Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 92 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 16.05.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:10

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:10

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:10

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:10

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:10

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:10

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:10

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:10

Plná

Omluven

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

13:00

13:28

Částečná

11

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:30

13:44

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:37

15:29

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:47

15:29

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 16.05.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Konkurzní řízení na pozici ředitele školy zřizované městem

2/2

Jmenování členů konkurzní komise na konkurz na místo ředitele/ředitelky "ZŠ Malecí"

2/3

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - MŠ Vrchoviny

2/4

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín"

2/5

Žádost o převod prostředků do fondu investic - DDM

2/6

Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Kácov

2/7

Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Filmový festival

2/8

TJ Spartak- žádost o dotaci

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Žádost o umístění nápojového automatu na autobusové nádraží v Novém Městě nad Metují

3/2

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou

3/3

Žádost občana ve věci nebezpečného stromu

4.

Správa nemovitostí

4/1

Žádost o změnu nájemní smlouvy, Příležitost k p.r. čp.415

4/2

VZ - "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí"

5.

Rozvoj

5/1

Smlouva o poskytnutí dotace 22KPGU2-0006 Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209

5/2

Smlouva o poskytnutí dotace 22KPGU2-0044 Oprava městského opevnění mezi č. p. 1234 a 1248

5/3

VZ - "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v Novém Městě nad Metují"

5/4

Rekonstrukce a novostavba garáže č. p. 338 v ul. Smetanova

5/5

VZ - "MŠ Krčín - vybudování ložnice"

5/6

Smlouva o poskytnutí dotace 22RRDU3-0003 Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků
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5/7

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - BD Metuj

5/8

Dodatek č. 2 k SOD - „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“

5/9

Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše

5/10

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

5/11

SOPPS sjezdu na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Kpt. Jaroše

5/12

Žádost o přehodnocení dopravní situace V Aleji

5/13

Zápis z 19. zasedání Komise životního prostředí ze dne 04.05.2022

5/14

Bezbariérový přístup do č. p. 195 v ul. Bratří Čapků - žádost občana

6.

Finance

6/1

Likvidace ekologické škody – RO

7.

Různé

7/1

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_3994122

7/2

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na elektroodpad - Elektrowin a.s. (68/2021)

7/3

Smlouva o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky - Roční provoz

7/4

Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení
č. TP/2001-01/NM

7/5

Žádost o zapůjčení pivních setů na akci Setkání Albatrosáků dne 11.06.2022

7/6

Jmenování člena komise pro IT zakázky

7/7

Žádost a pozvánka Spolku Krčín - Dětský den

7/8

Informace KÚ KHK o změnách v jízdních řádech ve veřejné linkové autobusové dopravě

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 91-4936/22

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro VZ - Stavební úpravy chodníků v
ul. Nádražní

Zadání:

schvaluje
komisi pro otvírání a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Stavební úpravy
chodníků v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují", která je zadávána v podlimitním
režimu podle zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. ve složení: Ing.
Libor Hovorka (náhradník: p. Petr Hable), Ing. Simona Vojnarová (náhradník: Ing.
Libor Pozděna), Bc. Alena Čečetková (náhradník: Mgr. Markéta Škodová), Ing. Pavel
Kmoníček (náhradník: p. Jiří Lokvenc), Ing. Zdeněk Slavík (náhradník: Ing. Petr
Mach), p. Pavel Scheufler (náhradník: Ing. Žaneta Marvánová) a Ing. et Ing. Pavel
Dostál (náhradník: Mgr. Josef Hylský).

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 91-4927/22

Název:

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 22KPG01-0071

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 22KPG01-0071 na realizaci
projektu s názvem „Za poznáním kulturního dědictví česko-polského pomezí“ ve
znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Smlouva odeslána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Číslo úkolu:

RM 91-4923/22

Název:

TJ Spartak - aktuální informace předsedy klubu

Zadání:

byla seznámena
s aktuální situací týkající se provozu a investic zimního stadionu. RM ukládá
OŠKS ve spolupráci s TJ Spartak podat žádost o dotaci a předložit přehled o využití
ZS jinými subjekty než TJ Spartak, a to vč. období, kdy není led.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 06.05.2022

Zodpovědný: Kupková Eva

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 10.05.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 11.05.2022
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Číslo úkolu:

RM 88-4765/22

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Název:

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

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města směnit pozemek parc. č. 452/6, o výměře 7 m², druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Spy, zapsaného na LV č. 374 pro
k. ú. Spy, ve vlastnictví pana [osobní údaj odstraněn], za část pozemku parc. č.
616/1, o výměře rovněž 7 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Spy, zapsaného na LV č. 10001 pro k. ú. Spy, ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují, za podmínek uvedených v návrhu záměru, který je přílohou tohoto bodu. RM
dále ukládá OMM, po obdržení nabídek (vyjádření) ke zveřejněnému záměru, zajistit
vyhotovení GP pro oddělení části pozemku o výměře 7 m² z pozemku parc. č. 616/1
v k. ú. Spy.

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

10.05.2022: Splněno. Záměr zveřejněn. GP zadán.

