nátěrů oken a madla venkovního schodiště". Uvedená akce byla zařazena
do Anketního dotazníku v Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2022. V tomto
programu byla pro rok 2022 přidělena kvóta 400 tis. Kč. Dle doporučení MK je celá výše kvóty
schválena k využití pro 1 zakázku města, a to pro akci "Oprava městského opevnění mezi
domy č.p. 1234 a1248 v Novém Městě nad Metují". Doporučujeme zadání zakázky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 90-4891/22
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a p. Antonínem Plškem, U
Zvoničky 258, 547 01 Náchod-Babí, IČO: 13200739, ve výši 191.422 Kč vč. DPH na akci "Obnova
nátěrů špaletových oken a výměna oken v suterénu - budova čp. 1225, Husovo náměstí, Nové
Město nad Metují", ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Rekonstrukce přístavby ZŠ Krčín v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Na RM 85 dne 21.02.2022 a následně na ZM 23 dne 24.02.2022 byl projednáván rozsah
rekonstrukce přístavby "ZŠ Krčín" v Novém Městě nad Metují. RM svým usnesením č. 854660/22 uložila OMM úkol předložit do RM 88 a následně do ZM 24 rozpracování potřebných
investičních prostředků pro rekonstrukci objektu č.p. 152 v ul. 1. máje ve variantách:
a) nutné opravy objektu „ZŠ Krčín“ č. p. 152 v ul. 1. máje v režii OSN
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b) nejnutnější dílčí rekonstrukce týkající se části jídelny a kuchyně objektu „ZŠ Krčín“ č. p.152
v ul. 1. máje
c) návrh financování rekonstrukce celého objektu „ZŠ Krčín“ č.p. 152 v ul. 1. máje vč.
harmonogramu realizace (ve variantách s přístavbou tělocvičny nebo bez přístavby tělocvičny)
ZM 23 odložilo projednávání tohoto bodu na jednání ZM 24 (tj. dne 28.04.2022).
OMM nyní předkládá informace k tomuto úkolu.
Odůvodnění:
Informace k rekonstrukci objektu viz příloha tohoto bodu. Informace budou aktualizovány po
předložení posudku stávajícího stavu objektu, který zpracovává firma STATING s.r.o. Na RM
je nutné rozhodnout o dalším postupu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podala radním vedoucí ORM a přečetla připravený návrh nového znění
usnesení, kterým by se schválilo zpracování PD na celý objekt a akce by se rozetapizovala na
dílčí části: "RM doporučuje ZM uložit MST ve spolupráci s OMM zadat zpracování PD na
kompletní rekonstrukci celého objektu přístavby ZŠ Krčín čp. 152 v ul. 1. máje tak, že
rekonstrukce objektu bude rozdělena do dílčích etap, které mohou být zadávány postupně dle
finančních možností města, a to na kompletní rekonstrukci objektu ve stávajícím rozsahu."
MST doplnil o informace z jeho účasti na členské schůzi TJ Sokol Krčín, na které zazněl
podnět, který se fakticky týkal rekonstrukce tělocvičny a kuchyně. Rádi by, aby město koupilo
nafukovací halu, která by zakryla hřiště u sokolovny, které by pak mohlo být používáno
celoročně, mj. i pro užívání "ZŠ Krčín" na výuku tělocviku. Dává to zde pro informaci jako
nápad, který od TJ Sokol Krčín zazněl a který by uvítali. Ing. Maur - zřejmě nic jiného, než
rozdělení budoucí rekonstrukce do etap, nám nezbývá. Nikde nenašel finanční rámce. Jsou
tam vyčísleny jen údaje pro variantu A, ale pro B a C už ne. Neví, o jak velké částce se tedy
bavíme, jestli např. o 100 mil. Kč nebo jiné. Příští zastupitelé budou muset pečlivě zvažovat
priority. Když už se to bude dělat, tak ať to není chyba. Možná stačí tělocvičnu zrekonstruovat
podle určitých parametrů, ale zdůraznil, že malých tělocvičen je v Novém Městě nad Metují
hodně. Vedoucí ORM upozornila na potřebu rekonstruovat plynovou kotelnu - otázkou
zůstává, zda u toho nezměnit zdroj vytápění. Ing. Dostál - zrekonstruovat tělocvičnu tak, jak
tam je, je stejný případ jako s Kinem 70. Odhad s částí tělocvičny je jaký? ORM - možná
realizace např. za 3-4 roky. ST - škola si nevzpomněla na nic, že je potřeba něco řešit. Ing.
