Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 71 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 23.08.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

13:01-15:50

20:08

Plná

11

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS (OF)

13:00
17:35

13:01-15:50

15:51
19:01

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 23.08.2021

2.

Různé

2/1

Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 0517537018

2/2

Vyřazení majetku

2/3

Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky

2/4

Zpracování PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují_2

2/5

VZ - Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují

2/6

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu

2/7

Zápis z 17. zasedání Komise životního prostředí ze dne 02.08.2021

2/8

Smlouva o dílo - srubové lavice

2/9

Žádost Mysliveckého spolku Slavoňov o písemné souhlasy vlastníka

2/10

Výjezd RM do terénu

3.

Zvažované nové investiční akce ZŠ NMNM spojené s prohlídkou na místě

3/1

Investiční záměry základních škol

4.

Bytový fond města

4/1

Bytový fond města - kategorizace objektů, fondové hospodaření

5.

Výběr vhodného místa pro deponii

5/1

Návrh na budoucí umístění deponie města pro stavební činnost

6.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 68-3917/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Smlouva o koordinaci stavebních prací

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "FTTx_NMNM_008_Sokolská, k.ú. Nové Město
nad Metují" do stavby města "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové
Město nad Metují" na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú.
Nové Město nad Metují mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod
a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

18.08.2021: Splněno.
19.07.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 68-3916/21

Název:

Smlouva o koordinaci stavebních prací

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "Kabelizace optickou sítí ulice Sokolská" do
stavby města "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad
Metují" na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město
nad Metují mezi spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město
nad Metují a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

18.08.2021: Splněno.
19.07.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 68-3910/21

Název:

Žádost o opravu komunikace v ul. Československé armády - revokace usnesení

Zadání:

revokuje
usnesení č. RM 67-3826/21 ve znění: "RM ukládá TS opravit stávající výtluky v
komunikaci v ul. Československé armády na p. p. č. 727/13 v k. ú. Nové Město nad
Metují." takto: RM ukládá TS opravit stávající výtluky v komunikaci v ul.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 18.08.2021
Původní plnění: 26.07.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 18.08.2021
Původní plnění: 26.07.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav
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Československé armády na p. p. č. 722/13 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Založeno:

01.07.2021

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 17.08.2021

Plnění úkolu:

Proveden výřez a zaasfaltováno.

Číslo úkolu:

RM 68-3876/21

Název:

Jmenování členů školských rad za zřizovatele

Zadání:

ukládá
ve spolupráci s OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacích dekretů podepsaných
ST.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 69-4002/21

Název:

Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show

Zadání:

souhlasí
s konáním akce Monster Truck Show v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují ve dnech 14.08. a 15.08.2021, a to za podmínky, že si žadatel vše potřebné
zajistí svépomocí. Reklamní poutače nesmí být umístěny na sloupech VO u
křižovatek a u přechodů pro chodce.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Akce proběhla.

Číslo úkolu:

RM 69-3999/21

Název:

Finanční výpomoc partnerskému městu Hilden při přírodní katastrofě

Zadání:

schvaluje RO
- poskytnutí finančních darů organizacím města Hilden ve výši 40 tis. Kč (§ 6221).
Navýšení částky bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 10.08.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 20.08.2021
Splněno: 17.08.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 17.08.2021
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Číslo úkolu:

RM 69-3998/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Finanční výpomoc partnerskému městu Hilden při přírodní katastrofě

Zadání:

schvaluje
finanční dar Sboru dobrovolných hasičů v Hildenu (Förderverein Freiwillige
Feuerwehr Hilden e.V.) ve výši 750 EUR v souvislosti s eliminací škod způsobených
záplavami.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Dar byl proplacen.

Číslo úkolu:

RM 69-3997/21

Název:

Finanční výpomoc partnerskému městu Hilden při přírodní katastrofě

Zadání:

schvaluje
finanční dar Organizaci technické pomoci pro civilní ochranu (Helfer- und
Fördervereinigung des Technischen Hilfswerks - Hilden e.V.) ve výši 750 EUR
v souvislosti s eliminací škod způsobených záplavami.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Dar byl proplacen.

Číslo úkolu:

RM 69-3995/21

Název:

Žádost o dotaci Královéhradeckého kraje - CP Mandl

Zadání:

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje na dofinancování provozu
Centra prevence Mandl v roce 2021 a zároveň pověřuje ST podpisem žádosti v rámci
elektronického systému Královéhradeckého kraje.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Žádost o dotaci Královéhradeckého kraje na dofinancování provozu Centra prevence
Mandl v roce 2021 byla podepsána starostou a odeslána v rámci systému
Královéhradeckého kraje.

Číslo úkolu:

RM 69-3987/21

Název:

Žádost SVJ Klosova 491,492,493 o souhlas s položením zatravňovacích panelů
na p. p. č. 2240

Zadání:

souhlasí
s provedením pásu ze zatravňovacích panelů v šířce cca 0,5 -1 m podél účelové

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 17.08.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 17.08.2021

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 17.08.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.
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komunikace za bytovými domy č. p. 491, 492 a 493 na p. p. č. 2240 v k. ú. Nové
Město nad Metují s tím, že si žadatel zajistí příslušné povolení ( územní souhlas)
stavebního úřadu a realizace proběhne v režii žadatele.
Založeno:

02.08.2021

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 17.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, vyjádření bylo odesláno žadateli.

Číslo úkolu:

RM 69-3984/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
upravenou smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul.
Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č.
2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují, která mění výši věcného břemene, mezi
spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem."

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 69-3982/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
upravenou smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul.
Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č.
2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují, která mění výši věcného břemene, mezi
spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, a
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 69-3980/21

Název:

Smlouva o koordinaci stavebních prací v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.

Zadání:

schvaluje
upravenou smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o
opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací na realizaci přípolože komunikační sítě
"INS_FTTH_CZ_2539_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_Sokolska" do stavby města

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 18.08.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 18.08.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Stránka 6

ZÁPIS Z PORADY
RM 71 ze dne 23.08.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
"Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" na p. p.
č. 2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují,
doplněnou o články Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací o Ujednání
k zamezení korupčního jednání mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 a městem Nové Město nad Metují a pověřuje ST
jejím podpisem.
Založeno:

02.08.2021

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 18.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 69-3977/21

Název:

Žádost o vyhrazené parkovací stání

Zadání:

souhlasí
se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stáním pro osobu těžce zdravotně
postiženou pro p. [osobní údaj odstraněn] v ulici Českých legií před bytovým domem
č. p. 17 na p. p. č. 2034/17, k. ú. Nové Město nad Metují. Žadatel si zajistí obnovení
dopravního stanovení pro toto vyhrazené stání a následné vybudování, změny,
údržbu a případně likvidaci svislého dopravního značení provede na vlastní náklady.
Povolení se žadateli p. [osobní údaj odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání
2 let, a to od vydání dopravního stanovení.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 69-3963/21

Název:

Pronájem částí pozemků v k. ú. NMNM - zahrada u tenisových kurtů

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 120 m2, druh
pozemku ostatní plocha a části pozemku p. p. č. 861/51 o výměře 120 m2, druh
pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem paní [osobní údaj
odstraněn], a to ode dne 1. srpna 2021 za účelem zahrady (oplocené), k
zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s
podmínkou, že na pozemcích nelze zřizovat žádné stavby, sázet dřeviny a skladovat
materiály a za nájemné v nabídnuté výši 17 Kč/m2 (celkem 4.080 Kč/rok).
RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené
usnesením č. RM 367 - 15726/17, doplněné o podmínky a upozornění zveřejněného
záměru.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena a zahrádka předána k užívání dne 03.08.2021.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 18.08.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 03.08.2021
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Číslo úkolu:

RM 69-3962/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Pronájem části pozemku k podnikání pro umístění kontejneru - ul. Českých legií

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku (k podnikání) p. p. č. 283 o výměře 1,5
m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, se žadatelkou paní
Kamilou Lakomou, IČO: 018 70 769, se sídlem: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové
Město nad Metují, za účelem umístění kontejneru na směsný komunální odpad z
provozovny v čp. 1223, ve spojitosti s podnikatelskou činností nájemce, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 2 000 Kč za kalendářní
rok a za těchto podmínek: zajišťování bezproblémového přístupu ke kontejneru v den
svozu a úklidu pronajaté plochy na náklady nájemce. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367 15726/17 ze dne 13.03.2021, a v souladu s výše uvedenými podmínkami.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 04.08.2021.

Číslo úkolu:

RM 69-3961/21

Název:

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky Cukrárna Kamila

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku (k podnikání) p. p. č. 2033/1 o
výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, se
zájemcem pí Kamilou Lakomou, IČO: 018 70 769, se sídlem: Husovo náměstí 1223,
549 01 Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní předzahrádky před
provozovnou v domě č. p. 1223 na Husově náměstí, a to na dobu určitou ode dne
01.08.2021 do dne 31.10.2021 a ode dne 01.04.2022 do dne 31.10.2022 za
podmínek, že v souvislosti s užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku,
vypůjčitel si zajistí pro umístění předzahrádky příslušná povolení správních orgánů a
je povinen řídit se podmínkami RP MPR. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění vzorové smlouvy o výpůjčce, schválené usnesením č. RM 60-3440/21 dne
08.03.2021, doplněné o podmínky zveřejnění.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 04.08.2021.

Číslo úkolu:

RM 69-3960/21

Název:

Výpůjčka části pozemku (chodníku) k podnikání - umístění předzahrádky SELADON

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku (k podnikání) p. p. č. 2033/1 o
výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, se
zájemcem p. Martinem Teplým, IČO: 131 97 029, se sídlem: Husovo náměstí 1220,

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 06.08.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 06.08.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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549 01 Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní předzahrádky před
provozovnou v domě č. p. 1220 na Husově náměstí, a to na dobu určitou ode dne
01.08.2021 do dne 31.10.2021 za podmínek, že v souvislosti s užíváním nesmí
docházet k poškozování chodníku, vypůjčitel si zajistí pro umístění předzahrádky
příslušná povolení správních orgánů a je povinen řídit se podmínkami RP MPR. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o výpůjčce, schválené
usnesením č. RM 60-3440/21 dne 08.03.2021 doplněné o podmínky zveřejnění.
Založeno:

02.08.2021

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 03.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 03.08.2021.

Číslo úkolu:

RM 69-3947/21

Název:

Jmenování nového člena KSPORT

Zadání:

ukládá
OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST Bc. Ivetě
Habrové jako nové člence Komise sportovní.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 69-3945/21

Název:

Jmenování nového člena KKULT

Zadání:

ukládá
OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST Bc. Ivetě
Habrové jako nové člence Komise kulturní.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 58-3337/21

Název:

Propad stropu starých sklepů nám. Republiky

Zadání:

souhlasí
s navrženým postupem opatření ve znění přílohy k tomuto bodu a ukládá OMM
informovat RM ve spolupráci s OVRR o dalších krocích vedoucích k vyřešení
havarijního stavu - propadu stropů starých sklepů na náměstí Republiky.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

13.7.2021: Do RM 71 je předložena cenová nabídka na zasypání sklepů a SOD ke

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 11.08.2021

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 11.08.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 13.08.2021
Původní plnění: 08.03.2021
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schválení.
19.7.2021: Čekáme na nabídku osloveného dodavatele, je plánována prohlídka
sklepů na 26.7.2021.
22.06.2021: Čekáme na nabídku osloveného dodavatele, je plánována prohlídka
sklepů.
08.06.2021: Proběhlo jednání na místě s potenciálním uchazečem, čekáme na
nabídku potenciálních dodavatelů.
24.05.2021: Čekáme na nabídku potenciálních dodavatelů.
28.04.2021: Žádost o posun termínu, schůzka je svolána, na ní bude stanoven
postup v pokračování prací.
31.03.2021: Bylo poptáno zaměření nového propadu, bude svolána schůzka k řešení
zajištění těchto sklepů na základě předloženého posudku.
02.03.2021: Dne 09.02.2021 provedl statik Ing. F. Futera - spol. ATLANT s.r.o.
prohlídku skutečného stavu sklepů a zpracoval nový statický posudek s návrhem
možných opatření. Tento posudek nyní bude ORM ve spolupráci s OVRR
vyhodnocen a bude poptáno zpracování výkazu výměr na vybrané řešení zajištění
těchto sklepů z předloženého posudku.

Číslo úkolu:

RM 70-4033/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Znovuprojednání provozovny v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova

Zadání:

ukládá
OMM zařadit do výjezdu RM 71 návštěvu malovýroby ovocných džemů v BD č. p.
1510 v ul. Nerudova.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, zařazeno do výjezdu RM 71.

Číslo úkolu:

RM 70-4023/21

Název:

Žádost o povolení záboru veřejného prostranství

Zadání:

souhlasí
se záborem veřejného prostranství na předvolební kampaň České pirátské strany, Na
Morání 360/3, 128 00 Praha 2, IČO: 71339698, formou umístění montované lavičky z
dřevěných palet na autobusové stanoviště Rychta ode dne 06.09. do dne 17.10.2021
na pozemku p. p. č. 2244 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to před železářství vedle
současného posezení pro cestující. Umístění lavičky je zpoplatněno na základě
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, záležitost vyřizuje Odbor finanční na MěÚ Nové Město nad Metují.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství činí 10 Kč za každý započatý m2 a
každý i započatý den. Dále je třeba požádat Oddělení dopravy a silničního
hospodářství, MěÚ Nové Město nad Metují o vydání povolení zvláštního užívání

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 16.08.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.
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pozemních komunikací.
Založeno:

12.08.2021

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 16.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, odesláno.

Číslo úkolu:

RM 70-4022/21

Název:

Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky

Zadání:

souhlasí
, aby firma STAVIX s.r.o. zpracovala podrobnou cenovou nabídku, která bude
předložena do programu následující RM 71, která schválí přímé zadání na realizaci
vč. SOD na akci „Zasypání starých sklepů na nám. Republiky“.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do RM 71.

Číslo úkolu:

RM 70-4008/21

Název:

Žádost o zrušení smluvní pokuty v kupní smlouvě ze dne 03.01.2020

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn], týkající se zrušení smluvní pokuty, ve věci
uzavřené kupní smlouvy s předkupním právem ze dne 03.01.2020 s městem Nové
Město nad Metují. Vydáním pravomocného stavebního povolení započal dne
20.07.2021 běh tříleté lhůty k dokončení stavby, která je na samém počátku a není
tedy důvodné provádět v tuto chvíli změny týkající se zrušení smluvní pokuty či
prodloužení termínu k dokončení stavby. RM doporučuje žadateli v případě potřeby
podat žádost, týkající se prodloužení lhůty k dokončení vlastní stavby a tím i samotné
oddálení smluvní pokuty ve zmiňované smlouvě, a to cca 1 rok před jejím vypršením,
neboť vlastní fyzický stav dané budoucí nemovitosti bude zřejmější a konkrétnější na
posouzení dané situace.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. OMP informovalo žadatele. Stavebník zahájil stavební činnost.