Maur - škola bohužel přišla se zbytnými věcmi a neřešila nezbytné. ST - když už dělat něco
většího, šel by do velké víceúčelové kryté haly, která ve městě chybí. V případě rekonstrukce
přístavby "ZŠ Krčín" si ale dovede představit variantu A, B i C. Vedoucí OMM - uvedl
odhadované ceny jednotlivých variant. Ing. Prouza - líbí se mu varianta C, protože se tam dá
ledacos udělat. Ing. Maur - žádá o sdělení rozměrů tělocvičny. Dále radní diskutovali nad
nafukovací halou viz podnět, který prezentoval v úvodu MST. Mgr. Hylský - nafukovací hala
není tak špatný nápad. Ing. Maur - je třeba si uvědomit, že nafukovací hala už nebude stát 5-6
mil. Kč jako před lety, nyní bude cena v řádech několika desítek mil. Kč. Po další velice
obsáhlé diskusi většiny přítomných pak radní odhlasovali variantu C a původně navržené
znění usnesení přeformulovali takto: "RM doporučuje ZM uložit MST ve spolupráci s OMM
zadat zpracování PD na kompletní rekonstrukci celého objektu přístavby "ZŠ Krčín" čp. 152 v
ul. 1. máje tak, že rekonstrukce objektu bude rozdělena do dílčích etap, které mohou být
zadávány postupně dle finančních možností města, a to na kompletní rekonstrukci objektu ve
stávajícím rozsahu."
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 90-4892/22
RM doporučuje ZM uložit MST ve spolupráci s OMM zadat zpracování PD na kompletní
rekonstrukci celého objektu přístavby "ZŠ Krčín" čp. 152 v ul. 1. máje tak, že rekonstrukce objektu
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bude rozdělena do dílčích etap, které mohou být zadávány postupně dle finančních možností města,
a to na kompletní rekonstrukci objektu ve stávajícím rozsahu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 VZ - „Přestavba objektu DPS - III. etapa“
Identifikace:
Dne 13.04.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek a na veřejnou zakázku „Přestavba objektu DPS - III. etapa". Hodnotící komise
předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V termínu pro podávání nabídek byla doručena 1 nabídka. V rozpočtu města je na tuto akci
schválena částka ve výši 3 mil. Kč. Na přestavbu objektu DPS se vztahuje přenesená daňová
povinnost. Nabídková cena je 2.339.957,95 Kč bez DPH, DPH 15 % činí 350.993,69 Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Dostála, kolik bylo poptáno firem, vedoucí ORM reagovala omluvou - nyní si to
nepamatuje a zapomněla to do textace bodu napsat - poptáno bylo ale min. 7 firem. OMM celé patro bude prázdné - jediné, co bude způsobovat hluk, je přesun stavebního materiálu.
Poté odhlasováno.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 90-4893/22
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Přestavba objektu DPS - III. etapa", firmě Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01
Solnice, IČO: 41250257, za nabídkovou cenu 2.339.957,95 Kč bez DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 90-4894/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Přestavba objektu DPS - III. etapa" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO: 41250257, za
nabídkovou cenu 2.339.957,95 Kč bez DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/13 Probíhající investiční akce města
Identifikace:
RM 85 "uložila OMM připravit ve spolupráci s MST aktuální informace k seznamu investic
schválených v rozpočtu na rok 2022, které se budou týkat jejich předpokládané
realizovatelnosti v průběhu roku 2022." Proběhlo jednání vedení města s OMM + OF + TS
8.4.2022 se závěry předložit k projednání obnovu živičného krytu (OŽK) v ul. Školní (část
úseku bez obrub) a Rekonstrukci zastávkového zálivu, plakátovácí plocha a místo pro
kontejnery u Rezeckého mostu. Obě dvě akce v rámci návrhu rozpočtu pod čarou.
Položka "Oprava ul. Školní - PD" je v rozpočtu ORM na letošní rok schválena ve výši 120 tis.