Číslo úkolu:

RM 67-3857/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

Zadání:

ukládá
OMM dál sledovat vypsání vhodného dotačního titulu pro "BD Metuj", který by
spoluúčastí snížil finanční náročnost rekonstrukce objektu.

Založeno:

17.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 13.08.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 18.08.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 01.11.2021
Původní plnění: 23.08.2021
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Plnění úkolu:

Plnění ke dni 12.8.2021. Žádost o prodloužení termínu plnění.
OMM sleduje vhodné dotační tituly pro "BD Metuj", které by snížily finanční náročnost
rekonstrukce objektu.
Ověřovali jsme, zda by na zateplení objektu šlo využít program Nová zelená
úsporám, který byl nově vyhlášen. Dle sdělení poskytovatele dotace je možné žádat
pouze na úpravy již existujících bytových domů, domy zapsané s jiným využitím musí
nejprve projít rekolaudací a teprve na dům určený k trvalému bydlení je možné
požádat o dotaci.
Další vhodné dotační tituly budeme i nadále sledovat.

Číslo úkolu:

RM 67-3849/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

12.08.2021: Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 12.08.2021
Původní plnění: 28.06.2021

19.07.2021: Žádost o nový termín. Na základě připomínky stavebníka bude ke
schválení předložena úprava smlouvy do RM 69.
22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 67-3847/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

12.08.2021: Splněno.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 12.08.2021
Původní plnění: 28.06.2021

19.07.2021: Žádost o nový termín. Na základě připomínky stavebníka bude ke
schválení předložena úprava smlouvy do RM 69.
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22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.
Číslo úkolu:

RM 67-3845/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00
Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

18.08.2021: Splněno.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 18.08.2021
Původní plnění: 28.06.2021

19.07.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.
22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.
Číslo úkolu:

RM 67-3826/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost o opravu komunikace v ul. ČSA

Zadání:

ukládá
TS opravit stávající výtluky v komunikaci v ul. Československé armády na p. p. č.
727/13 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Proveden výřez a zaasfaltováno.

Číslo úkolu:

RM 67-3785/21

Název:

100. výročí úmrtí Jindřicha Imlaufa - podnět KKULT

Zadání:

ukládá
ORM zajistit grafické zpracování a výrobu pamětní desky Jindřicha Imlaufa a její
instalaci na dům čp. 12 v Komenského ulici s tím, že veškeré náklady nepřesáhnou
20 tis. Kč.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 17.08.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 12.08.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3777/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Žádost ředitelů ZŠ o příslib spoluúčasti města při realizaci investičních projektů

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s OŠKS a vedením města prozkoumat potřebnost navrhovaných
investic pro jednotlivé školy a předložit je do programu koncepční RM dne 23.08.2021
za účasti zástupců škol.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do RM 71.

Číslo úkolu:

RM 65-3723/21

Název:

Lávka pro pěší pod zámkem

Zadání:

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

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

13.08.2021: Umístění lávky v nové pozici se podařilo projednat, nyní je předložena
do RM 71 ke schválení nová položka rozpočtu včetně RO a SOD se zpracovatelem
PD.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 16.08.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 13.08.2021
Původní plnění: 14.06.2021

19.07.2021: Byly obesláni dotčení vlastníci pozemků žádostmi o souhlas se záměrem
umístění lávky. Čekáme na jejich vyjádření.
08.06.2021: Žádost o posun termínu plnění, bylo zahájeno projednávání s
památkovou péčí.

Číslo úkolu:

RM 63-3586/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Provozní řád pro užívání zahrady u BD č. p. 4, ul. Českých legií

Zadání:

souhlasí
s předloženým návrhem (provozní řád s grafickou přílohou ve znění přílohy k tomuto
bodu) na vzhled a způsob užívání zahrady u domu č. p. 4, ul. Českých legií, Nové
Město nad Metují, a ukládá OMM uzavřít s nájemci bytů v tomto domě dodatky
k nájemním smlouvám, kterými bude ošetřeno užívání zahrady u domu. RM ukládá
OMM zajistit vyklizení zahrady do provozním řádem požadované podoby a dále
zajistit tisk a instalaci provozního řádu zahrady, včetně upravené přílohy (grafického
návrhu).

Založeno:

22.04.2021

Termín plnění: 04.10.2021
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Původní plnění: 23.08.2021
Plnění úkolu:

Chybí podpis posledního nájemníka na dodatku k nájemním smlouvám, kterými bude
ošetřeno užívání zahrady u domu. Instalace provozního řádu zahrady proběhne dne
17. srpna 2021. Následně bude probíhat dohled nad vyklízením zahrady do
provozním řádem požadované podoby.

Číslo úkolu:

RM 63-3580/21

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

06.08.2021 - Splněno. Smlouva uzavřena dne 26.07.2021 a byla doručena dnešního
dne s podpisy všech účastníků.
19.7.2021 - žádost o změnu termínu. Po několika e-mailových urgencích a
telefonických se dne 19.7.2021 dostavil do kanceláře vedoucího OMP pan žadatel a
sdělil, že dnešního dne podepsané smlouvy zaslal na adresu oprávněné osoby tedy
GasNetu.
7.6.2021 - žádost o změnu termínu
7.6.2021 - telefonický hovor s investorem, který byl prý nemocný a dnes odešle
podepsané smlouvy na adresu GasNetu, který je pak podepíše
21.05.2021 - dotaz na GasNet zda podepsané smlouvy dorazily od investora akce.
Smlouvy nemají.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 23.08.2021
Splněno: 06.08.2021
Původní plnění: 14.06.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
Kontrola úkolů
2.
Výjezd do terénu + Různé
3.
Zvažované nové investiční akce v ZŠ
4.
Bytový fond města
5.
Výběr vhodného místa pro deponii
6.
Diskuse

15:45 - 15:50
13:05 - 16:50
17:15 - 19:00
19:00 - 19:45
16:50 - 17:15
19:45 - 20:08

ST
OMM
OMM
OMM
OMM
OMM

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 71-4042/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 71:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
3.
3/1
4.
4/1
5.
5/1
6.

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.08.2021
Různé
Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 0517537018
Vyřazení majetku
Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky
Zpracování PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují_2
VZ - Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují
Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu
Zápis z 17. zasedání Komise životního prostředí ze dne 02.08.2021
Smlouva o dílo - srubové lavice
Žádost Mysliveckého spolku Slavoňov o písemné souhlasy vlastníka
Výjezd RM do terénu
Zvažované nové investiční akce ZŠ NMNM spojené s prohlídkou na místě
Investiční záměry základních škol
Bytový fond města
Bytový fond města - kategorizace objektů, fondové hospodaření
Výběr vhodného místa pro deponii
Návrh budoucí deponie města
Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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ZÁPIS Z PORADY
RM 71 ze dne 23.08.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 23.08.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 71 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Dostál - jak je to s projektováním kontejnerových stání u Družební ul.? Vysvětlil Ing.
Pozděna - nikdo na výzvu nereagoval - připojili to k VZ na PD na rekonstrukci ul. Družební.
Poté bylo usnesení radními odsouhlaseno.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 71-4043/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

2/1 Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě č. 0517537018
Identifikace:
Jedná se o opravu limitu plnění u stávající pojistné smlouvy, jejíž platnost je do dne
31.12.2021. Uvedená částka byla omylem o jednu 0 menší (místo 50 mil bylo uvedeno 5 mil.
Kč).
Odůvodnění: Oprava limitu pojistné částky.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mimo schválení dodatku pak Ing. Maur a ST shrnuli pro ostatní radní informace ze schůzky,
která k otázkám nového komplexního pojištění majetku města a PO proběhla před jednáním
RM 71 v kanceláři ST. Na schůzce byli přítomni: p. Jarolímek, Ing. Vrátný, ST, TAJ, PRAV, pí
R. Konvalinová a zástupci firmy OK GROUP a.s., kteří pro nás připravovali technickou část
zadávací dokumentace pro VZ.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 71-4044/21
RM schvaluje Dodatek č. 03 k Pojistné smlouvě č. 0517537018 s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál vznesl připomínku k tomu, že mu např. k vyřazované úhlové brusce z TS chybí
podrobnější informace k jejímu vyřazení. Poté odhlasováno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 71-4045/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci MŠ Pod Výrovem a Technických
služeb města Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky
Identifikace:
Na RM 70 byl projednáván bod ohledně řešení havarijní situace sklepů na náměstí Republiky.
Byla oslovena místní firma, se kterou město úspěšně realizovalo a realizuje investiční akce,
s jejich zástupci byla provedena obhlídka místa a byly jim poskytnuty dostupné materiály zaměření + statický posudek (městem nebyla zpracována PD s podrobným výkazem výměr).
RM 70 přijala usnesení: RM souhlasí, aby firma STAVIX s.r.o. zpracovala podrobnou cenovou
nabídku, která bude předložena do programu následující RM 71, která schválí přímé zadání
na realizaci vč. SOD na akci „Zasypání starých sklepů na nám. Republiky“. Nyní je do RM
předložena cenová nabídka firmy STAVIX s.r.o. a SOD ke schválení vč. schválení nové
položky rozpočtu a návrhu RO.
Odůvodnění:
Pro realizaci chceme využít dopravní uzavírku, která je plánována mezi 20.09. - 31.10.2021
na vjezdu na Husovo náměstí z ul. U Zázvorky, která je nutná pro opravu části silnice I/14 na
Husově náměstí (investor je ŘSD ČR).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - viděli to odborníci přímo na místě nebo "od stolu"? OMM - byli na místě a na
základě toho zakázku nacenili. Ing. Dostál - co se týká svršku, bude to mít nějakou parkovou
úpravu? Vzrostlá vegetace? Vedoucí OMM odpověděl, co se tam řeší. Budou provedeny
terénní úpravy. U 1 stromu si myslí, že ani jeho kořeny neporuší, ale sami přesně nevědí, jak
jim to půjde (jestli to budou muset celé strhnout nebo ne). Ing. Dostál - požádal, aby se
pohlídala vrchní vrstva zeminy a parkové úpravy povrchu. OMM - musí to být zatravněné a
upravené. Ing. Němeček - vlastní materiál, který tam "utopíme" - rozpočet je asi bez
toho? OMM - uvažují s tím - materiál nemusí přivážet atd., nebudou takové náklady. Poté
odhlasováno.
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 71-4046/21
RM schvaluje novou položku investiční části rozpočtu města, a to ve výši 400 tis. Kč na akci
"Zasypání starých sklepů na nám. Republiky".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 71-4047/21
RM schvaluje SOD na akci "Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky" mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., ul. Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, za
nabídkovou cenu 362.398,63 kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 71-4048/21
RM schvaluje RO - novou položku investiční části rozpočtu města "Zasypání starých sklepů na
nám. Republiky" (§ 3639) ve výši 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Zpracování PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují_2
Identifikace:
RM 65 souhlasila, aby OMM zahájilo přípravu a projednávání s dotčenými vlastníky a se státní
památkovou péčí nové umístění lávky pro pěší pod zámkem v poloze mimo stávající opěry, v
užším provedení z ocelové konstrukce s dřevěnými prvky a ukládá OMM předložit zpětnou
vazbu z tohoto projednání do RM 67 vč. návrhu na odsouhlasení nové položky rozpočtu na
zpracování této PD a návrhu RO a schválení zadání zpracování této PD. Nová poloha a nový
návrh lávky byl projednán s vlastníky pozemku p. p. č. 1711 v k. ú. Nové Město nad Metují,
jedná se o 3 vlastníky, od většinového vlastníka máme písemný souhlas, od dalších 2 máme
souhlas ústní, písemný souhlas obdržíme. Dále bylo jednáno s vlastníkem pozemku p. p. č.
1720/1, s Nahořanská a.s., ta chce vzájemně spolupracovat. Nyní je předložena RM ke
schválení nová položka rozpočtu vč. RO a SOD na zpracování PD - Lávka pod zámkem, Nové
Město nad Metují_2.
Odůvodnění:
Již v RM 65 bylo uvedeno: nabídková cena Ing. Ivana Šíra na zpracování PD na nové řešení
lávky pro pěší pod zámkem činí 217.800 Kč vč. DPH, z minulé PD použijí jen mapový
podklad. Hrubý odhad nákladů na ocelovou lávku s dřevěnými prvky (ocel bezúdržbová,
výměna dříví po 15-20 letech) je cca 3,5 mil. Kč při šíři 2,5 m, při zúžení lávky na 1,2 - 1,5 m
by byla cena ještě levnější, cca 2 mil. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o 2 variantách šířky lávky - přednost bude mít užší varianta. Dále bylo
upřesněno umístění lávky. Kritická diskuse se týkala celkové ceny, projektanta a časové osy
vedoucí k co nejrychlejší realizaci. Poté radní navržená usnesení odhlasovali - 5 pro, 1 proti, 1
zdržel se.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 71-4049/21
RM schvaluje novou položku investiční části rozpočtu města, a to ve výši 220 tis. Kč na akci "Lávka
pod zámkem - PD".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 71-4050/21
RM schvaluje SOD na zpracování "PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují_2", mezi
městem Nové Město nad Metují a Ing. Ivanem Šírem, projektování dopravních staveb a.s., Haškova
1714/3, Hradec Králové, za nabídkovou cenu 217.800 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 71-4051/21
RM schvaluje RO - novou položku investiční části rozpočtu města "Lávka pod zámkem - PD" (§
2219) ve výši 220 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 VZ - Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 16.08.2021 se uskutečnilo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník ve Vrchovinách,
Nové Město nad Metují.“ Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
V rámci zadávacího řízení bylo osloveno celkem 9 stavebních společností. Ve stanoveném
termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byla doručena pouze 1 obálka s
nabídkou uchazeče o veřejnou zakázku. Hodnocení nabídek v Zadávací dokumentaci bylo
stanoveno podle nejnižší nabídkové ceny vč. platné DPH. Nabídku podala firma NOVOSTAV
s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, ve výši 708.818,12 Kč vč. DPH. Pro tuto akci
je v rozpočtu města na rok 2021 navržena příslušná položka s částkou ve výši 235 tis. Kč.
Z této částky již byly uhrazeny náklady ve výši 46 tis. Kč vč. DPH na projekční práce, tzn., že
na položce § 2219 „Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) - PD + realizace“ zbývá
k financování částka ve výši 189 tis. Kč. Na akci je poskytována dotace od KHK ve výši 250
tis. Kč. Realizace projektu dle dotační smlouvy se stanovuje ode dne 01.06.2021 do dne
Stránka 20