Kč, v případě pouhé OŽK se objedná potřebná výměra nového asfaltu, demontáž a montáž
retardérů a obnova VDZ.
Taktéž na schůzce proběhla obsáhlá diskuse nad významnými a nákladnými investičními
akcemi města v dalších letech (rozvojová plocha kasárna, rekonstrukce Kina 70 vč. okolí,
Nerudova ul., BD Metuj atd.), které bude třeba mít finančně pokryté s "opatrným" zadlužením
města. Doporučeno bylo si finanční prostředky začít střádat do rezervy na významné
investiční akce města a nečekané výdaje spojené s rostoucími provozními výdaji, kterými se
město potýká.
V současné době dle dostupných informací nebude v rámci rozpočtu vyčerpána položka:
Chodník v ul. U Zázvorky - realizace; 6.500 tis. Kč + související akce - Program Regenerace ZUŠ 1209 - sanační opatření - realizace; 1.200 tis. Kč.
Okružní křižovatka Vrchoviny; 300 tis. Kč.
Inundační most v ul. Husitská - realizace; 4.400 tis. Kč (dokončení 2023).
Rekonstrukce býv. hotelu Metuj na BD Metuj - realizace; 2.150 tis. Kč (objekt je užíván pro
uprchlíky z Ukrajiny).
U dalších akcí, kde je podmínka provázanosti s dotací, je potřeba vyčkat na cca červen červenec 2022, zda bude dotace přidělena a v jaké výši (např. ul. Družební, MŠ Krčín ložnice,
MŠ Rašínova spojovací krček, ZŠ Malecí lapol).
Více informací viz rozeslané investiční karty. U přesouvaných akcí je stále potřeba mít
finanční krytí připravené i pro další rok.
Odůvodnění:
Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostal - dotaz na použité pojmy "opatrné zadlužování" a "postupné střádání rezerv".
Vedoucí OMM - napsal to svými slovy - jde o to, abychom se připravili na investiční akce, ale
nebyli pak překvapení nezbytností vysoké půjčky. Na to navázala diskuse přítomných, která
se týkala možných investičních scénářů pro příští roky a vazby na potřeby a výše investičního
úvěru. Dále byl projednáván i možný konkrétní postup, který se bude týkat záměru BD Metuj.
To ale má i své souvislosti, které vyplývají ze současného využití objektu pro uprchlíky z
Ukrajiny. Zde v této chvíli nelze úplně odhadnout budoucí vývoj, ale je třeba se tím zabývat.
Nakonec se radní shodli v tom, že navrhovat nyní k realizaci nějaké nové investiční akce
(vyjma rekonstrukce povrchu komunikace v ul. Školní), by nebylo vhodné, je třeba spíše jít
cestou vytváření finančních rezerv na investice.
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 90-4895/22
RM bere na vědomí informace k probíhajícím investičním akcím města.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Varianty řešení Kina 70 z hlediska ekonomického a prostorového + SWOT analýzy
Identifikace:
ZM 23 projednávalo návrh na zvýšení limitu na rekonstrukci budovy Kina 70, který byl
původně schválen ZM 14 dne 17.09.2020 ve výši 62 mil. Kč vč. DPH v cenách roku 2020.
Předložená varianta řešení rekonstrukce Kina 70 a finanční navýšení nebylo na ZM 23
odsouhlaseno. ZM 23 uložilo MST ve spolupráci s OMM předložit do dubnového ZM prověření
dalších variant řešení Kina 70 z hlediska ekonomického a prostorového a předložit
jednoduchou SWOT analýzu ke každé variantě řešení Kina 70. Ing. arch. MgA. David
Mateásko předložil městu 3 varianty řešení Kina 70. Nad těmito variantami řešení se dne
06.04.2022 sešla pracovní skupina, která vytvořila SWOT analýzy jednotlivých variant, které
jsou nyní předloženy do RM 90 a následně do ZM 24.