ZÁPIS Z PORADY
RM 71 ze dne 23.08.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
30.06.2023, je tedy možné vypsat znovu VZ. V tom případě by muselo dojít k posunu
realizace na příští rok (jaro), není však možná jistota snížení cen ve stavebnictví. Smlouva o
poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 21RRDU3-0004 byla projednána a schválena
usnesením č. RM 70-4024/21 dne 09.08.2021 (bod č. RM 70 - 5/9). Vzhledem k tomu, že
schválené prostředky na akci nepokryjí náklady, bude nutné schválit příslušné RO ve znění navýšení akce Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) (§ 2219) ve výši 320 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje. Jedná se o
chodník v délce cca 27 m s krytem z dlažby ze žulových odseků u kruhové křižovatky v místě
u stávajících vývěsek. Současně se stavbou chodníku bude v těchto místech dořešeno i nové
veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je řešeno v trase od kruhové křižovatky po dům č. p. 66 a
do přilehlé uličky. Situace stavby je přílohou bodu 2/5. Předpokládané náklady dle projektu
byly vyčísleny celkem na 639.880 Kč vč. DPH, z toho náklady na stavbu chodníku činí
357.680 Kč vč. DPH a náklady na veřejné osvětlení činí 282.200 Kč vč. DPH. PD byla
odevzdána v letošním roce. Investiční akcí s postupným rozhodováním se zabývala RM 60
dne 08.03.2021 usnesením č. RM 60-3443/21 (VO, smlouva s KHK o právu provést stavbu),
dále 19.04.2021 RM 63-3600/21 (podání žádosti o dotaci dle předložené PD).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse se týkala vysoké ceny, výměry celkové plochy chodníku a dalších úprav vč. řešení
VO. Zároveň zazněla informace o tom, že OV Vrchoviny tuto podobu řešení schválil, ale nyní
se objevily dílčí výhrady. Po diskusi k tomu, zda nevypsat zakázku znovu, bylo hlasováno o
navržených usneseních, které radní schválili v poměru hlasů 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 71-4052/21
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník
ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec
Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 708.818,12 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 71-4053/21
RM schvaluje RO - navýšení akce Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) (§ 2219) ve výši 320
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 71-4054/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec
Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 708.818,12 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu
Identifikace:
Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu týkající se zajištění hudební produkce (živou
hudbou) v rámci setkání zaměstnanců Městského úřadu Nové Město nad Metují - hrazeno je v
rámci Sociálního fondu viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh").
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 71-4055/21
RM schvaluje Smlouvu o uskutečnění uměleckého výkonu mezi městem Nové Město nad Metují a
p. Jiřím Zocherem, bytem: Bartoňova 275, 547 01 Náchod, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 03.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Zápis z 17. zasedání Komise životního prostředí ze dne 02.08.2021
Identifikace:
RM je předložen zápis z 17. zasedání Komise životního prostředí ze dne 02.08.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM. Vyjádření OŽP K bodu 3
zápisu "Problematika nakládání s odpady v N.M.n.M." - město má zpracovaný dokument
odpovídající obsahově požadavkům z projednávaného bodu "Plán odpadového hospodářství
města Nové Město nad Metují" zveřejněný na webových stránkách města v sekci Odpady.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
TAJ upozornil, že v navržených usneseních je vše pouze vzato na vědomí, proto je třeba na
základě těch doporučení KŽP zadat na tomto zasedání v dalších usneseních konkrétní
termínované úkoly. Ing. Dostál, který je zároveň předsedou KŽP, shrnul radním informace, co
zásadního řešila KŽP na svém poslední zasedání. Pro příští rok by se mohl nastavit určitý
mechanismus, který by stanovil lepší pořádek v sytému sečení trávy ve městě. Tomu by mělo
odpovídat znění usnesení. Jde o to, že nyní má v této oblasti vše "v hlavě" pouze jediná
osoba, tj. vedoucí TS, možná ještě 1 osoba, která nařízenou seč provádí, ale nikdo další
nemá ponětí o tom, kdy a jaká část trávníků se seče. V další diskusi pak byla postupně
formulována a diskutována podoba usnesení, kterým bude TS uloženo systém sečení
zpracovat. TAJ vysvětlil, že nelze toto ukládat OŽP, což je oddělení vykonávající státní
správu, samosprávná činnost se zde týká pouze městského odpadového hospodářství. Ing.
Dostál - ve zpracování materiálu nevidí nic složitého - stačí to zpracovat např. formou tabulky,
aby to věděl i někdo další, než jen vedoucí TS a ten, co sečení provádí. ST - myslí si, že by se
zpracováním takového materiálu vedoucí TS potřeboval odbornou pomoc. Ing. Dostál - je si
vědom toho, že seče jsou samozřejmě ovlivněné počasím, ale chce, aby určitá místa byla
sečena prioritně v daných termínech - nehledat v tom nic složitého, ale najít nějaký řád, aby to
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bylo uchopitelné i někým jiným, než p. Trojanem. Ing. Prouza - také by se přimlouval za
systém týkající se zeleně a sečení ve městě. Uvedl příklad ředitelky MKN a zahrady za MKN ředitelka na to musí opakovaně myslet a prosit TS o sekání, mj. došlo možná i k výměně
názorů - personálním problémům, které uvedl ST, Ing. Prouza rozumí - ale nějaký systém
musí být nastavený. Ing. Maur - ano, systém zadání by měl být - nedovedeme ho odborně
nyní na jednání kvalifikovat, ale úkol formou usnesení by měl být zadán. Systém předem
nadefinovaný je užitečný. Vedoucí OMM - ukázal radním mapu zeleně a vyhlášky (viz webové
stránky města), kde je vyznačené, co je veřejná zeleň apod. a kde je dána povinnost provést
seč minimálně 2x za sezónu v daných termínech. Ing. Dostál - i tato mapa by se dala použít.
Usnesení nakonec formuloval TAJ s termínem kontroly plnění do dne 31.12.2021. Poté
odhlasováno. ST doporučil, aby pro přípravu systémového řešení sečení trávy ve městě byl
použit obdobný "mustr" jako je Plán zimní údržby. Dále se radní shodli v tom, že k nové
odpadové vyhlášce a věcem s tím souvisejícím bude samostatné jednání radních.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 71-4056/21
RM bere na vědomí zápis z 17. zasedání Komise životního prostředí ze dne 02.08.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 71-4057/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP řešit sečení travnatých ploch systematickým přístupem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 71-4058/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP pověřit TS určením např. 3 stupňů důležitosti pro jednotlivé
travnaté plochy a na nich následně aplikovat předem stanovené postupy (četnost sečení, priorita
apod.).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 71-4059/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP realizovat náhradní výsadbu formou volně rostoucího živého
plotu z listnatých keřů dle rozpracovaného návrhu viz příloha tohoto bodu, tj. zápis z 17. zasedání
KŽP.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 71-4060/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP zabývat se problematikou nakládání s odpady koncepčním
způsobem, aby řešení přineslo dlouhodobou vizi pro město, odpovídající komfort pro občany a bylo
ohleduplné k životnímu prostředí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 71-4061/21
RM ukládá TS zpracovat a předložit ke schválení v RM návrh systému sečení a údržby zelených
ploch ve vlastnictví města, a to ve smyslu návrhu v zápise ze 17. jednání KŽP ze dne 02.08.2021.
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Smlouva o dílo - srubové lavice
Identifikace:
SL ve spolupráci s OMM předkládají RM ke schválení smlouvu o dílo na zhotovení 16 ks
srubových stolů s lavicemi (odpočinkových míst), které budou instalovány do městských lesů.
Město má na tento projekt přislíbenu dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu
(SZIF) ve výši 242.000 Kč (100 % ze způsobilých výdajů). Dle pravidel dotačního programu
bylo poptáno 5 uchazečů, nejvýhodnější nabídku podal Pavel Krušina, Lesní práce, IČO:
07602448, za nabídkovou cenu 231.840 Kč bez DPH. Pavel Krušina není plátce DPH, tudíž je
to cena konečná. Výroba a instalace odpočinkových míst proběhne od konce srpna do října
2021.
Odůvodnění:
Na základě provedeného cenového marketingu (poptávkového řízení) byla vybrána nejnižší
cenová nabídka. Nyní je třeba s vítězným uchazečem uzavřít SOD.
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - v přílohách není foto o jaké lavice jde - pokud se jedná o ten typ, který je v lesích
obvykle umísťován, tak upozorňuje, že tento typ lavic je nešťastný pro starší lidi, kteří se
složitě "nasoukávají", aby si mohli sednout. Poté radní usnesení hlasováním schválili.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 71-4062/21
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení 16 ks srubových stolů s lavicemi mezi městem Nové
Město nad Metují a p. Pavlem Krušinou, IČO: 07602448, za celkovou částku 231.840 Kč bez DPH,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: SL, Provede: OSÚ, Termín: 31.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Žádost Mysliveckého spolku Slavoňov o písemné souhlasy vlastníka
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] ze dne 19.08.2021, jménem Mysliveckého spolku Slavoňov,
o písemné souhlasy vlastníka, tj. město Nové Město nad Metují, ve věci umístění
přikrmovacích zařízení pro drobnou zvěř na p. p. č. 1313/1, 1317/2, 1134/1 a 1146/1
zapsaných na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují a instalace betonových nor na lov
lišek na p. p. č. 1317/1, 1315/1 a 1314/1 na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: SL souhlasí.

Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
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Z podrobnějšího projednání:
K projednávané záležitosti diskutovala většina radních, část z nich má s odsouhlasením, tj.
dáním souhlasu vlastníka lesa žadateli k obnově betonových nor pro lišky, problém. ST se
telefonicky spojil s vedoucím SL, p. Rekem, aby radním vysvětlil, oč se konkrétně jedná. SL jedná se o člověkem uměle vybudovanou skrýš pro lišky - je to např. z kamene vyskládaná
skruž, 2-3 chodby z betonových trub, aby se tam liška usídlila a následně pak byla za pomoci
psů ulovena. Radní nejdříve hlasovali o původním návrhu usnesení ve znění: "RM souhlasí s
umístěním přikrmovacích zařízení pro drobnou zvěř na p. p. č. 1313/1, 1317/2, 1134/1 a
1146/1 zapsaných na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují a s instalací betonových nor
na lov lišek na p. p. č. 1317/1, 1315/1 a 1314/1 na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem souhlasů." Hlasováno - 3 pro, 3 proti, 1
zdržel se - usnesení nebylo schváleno. Poté hlasovali o upraveném usnesení ve znění: "RM
souhlasí s umístěním přikrmovacích zařízení pro drobnou zvěř na p. p. č. 1313/1, 1317/2,
1134/1 a 1146/1 zapsaných na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem souhlasu (pouze pro přikrmovací zařízení pro drobnou
zvěř a NE pro betonové nory na lov lišek)". Poté odhlasováno - 7 pro.
K čl. 2/9
RM souhlasí s umístěním přikrmovacích zařízení pro drobnou zvěř na p. p. č. 1313/1, 1317/2,
1134/1 a 1146/1 zapsaných na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují a s instalací betonových
nor na lov lišek na p. p. č. 1317/1, 1315/1 a 1314/1 na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem souhlasů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 3, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 71-4063/21
RM souhlasí s umístěním přikrmovacích zařízení pro drobnou zvěř na p. p. č. 1313/1, 1317/2,
1134/1 a 1146/1 zapsaných na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST podpisem souhlasu (pouze pro přikrmovací zařízení pro drobnou zvěř a NE pro
betonové nory na lov lišek).
Odpovídá: SL, Provede: OSÚ, Termín: 31.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Výjezd RM do terénu
Identifikace:
Na úvod jednání RM 71 je zařazen výjezd radních do terénu. Výjezd se týká především
koncepčních bodů - tj. investic do ZŠ dle představ jejich ředitele a ředitelek - viz bod 3/1. Dále
pak lokality, kde by v budoucnu mohla vzniknout mezideponie pro stavební činnost ve městě
nebo skladování ornice na doplnění veřejné zeleně ve městě - viz bod 5/1. Mimo jednací body
RM 71 je do výjezdu zařazena ještě návštěva provozu malovýroby a prodeje marmelád v
novém objektu č. p. 1510 v ul. Nerudova - vyplývá z usnesení č. RM 70-4033/21 ve znění:
"RM ukládá OMM zařadit do výjezdu RM 71 návštěvu malovýroby ovocných džemů v BD č. p.
1510 v ul. Nerudova." Celkem bude navštíveno 5 míst.
Předpokládaný časový harmonogram výjezdu:
1/ ZŠ Krčín - 13:10 - 13:50 hodin;
2/ Lokalita pro budoucí deponii - 13:55 - 14:10 hodin;
3/ ZŠ Malecí - 14:15 - 14:45 hodin;
4/ Malovýroba marmelády č. p. 1510, ul. Nerudova - 14:50 - 15:10 hodin;
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5/ ZŠ Komenského - 15:15 - 15:45 hodin.
Odůvodnění:
Podněty radních a odborných útvarů k navštívení konkrétních lokalit, o kterých bude v RM
jednáno.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní po návratu z terénu jednali s vedoucími odborných útvarů o místech, která navštívili v
rámci výjezdu - viz body 3/1 a 5/1. Problematikou malovýrobny a prodejny marmelády se radní
budou zabývat až v souvislosti s podáním upravené žádosti ze strany majitele objektu.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 71-4064/21
RM byla seznámena v rámci výjezdu do terénu s problematikou těchto lokalit: ZŠ Krčín, lokalita pro
budoucí deponii, ZŠ Malecí, malovýroba marmelády č. p. 1510, ul. Nerudova, ZŠ Komenského.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Zvažované nové investiční akce ZŠ NMNM spojené s prohlídkou na místě
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Investiční záměry základních škol
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 67-3777/21 ze dne 14.06.2021 předkládá OMM ve spolupráci
s OŠKS zhodnocení (prozkoumání potřebnosti) investičních záměrů základních škol v Novém
Městě nad Metují, které byly projednány na RM 67. Dne 29.06.2021 proběhly schůzky
s řediteli ZŠ za účasti vedení města, OŠKS a OMM, z této schůzky byl pořízen zápis, který je
společně s investičními záměry ZŠ a jejich vyhodnocení z pohledu OMM a OŠKS přílohou
tohoto bodu. Investiční záměry jsou koncipovány tak, aby splnily podmínky nového
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Program má ale zpoždění, bližší
informace vč. harmonogramu budou známy až na podzim 2021. Výzva IROP týkající se
základních škol se, dle informací z MMR, předpokládá začátkem příštího roku 2022, bude
zaměřena na vybudování a modernizaci odborných učeben, vč. venkovních, dále by měly být
nově podporovány i školní družiny a sportoviště (za jakých podmínek však není známo).
Výzvy budou průběžné (tzn. bude rozhodovat čas podání). Výše dotace pro KHK se
předpokládá 85 % z celkových způsobilých výdajů. Podmínkou předložení žádosti o dotaci
bude soulad s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP). Vzhledem ke zkušenostem
z minulých projektů bude důležitá kvalitní projektová příprava, aby se v co největší míře
předešlo neočekávaným vícenákladům. Vedle předložených záměrů jednotlivých škol
doporučujeme přihlédnout k rozsáhlým investicím realizovaným v posledních 5 letech a také k
těm, které se již připravují k realizaci nebo jsou v budoucnu nezbytné (viz příloha tohoto
bodu). Do všech 3 ZŠ je naplánován výjezd radních v rámci tohoto zasedání RM.
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Odůvodnění:
Vzhledem k očekávaným výzvám v rámci nového Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) je třeba rozhodnout o projektové přípravě investičních záměrů ZŠ a schválit
zařazení nových investičních položek a RO.
Vyjádření OF: V případě schválení bude RO pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech. Doporučuji, aby
volné finanční prostředky rozpočtu byly vynakládány zejména na opravy a údržbu stávajícího
majetku města a ne na jeho rozšiřování.
Vyjádření OMM: Doporučujeme se zaměřit na nutnou potřebnost v kontextu plánovaných
investic v rámci celého města, doporučujeme místa v ZŠ navštívit. Více viz příloha tohoto
bodu.
Vyjádření OŠKS: Pokud zřizovatel tyto investiční záměry schválí, bude ihned předloženo na
MAS Pohoda venkova, která na základě souhlasu zřizovatele s investičními záměry
zřizovaných subjektů provede aktualizaci Strategického rámce projektu MAP II
Novoměstsko a předloží ji řídícímu výboru projektu MAP II Novoměstsko ke schválení. Více
viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní v rámci výjezdu navštívili všechny 3 novoměstské ZŠ, kde je při prohlídkách doprovodili
ředitelky a ředitel těchto škol. Návštěvy ZŠ byly zaměřeny na investiční záměry v jednotlivých
školách, na které by bylo v budoucnu možné podat žádost o dotaci z programu IROP. Dosud
nebyla žádná výzva vyhlášena, ale součástí žádostí o dotace musí být zpracována PD a
získáno stavební povolení. To si vyžádá nějaký čas a na úhradu PD je nutné schválit peníze
již nyní, jinak by hrozilo, že se příprava na podání žádost do IROP potom nestihne. Tyto
podmínky platily pro předchozí výzvy a dá se očekávat, že tomu tak bude i výzvě či výzvách
dalších, které lze očekávat v průběhu roku 2022. V každé škole na úvod seznámil vedoucí
OMM Ing. Pozděna přítomné s navrhovanými investičními prioritami. Tyto informace doplnily
ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" a "ZŠ Malecí" a v případě objektu č. p. 14 i ředitel "ZŠ
Komenského". Zároveň pak při prohlídce dotčených prostor odpověděli na dotazy radních. Po
návratu z výjezdu radní vedli velice obsáhlou a podrobnou koncepční diskusi, která se týkala
celé oblasti školství ve městě, jeho potřeb, předpokládaného budoucího demografického
vývoje, stavu jednotlivých škol, možností financování dalších investic do školství při
omezených zdrojích daných rozpočtem města apod. Vedoucí OMM seznámil radní se
stanoviskem OMM k podaným souhrnům investičních záměrů v ZŠ, mj. i v kontextu ostatních
investičních priorit a potřeb ve městě. Návazně na to byly podrobně projednávány záměry
jednotlivých škol. Z koncepční debaty vyplynuly návrhy usnesení k těmto záměrům, tzn.
doporučení pro ZM, jak k daným představám ředitelek a ředitele přistoupit, co v rámci
možností daných rozpočtem města podpořit a co ne.
1/ "ZŠ a MŠ Krčín" - diskuse o potřebách venkovní učebny, v současnosti jde jednoznačně o
nejlépe vybavenou ZŠ ze všech. Ing. Maur - upozornil, že v investičních záměrech mu chybí
nějaká cesta k řešení špatného stavu tělocvičny. Minimálně finance na opravu venkovní
fasády by měly být v rozpočtu OSN na příští rok. V obecné rovině ještě uvedl, že budoucí
směřování výuky v oblasti IT technologií by mělo být zaměřeno do vytváření IT laboratoří
apod. Tomu by měly odpovídat investice do vybavení. Po podrobné diskusi všech přítomných
bylo navrženo usnesení ve znění: "RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku
"Vybavení odborné učebny ZŠ Krčín". Jedná se přípravné práce na dovybavení učebny fyziky
(zatemnění, interaktivní tabule, pomůcky, technika) případné rekonstrukce kabinetu. RM
doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu Vybavení odborné učebny ZŠ Krčín (§
3113) ve výši 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech." Hlasováno - 6
pro, 0 proti, 1 zdržel se - usnesení bylo schváleno.
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Mimo záměry, které by mohly být podpořeny dotací v rámci IROP bylo ještě ve vztahu k "ZŠ a
MŠ Krčín" navrženo ke schválení usnesení ve znění: "RM ukládá OSN zabývat se stavem
omítky na tělocvičně ZŠ Krčín a předložit RM návrh řešení." Hlasováno - 7 pro - usnesení bylo
schváleno.
2/ "ZŠ Malecí" - radní konstatovali, že v této ZŠ je několik zásadních problémů, které je nutno
řešit prioritně, a to především rekonstrukce dožitého rozvodu vody a elektřiny - na to pak je
teprve možné navázat investicemi, které mají šanci na dotační podporu z IROP, tj.
rekonstrukce odborných učeben a kabinetů, komplexní konektivita a dokončení rekonstrukcí
starých WC. Opět po obsáhlé diskusi bylo formulováno toto doporučující usnesení pro
rozhodování v ZM ve znění: "RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku
"Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí - PD" Součástí bude konektivita + 3 odborné
učebny + WC + rozvod vody a elektřiny v areálu školy. RM doporučuje ZM schválit RO novou položku rozpočtu Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí - PD (§ 3113) ve výši 600
tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech." Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 1
zdržel se - usnesení bylo schváleno.
3/ "ZŠ Komenského" - zde se jedná o rekonstrukci objektu č. p. 14, bývalé Vánoční ozdoby,
objekt je částečně památkově chráněn a je ve velice špatném stavebním stavu. Památkáři
demolici nepovolí a je třeba se tímto objektem v majetku města zabývat. "ZŠ Komenského"
vyšla v tomto smyslu městu vstříc a byly společně definovány možnosti budoucího využití
objektu pro potřeby školy. To si samozřejmě vyžádá nejdříve rozsáhlou projektovou přípravu.
Z uvedených důvodů bylo formulováno další doporučující usnesení pro ZM ve znění: "RM
doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné
učebny ZŠ Komenského - PD". RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu
Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné učebny ZŠ Komenského - PD (§ 3113) ve výši 400
tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech. Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1
zdržel se - usnesení bylo schváleno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 71-4065/21
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí
- PD" Součástí bude konektivita + 3 odborné učebny + WC + rozvod vody a elektřiny v areálu školy.
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu Rekonstrukce odborných učeben ZŠ
Malecí - PD (§ 3113) ve výši 600 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v
části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 71-4066/21
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné
učebny ZŠ Komenského - PD". RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu
Rekonstrukce objektu č. p. 14 na odborné učebny ZŠ Komenského - PD (§ 3113) ve výši 400 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 71-4067/21
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku "Vybavení odborné učebny ZŠ Krčín". Jedná
se přípravné práce na dovybavení učebny fyziky (zatemnění, interaktivní tabule, pomůcky, technika)
případné rekonstrukce kabinetu. RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu Vybavení
odborné učebny ZŠ Krčín (§ 3113) ve výši 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z
minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 71-4068/21
RM ukládá OSN zabývat se stavem omítky na tělocvičně ZŠ Krčín a předložit RM návrh řešení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Bytový fond města
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Bytový fond města - kategorizace objektů, fondové hospodaření
Identifikace:
Dne 26.05.2021 se uskutečnilo jednání FV ZM, kde 1 z bodů bylo projednání stavu a
budoucnosti bytového fondu města. K objektům města doporučil FV ZM celkem 3 usnesení vytipovat objekty k dlouhodobému setrvání v majetku města, vytipovat objekty k prodeji a
vytipovat objekty určené k asanaci. Dále FV ZM přijal následující usnesení: FV doporučuje ZM