Odůvodnění:
Popis variant řešení vč. kalkulací a vytvořených SWOT analýz - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní vedli diskusi k jednotlivým variantám řešení Kina 70. Dle jednotlivých vyjádření dospěli
k závěru, že varianta A je vyloučena již dopředu díky svým vysokým nákladům, varianta C
nepřinese pro Kino 70 žádné velké zlepšení a rozdíl nákladů je mezi variantou B2 a C velmi
malý, až se to zdá podezřelé. Z tohoto pak logicky vyplynul názor řešit rekonstrukci Kina dle
varianty B2. Obě usnesení byla odhlasována s tím, že druhé usnesení bylo doplněno: "...dle
varianty B s odhadovanými náklady ve výši 110 mil. Kč vč. DPH (bez PD)."
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 90-4896/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předložené varianty řešení rekonstrukce Kina 70 z hlediska
ekonomického a prostorového vč. zpracovaných SWOT analýz na jednotlivé varianty ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 90-4897/22
RM doporučuje ZM schválit pokračování přípravných prací na zadání architektonické soutěže
"Kulturní centrum Kino 70" dle varianty B s odhadovanými náklady ve výši 110 mil. Kč vč. DPH (bez
PD).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/15 Vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Změna č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují se týká pozemků p. p. č. 2378 a 1/2 v k.
ú. Nové Město nad Metují - místa zaniklého domu zahradníka č. p. 101 v ul. U Špýcharu.
Předmětem změny územního plánu je změna funkčního využití předmětných pozemků ze
stávající plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) na plochu zeleně soukromé a
vyhrazené (ZS). Na základě podaného podnětu OVRR jako orgánu územního plánování ZM
odsouhlasilo svým usnesením č. ZM 12-396/20 ze dne 14.05.2020 pořízení změny č. 3
Územního plánu Nové Město nad Metují zkráceným postupem dle stavebního zákona.
Odůvodnění:
Na základě usnesení ZM o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují byl
zpracován návrh této změny doc. Ing. arch. Ivanem Kaplanem - Agora studio, který byl
následně v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona projednán v rámci
veřejného projednání. Na základě tohoto projednání byl návrh Změny č. 3 upraven a nyní je
spolu s návrhem rozhodnutí o námitce (viz kapitola 15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ) předkládán ZM k rozhodnutí.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
ST požádal, aby byl tento bod zařazen do programu ZM 24 dne 28.04.2022 (viz bod č. RM 90
- 7/5). Na zveřejněných plakátech na výlepových plochách ve městě to sice nebude (pozn.: již
jsou vylepeny), ale na webu města v sekci Samospráva - Kalendář jednání ZM to
zaktualizujeme a dále na Úřední desce elektronické (na webu města) i kamenné (u KB). Poté
byla všechna 3 doporučující usnesení pro ZM odhlasována.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 90-4898/22
RM doporučuje ZM potvrdit, že Změna č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací
dokumentací vydanou KHK, se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem KÚ KHK.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 90-4899/22
RM doporučuje ZM rozhodnout v souladu s usnesením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších přepisů, o námitce tak, jak je uvedeno v kapitole 15. odůvodnění
Změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 90-4900/22
RM doporučuje ZM vydat formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, jako příslušný orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171
až 174 správního řádu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6 FINANCE

6/1 Dotace a dary 2022 - žádosti
Identifikace:
Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky
se souhrnem žadatelů s tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory
jednotlivým žadatelům. Návrhy radních budou zpracovány do souhrnné tabulky (konečná
verze přílohy) a předloženy na jednání RM 90. Vybrané dlouhodobé činnosti spolků nemusí
být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou neúčelového daru.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak
RM následně informuje ZM. Byly doručeny žádosti ve znění přílohy. Celková částka schválená
v rozpočtu činí 550 tis. Kč a dále částky, které jsou do rozpočtu zahrnuty jmenovitě (Festival
komedie, stacionář Nona, bazén - příspěvek na plavání). Částka 150 tis. Kč je dále v rozpočtu
vyčleněna na dobrovolnickou činnost s mládeží. Konečná částka poskytnutých příspěvků bude
stanovena s využitím hodnotící tabulky s případnou její korekcí stanovenou RM jako hodnotící
komisí. Celá tabulka bude ještě předložena jako informace pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis.
Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč musí být ZM také schváleny.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní hlasovali k jednotlivým žádostem viz tabulka "Dotace a dary 2022 - žádosti" v příloze
tohoto bodu. Poté byla usnesení doplněna a odhlasována. V souladu s doporučením KKULT
bylo zvlášť hlasováno o dotaci pro Československou obec legionářskou, z. s., Praha.
Projednání i viz diskuse v bodu 2/7.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 90-4901/22
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za
dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových
činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy takto: Český svaz
bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 2 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba
ČČK NM 10 tis. Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod
5 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis.
Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 5 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 5 tis. Kč, Český svaz
chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Nadace Jiráskova gymnázia, Náchod 5 tis. Kč, Spolek Nezávislá
společnost Luštinec, NM 10 tis. Kč, Myslivecké sdružení NM - Krčín NM 5 tis. Kč, SK Krčínský prak
z.s., NM 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 10
tis. Kč, Spolek Krčín NM 7 tis. Kč, Spolek Podskaláků, NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (nácvik
programu, doprava) 7 tis. Kč, Česká křesťanská akademie z.s. NM 5 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY,
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o.p.s., NM 15 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč, Péče o
duševní zdraví, z.s. Pardubice 15 tis. Kč, NONA 92, o.p.s., NM 5 tis. Kč, PFERDA z.ú., Rychnov nad
Kněžnou 5 tis. Kč, Linka bezpečí, z.s., Praha 8 - Bohnice 5 tis. Kč, Zdravotní klaun, o.p.s., Praha 2
tis. Kč. V rozpočtu bude proveden přesun z rezervy § 6409 na příslušné paragrafy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 90-4902/22
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy takto: SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů NM 25 tis. Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 10 tis. Kč, Mateřské centrum
Na zámečku NM 10 tis. Kč, Spolek za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého 15 tis. Kč, Český
kynologický svaz ZKO NM 3 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896,
(interaktivní okruh) 5 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava Staré
časy kojenců a batolátek) 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (hudební doprovod) 10 tis. Kč, Jiří
Tymel, NM 9 tis. Kč, David Novotný Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč, Salinger z.s. Hradec
Králové (program Sanace rodiny) 15 tis. Kč, Salinger z.s. Hradec Králové (navazující program SAS)
3 tis. Kč, Společné cesty, z.s., Náchod 10 tis. Kč, Oblastní charita Hradec Králové (intervenční
centrum) 30 tis. Kč, Oblastní charita Hradec Králové (Dům Matky Terezy) 10 tis. Kč, a RM dále
pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy. Ostatním
žadatelům, kteří nejsou uvedeni v usnesení RM, nebylo vyhověno z důvodu, že požadovaný účel
poskytnutí dotace není v souladu se záměry města. V rozpočtu bude proveden přesun z rezervy §
6409 na příslušné paragrafy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 90-4903/22
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a
dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů
města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy
takto: Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa
Dvůr Králové 50 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec
50 tis. Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů NM 40 tis. Kč, Junák - český skaut, středisko „ÚTA“
NM 60 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM 50 tis. Kč. V rozpočtu bude proveden přesun
z rezervy § 6409 na příslušné paragrafy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 90-4904/22
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy takto: Život Hradec Králové o. p. s.
70 tis. Kč, Centrum Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 1 000
tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM 450 tis. Kč a pověřit ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli
zpracovaných dle vzorové smlouvy. V rozpočtu bude proveden přesun z rezervy § 6409 na příslušné
paragrafy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 90-4905/22
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč Československé obci legionářské, z. s., Praha na
projekt PIAVA 2022 a pověřuje ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 90-4906/22
RM schvaluje RO - Dotace na Projekt PIAVA 2022 ve výši 50 tis. Kč (§ 2143). Dotace bude pokryta
přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Žádost Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují o finanční
příspěvek
Identifikace:
Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují předložila žádost o finanční
příspěvek města ve výši 240 tis. Kč na revizi klempířských prvků a přilehlých konstrukcí na
kostele Nejsvětější trojice.
Odůvodnění:
Celkové náklady na opravu v roce 2022 jsou předpokládány ve výši 598,46 tis. Kč s tím, že
akce by byla financována z několika zdrojů (město, Biskupství KH, vlastní zdroje). Podrobnosti
viz příloha k tomuto bodu. V předchozích letech město poskytlo dotace na statické zajištění
krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice v celkové výši 1
mil. Kč. V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši 150 tis. Kč, v roce 2019 částka 200 tis.