rozhodnout do budoucna o fondovém účtování týkající se bytového fondu („fond oprav“), což
znamená, že veškeré prostředky inkasované z čistých nájmů z bytového fondu budou zpětně
proinvestovány do bytového fondu. V případě, že se to v daném roce nepodaří, bude takto
účtovaný přebytek účtován odděleně s tím, že může být využit v dalším období, a to výhradně
do výdajů spojených s bytovým fondem. Jakékoliv jiné výdaje z těchto prostředků navrhuje FV
Zastupitelstvu zakázat.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl dále podrobněji projednán, přijalo ZM usnesení č. ZM
19-631/21: ZM ukládá ST zajistit projednání doporučení FV ve věci kategorizace objektů
(prodej, setrvání v majetku, asanace) a fondového účtování bytového hospodářství
příslušnými odbory MěÚ, případně komisemi, a předložit podklady do jednání koncepční RM
71 dne 23.08.2021. RM je předložen návrh OSN na kategorizaci objektů a stanoviska
odborných útvarů k návrhu fondového hospodaření v oblasti bytového hospodářství - viz
přílohy tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Úvodního slova se ujal ST - jde fakticky o plnění usnesení ZM č. ZM 19-631/21: "ZM ukládá
ST zajistit projednání doporučení FV ve věci kategorizace objektů (prodej, setrvání v majetku,
asanace) a fondového účtování bytového hospodářství příslušnými odbory MěÚ, případně
komisemi, a předložit podklady do jednání koncepční RM 71 dne 23.08.2021."
RM je nyní předložen návrh OSN na kategorizaci objektů a dále jsou předložena stanoviska
odborných útvarů k návrhu fondového hospodaření v oblasti bytového hospodářství. Nejde
zde o vytvoření nějaké koncepce, ta je již na webových stránkách města. Dále ST shrnul
výstupy z projednávání dané problematiky s odbornými útvary a důvody, proč fondové
hospodaření v oblasti bytů není doporučeno. Nato navázala další obsáhlá koncepční diskuse
radních, která se týkala mj.: případného zvýšení částky v rozpočtu určené na rekonstrukci a
údržbu bytového fondu, kategorizace bytů, objektů s byty a objektů s nebytovými prostory,
kapacit odborných firem, které jsou k provádění rekonstrukcí třeba, uvolňování bytů,
rekonstrukce bytových jader, sociálních bytů a sociální skladby nájemců městských bytů a
zájemců o uvolněné byty, startovacích bytů apod. Všechna navržená usnesení byla schválena
7 hlasy.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 71-4069/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu předložený návrh kategorizace objektů (prodej,
setrvání v majetku, asanace).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 71-4070/21
RM ukládá OMM zapracovat ve spolupráci s OF navýšení finanční částky vynakládané na údržbu a
investice směřované do bytového fondu (§ 3612) do návrhu rozpočtu města na rok 2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 71-4071/21
RM ukládá vedoucímu OF seznámit členy FV ZM s podklady předloženými RM 71 a přijatými
usneseními.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 22.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Výběr vhodného místa pro deponii
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Návrh na budoucí umístění deponie města pro stavební činnost
Identifikace:
Na předchozích RM bylo projednáváno vyklizení deponie v areálu SMOS pro rozšíření
urnových míst. V dalších letech dojde k zástavbě areálu bývalých kasáren. Obě 2 místa v
současnosti slouží jako mezideponie pro stavební činnost ve městě nebo skladování ornice na
doplnění veřejné zeleně ve městě. Město bude muset najít vhodnou alternativu pro deponii
materiálů. OMM navrhuje RM se v případě budoucí potřeby přesunout do areálu v ul. Drážní.
Jedná se o dopravně dostupně místo a nerušící svým provozem blízkému okolí.
Odůvodnění:
Zařazeno do výjezdu RM. Vyjádření OMM, OVRR viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po návštěvě příslušné lokality v ul. Drážní proběhla v RM obsáhlá diskuse nad budoucí
mezideponií města, která by měla nahradit stávající dočasné deponie pod SMOS a v areálu
bývalých kasáren. ST - v rámci diskuse k tomuto bodu naformuloval upravené usnesení k
deponii: "RM ukládá OMM ve spolupráci se ST jednat se stávajícími nájemci o budoucím
využitím areálu v ul. Drážní na pozemcích p. p. č. 2176/11 a 1897/3 v k. ú. Nové Město nad
Metují, které jsou ve vlastnictví města, a to za účelem budoucího vytvoření mezideponie pro
stavební činnost ve městě, uložení dřevin (větve) nebo skladování ornice na doplnění veřejné
zeleně ve městě." Termín úkolu do dne 20.09.2021 s tím, že to bude předloženo do programu
jednání RM 73. Navržené usnesení bylo schváleno.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 71-4072/21
RM ukládá OMM ve spolupráci se ST jednat se stávajícími nájemci o budoucím využití areálu v ul.
Drážní na pozemcích p. p. č. 2176/11 a 1897/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve
vlastnictví města, a to za účelem budoucího vytvoření mezideponie pro stavební činnost ve městě,
uložení dřevin (větví) nebo skladování ornice na doplnění veřejné zeleně ve městě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Dostál vznesl požadavek na obnovu nátěrů zábradlí pod domem v ul. Na Zadomí č. p.
1234 - nachází se v reprezentativní části města. Dále rovněž zábradlí u bývalého městského
klubu by bylo třeba rovněž nově natřít.
2/ Ing. Maur - vznesl svůj periodicky opakovaný dotaz - jak to vypadá s rekonstrukcí ul.
U Zázvorky? ST - ze strany ŘSD ČR došlo k souhlasu se změnou zadání z asfaltu na dlažbu,
příští rok by rekonstrukci nemělo nic bránit. Další informace z jednání na ŘSD ČR doplnil
vedoucí OMM - proběhlo jednání mezi ŘSD ČR, městem, projektantem, zpracovatelem
dopravního posouzení. Došlo k dohodě a úpravě zadání dle požadavku SPP na povrch silnice
ze žulového materiálu. SPP vydala souhlasné závazné stanovisko k upravenému projektu.
Probíhají další přípravné práce za účelem co nejrychlejší realizace společné akce (město
bude realizovat chodníky).
3/ Ing. Maur - druhý dotaz se týkal býv. fy Nyklíček - nabízí to k prodeji nebo jde o
brownfields? Odpověděl ST - likvidátor nabízí objekt k prodeji.
4/ Ing. Maur - třetí dotaz k objektu, který se staví vedle autobusové zastávky v ul. T. G.
Masaryka. OMM - jde o přípravné práce na realizaci povolené stavby p. [osobní údaj
odstraněn]. Ing. Dostál se zeptal, zda má vlastník (stavebník) všechna povolení. Odpověděl
vedoucí OMM - zhotovitel stavby si byl vyřídit povolení na provizorní příjezdovou komunikaci
za účelem zahájení základových prací na novém objektu a zřízení povoleného sjezdu z ul. T.
G. Masaryka. Radní ještě diskutovali o přecházení chodců v této lokalitě - OMM - již dříve zde
bylo zřízeno místo pro přecházení.
Konec jednání RM ve 20:08 hodin.
K čl. 6
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 71 vyhotoven dne:

26. srpna 2021

Zápis z RM 71 vypraven dne:

26. srpna 2021

Zápis z RM 71 zveřejněn dne:

26. srpna 2021
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