Kč, v roce 2020 částka 300 tis. Kč a v roce 2021 částka 350 tis. Kč. Touto revizí bude oprava
střechy kostela ukončena.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - upozornil na pojem ze žádosti farnosti "revize klempířských prvků". OF - jak
žádali, tak to nazval. Ing. Maur - navrhl změnit na "rekonstrukci". Po úpravě těchto slov v obou
usneseních bylo odhlasováno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 90-4907/22
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město
nad Metují, Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují, ve výši 240 tis. Kč na rekonstrukci
klempířských prvků a přilehlých konstrukcí na kostele Nejsvětější trojice, a pověřit ST podpisem
smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 90-4908/22
RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace na rekonstrukci klempířských prvků a
přilehlých konstrukcí na kostele Nejsvětější trojice ve výši 240 tis. Kč (§ 3322). Navýšení bude
pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Rozpočtová opatření 2022
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 22-716/21 zmocnilo RM k provádění opodstatněných
rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2022 s podmínkou, že se bude jednat pouze o
přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován
ani snižován a dále k navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o vratky transferů (dotací), které
příspěvkové organizace prostřednictvím města vrací poskytovatelům těchto transferů.
Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 90-4909/22
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 24, tj. přehled úprav rozpočtu 2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2022
Identifikace:
Informace o hospodaření města.
Odůvodnění:
OF předkládá RM předběžnou informaci o hospodaření města ke dni 31.03.2022. Rozpočet
dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši 54 897,75 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši
45 087,44 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činil 9 810,31 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 90-4910/22
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/5 Darovací smlouvy na spotřebiče - býv. hotel Metuj
Identifikace:
Darovací smlouvy na elektrické spotřebiče pro vybavení býv. hotelu Metuj viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
V souvislosti s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny v býv. hotelu Metuj město získává darem nové
elektrické spotřebiče pro vybavení tohoto objektu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 90-4911/22
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností RYMANA
s.r.o., se sídlem Komenského 29, 549 01 Nové Město nad Metují, na darování 2 ks chladniček
Hisense RB343D4DWE a 2 ks praček Goddess, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 90-4912/22
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností PROBUS
INVEST s.r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, na darování elektrického sporáku
MORA E 120 AW, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 90-4913/22
RM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Milanem Slavíkem,
IČO: 45920087, se sídlem Rovná 1702, 549 01 Nové Město nad Metují, na darování elektrického
sporáku MORA E 120 AW, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 RŮZNÉ

7/1 Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Spy, o uvolnění kulatiny z
městských lesů
Identifikace:
Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Spy, o uvolnění kulatiny z městských
lesů viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů, které si od nich vyžádal vedoucí OMM - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 90-4914/22
RM souhlasí s uvolněním kulatiny z městských lesů pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů Spy, pobočný spolek, Vlastimila Moravce 87, 549 01 Nové Město nad
Metují, za účelem vybudování přírodního jeviště v obci Spy v areálu klubovny Spy a ukládá OMM
informovat SDH Spy o podmínce splnění nezbytných náležitosti vyplývajících ze stanovisek
odborných útvarů MěÚ.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 16.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního
poměru zaměstnance
Identifikace:
Ke dni 31.05.2022 ukončuje pracovní poměr vedoucí ORM Ing. Simona Vojnarová, která
požádala o odkup použitého služebního mobilního telefonu Samsung Galaxy A 40 (inventární
číslo 100000000660) za zůstatkovou hodnotu.
Odůvodnění:
Mobilní telefon byl pořízen v rámci HW budgetu operátora za 1 Kč a jedná se o více než 2
roky starý přístroj. Jeho další případné využití pro jiného uživatele by bylo problematické a
patrně by k dalšímu využití tohoto přístroje nedošlo nebo jen v omezené míře. OI proto
navrhuje bezúplatné přenechání přístroje.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 90-4915/22
RM schvaluje bezúplatné přenechání použitého služebního mobilního telefonu Samsung Galaxy
A40 (inventární číslo 100000000660) Ing. Simoně Vojnarové u příležitosti ukončení jejího
pracovního poměru. Uvedený mobilní telefon bude vyřazen z majetku města.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 31.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Smlouva o nájmu a poskytování služeb
Identifikace:
Jedná se o kopírovací stroj Konica Minolta pro OSDH.
Odůvodnění:
Z důvodu přesunu části agend přestupků v dopravě, byl multifunkční barevný stroj přesunut do
2. patra MěÚ. Pro ODSH zůstal k využití stroj z roku 2016, který je pouze černobílý. Z toho
vyplynul požadavek na pořízení stroje ve formátu A3 barva. Pro celé ODSH bude tedy pořízen
nový stroj A3 barva a stávající ČB bude přesunut na OŽP, kde je stroj z roku 2006, který již
nemá dostupné náhradní díly.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 90-4916/22
RM schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb na kopírovací služby mezi městem Nové
Město nad Metují a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, IČO: 00176150 spol. s
r.o., se sídlem Žarošická 13, 62800 Brno, za nabídkovou cenu 790 Kč/měsíc a jednorázovou platbu
za dopravu a instalaci stroje ve výši 3.500 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Nákupy IT techniky - plnění usnesení č. ZM 23-748/22
Identifikace:
Na ZM 23 dne 24.02.2022 byl projednáván Zápis č. 8 z on-line jednání Kontrolního výboru ZM
ze dne 24.01.2022 a dále i Závěry z kontrolního šetření prováděného na základě usnesení č.
ZM 17-578/21 ze dne 18.03.2021 vč. uvedeného doporučení některých opatření. K této
záležitosti ZM mj. přijalo toto usnesení: "ZM ukládá ST předložit do ZM 24 nové řešení
zadávacích podmínek tak, aby se minimalizovaly nedostatky obsažené v závěrečném šetření
Kontrolního výboru ZM."
Do ZM 24, které by mělo proběhnout dne 28.04.2022, bude do programu v článku Úvodní
informace a vystoupení doplněn bod související s Kontrolou plnění úkolů, nazvaný Plnění
usnesení č. ZM 23-748/22 - nákupy IT techniky.
V příloze tohoto bodu je Výňatek ze zápisu ze ZM 23 a dále pak Návrh řešení nových postupů
při nákupu IT techniky pro MěÚ.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že nákupy IT spadají do kompetence RM, jsou navržená usnesení
koncipována tak, aby je po jejich přijetí v ZM mohla RM uplatnit. Podrobnosti viz přílohy k
tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním TAJ. Ing. Maur - ztotožňuje se s vícekriteriální soutěží a uvedenou
podmínkou. TAJ - bod je zařazen do ZM 24 - bude třeba pak vyřešit konkrétní jméno
nezávislého odborníka na IT, který bude delegován do komise pro zakázky v oblasti IT.
Předpokládá, že to bude řešeno na příštím zasedání RM. Poté byla odhlasována doporučující
usnesení pro jednání v ZM 24.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 90-4917/22
RM doporučuje ZM schválit toto usnesení: ZM ukládá RM, aby zajistila, že při realizaci veřejných
zakázek na pořizování IT techniky bude využíváno postupu dle navržené varianty č. 2, tj. že
hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - vícekriteriální hodnocení s poměrem 50 %
nabídková cena, 30 % HW konfigurace, 20 % záruční a pozáruční podmínky.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 90-4918/22
RM doporučuje ZM schválit toto usnesení: ZM ukládá RM jmenovat Komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek pro oblast pořizování IT techniky jejímž členem bude kromě stávajících členů i
nezávislý IT specialista, u kterého bude vyloučeno riziko střetu zájmů a podjatosti. ZM dále ukládá
RM zajistit související úpravy Pravidel města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 28.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 ZM 24 dne 28.04.2022 - upravený a doplněný program
Identifikace:
Dne 28.04.2022 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 24. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný podrobný
program zasedání ZM 24 byl schválen usnesením č. RM 89-4855/22. Od té doby se ukázalo,
že je třeba tento program ještě upravit a doplnit o nové body, z tohoto důvodu je RM znovu
předkládán ke schválení, a to upravený a doplněný program - viz příloha tohoto bodu.
Vzhledem k tomu, že jednání RM 90 probíhalo (z důvodů Velikonočního pondělí) až v úterý,
dne 19.04.2022 odpoledne, kdy už byly odevzdány plakáty s programem pro výlep na
plakátovacích plochách, nebyl jeden doplněný bod na plakátech uveden. Proto po
odsouhlasení tohoto bodu v RM 90, bylo po skončení jejího jednání provedeno doplnění
tohoto bodu do programu ZM 24 na úředních deskách MěÚ, tj. jak na elektronické desce na
webu města, tak v papírové podobě na úřední desce u Komerční banky.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Usnesení bylo odhlasováno "ve znění upravené přílohy" s tím, že byl do programu dodatečně
doplněn (po rozvaze ST) bod č. ZM 24 - 4/6 - Vydání Změny č. 3 Územního plánu Nové Město
nad Metují. Ing. Dostál požádal o zařízení on-line účasti na ZM 24 z pracovních důvodů.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 90-4919/22
RM schvaluje upravený a doplněný program řádného veřejného zasedání ZM 24, které proběhne
dne 28.04.2022 od 16:00 hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad
Metují, a to ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/6 Souhrnná informace o pomoci Ukrajině
Identifikace:
Na základě diskuse RM 89 byl připraven souhrnný materiál, který rekapituluje činnost města,
aktuální počty a kapacity v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a příchozími občany Ukrajiny
do Nového Města nad Metují. Tento materiál bude předložen v samostatném bodě do ZM 24.
Odůvodnění:
Úkol vzešlý z diskuse na RM 89.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o budoucím přístupu k ukrajinským občanům, kteří nyní bydlí v našem
městě, o perspektivách jejich ubytování, o pracovních příležitostech, o jejich vzdělání a
odborném zaměření. Zazněly informace o zapojení pobočky úřadu práce do řešení pracovních
příležitostí, bohužel při vysokých počtech žen s dětmi postupně možností ubývá, velké firmy
už své volné kapacity vhodné pro zaměstnání žen mají poměrně vyčerpané. Volná místa jsou
především v oborech, kde by potřebovali muže - stavebnictví, doprava atd. Dále radní
diskutovali o možnosti využití volného bytu v objektu v Nerudově ulici, u nějž je schválena jeho
demolice, ale došlo k posunu jejího termínu na srpen 2022. ST - stav toho bytu je špatný, bylo
by třeba do něj nejdříve investovat a dále, když by do něj byla umístěna jedna rodina (jde o
byt 2+1), tak se o ní musí někdo starat, což takto individuálně je vhodné, když v objektu
zároveň bydlí někdo, kdo jim pomáhá - viz ubytování Ukrajinců v soukromých RD. O
případném využití tohoto bytu se bude diskutovat na Pracovní skupině Ukrajina, která se sejde
ve středu 20.04.2022, RM bude o výsledku informována. Informace s aktualizovanou přílohou
bude zařazena jako bod v ZM 24.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 90-4920/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí souhrnný materiál, rekapitulující činnost města, aktuální počty
a kapacity v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a příchozími občany Ukrajiny do Nového Města nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 28.04.2022
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:
1/ Ing. Dostál - začátek akce v ul. Kpt. Jaroše - doporučuje si pohlídat recyklín a využít ho ke
zpevnění některých pro to vhodných cest. Např. upravit cestu z Vrchovin na letiště. ST podnět radního si poznamenal a předá ho k vyřízení vedoucímu TS, příp. podá zpětnou
zprávu na příštím jednání RM.
2/ Ing. Dostál - u "Komendy" se nachází kupa kostek. ST - o tom TS ví - podá zpětnou zprávu
na příštím jednání RM.
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V
3/ Ing. Dostál - neutěšený stav prostoru po CIS(u) - úvaha, že by se tam mohla udělat např.
okrasná zástěna. MST - podnět radního si poznamenal a předá ho k vyřízení vedoucímu
OMM.
Dále přítomní diskutovali o personálních záležitostech na MěÚ, kde se v rámci výběrových
řízení stále hůře daří získávat kvalitní a odborně zdatné zaměstnance. TAJ shrnul možné
důvody, které to způsobují.
Konec jednání RM 90 v 18:32 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 90 vyhotoven dne:

25. dubna 2022

Zápis z RM 90 vypraven dne:

25. dubna 2022

Zápis z RM 90 zveřejněn dne:

25. dubna 2022
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