Číslo úkolu:

RM 90-4914/22

Název:

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

Zadání:

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.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

04.05.2022: Splněno, podklady odeslány. Zůstává ve sledování v případě, že by
požadovali vložit do návrhu rozpočtu zpracování PD na následující rok.

Číslo úkolu:

RM 90-4894/22

Název:

VZ - „Přestavba objektu DPS - III. etapa“

Zadání:

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.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 10.05.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 17.10.2022
Původní plnění: 16.05.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 11.05.2022
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Číslo úkolu:

RM 90-4893/22

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

VZ - „Přestavba objektu DPS - III. etapa“

Zadání:

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.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 90-4891/22

Název:

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

Zadání:

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.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 10.05.2022:
Smlouva je odeslána k podpisu dodavateli.

Číslo úkolu:

RM 90-4885/22

Název:

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

Zadání:

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.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 11.05.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 30.05.2022
Původní plnění: 16.05.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 10.05.2022
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Číslo úkolu:

RM 90-4884/22

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

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

Zadání:

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.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno, vyjádření bylo odesláno.

Číslo úkolu:

RM 90-4877/22

Název:

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

Zadání:

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.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

10.05.2022: Splněno. Smlouva podepsána dne 03.05.2022.

Číslo úkolu:

RM 90-4876/22

Název:

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

Zadání:

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.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

10.05.2022: Splněno. Smlouva podepsána dne 03.05.2022.

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 10.05.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 10.05.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 10.05.2022
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Číslo úkolu:

RM 90-4869/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Zápis č. 9 z jednání KSPORT ze dne 29.03.2022

Zadání:

ukládá
OMM doplnit k ID 779 slovo "multifunkční" sportovní hala v Novém Městě nad Metují
v zásobníku investičních akcí města.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Aktualizovaný zásobník vložen na jednání RM 91.

Číslo úkolu:

RM 83-4544/22

Název:

Žádost MK - Lampionový průvod s ohňostrojem

Zadání:

souhlasí
s uskutečněním akce Lampionový průvod s ohňostrojem dne 06.05.2022, s pietním
aktem na náměstí Republiky ve 20:30 hodin, s průvodem do areálu sokolovny a s
ohňostrojem ve 21:15 hodin s tím, že celá akce skončí ve 24:00 hodin.

Založeno:

27.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 26.04.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 16.05.2022
Splněno: 09.05.2022
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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 - 13:30 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:30 - 13:40 OMM
4.
Správa nemovitostí
13:40 - 13:50 OMM
5.
Rozvoj
13:50 - 15:50 OMM
6.
Finance
15:50 - 15:55 OF
7.
Různé
15:55 - 16:15
8.
Diskuse
16:15 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 92-4958/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 92:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 16.05.2022

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

Školství, kultura a sport
Konkurzní řízení na pozici ředitele školy zřizované městem
Jmenování členů konkurzní komise na konkurz na místo ředitele/ředitelky "ZŠ Malecí"
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - MŠ Vrchoviny
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín"
Žádost o převod prostředků do fondu investic - DDM
Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Kácov
Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Filmový festival
TJ Spartak- žádost o dotaci

3.
3/1
3/2
3/3

Majetkoprávní úkony
Žádost o umístění nápojového automatu na autobusové nádraží v Novém Městě nad Metují
Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou
Žádost občana ve věci nebezpečného stromu

4.
4/1
4/2

Správa nemovitostí
Žádost o změnu nájemní smlouvy, Příležitost k p.r. čp.415
VZ - "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí"

5.
5/1

Rozvoj
Smlouva o poskytnutí dotace 22KPGU2-0006 Sanace vlhkosti sklepních prostorů
v č. p. 1209
Smlouva o poskytnutí dotace 22KPGU2-0044 Oprava městského opevnění mezi č. p. 1234
a 1248
VZ - "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v Novém Městě nad Metují"

5/2
5/3
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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

Rekonstrukce a novostavba garáže č. p. 338 v ul. Smetanova
VZ - "MŠ Krčín - vybudování ložnice"
Smlouva o poskytnutí dotace 22RRDU3-0003 Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků
Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - BD Metuj
Dodatek č. 2 k SOD - „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“
Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna - Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše
Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM
SOPPS sjezdu na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Kpt. Jaroše
Žádost o přehodnocení dopravní situace V Aleji
Zápis z 19. zasedání Komise životního prostředí ze dne 04.05.2022
Bezbariérový přístup do č. p. 195 v ul. Bratří Čapků - žádost občana

6.
6/1

Finance
Likvidace ekologické škody - RO

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

Různé
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_3994122
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na elektroodpad - Elektrowin a.s. (68/2021)
Smlouva o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky - Roční provoz
Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení
č. TP/2001-01/NM
Žádost o zapůjčení pivních setů na akci Setkání Albatrosáků dne 11.06.2022
Jmenování člena komise pro IT zakázky
Žádost a pozvánka Spolku Krčín - Dětský den
Informace KÚ KHK o změnách v jízdních řádech ve veřejné linkové autobusové dopravě

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 16.05.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 92 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz k plnění usnesení č. RM 83-4565/22, tj. k řešení poškozených stromům a
zeleně u stezky mezi Krčínem a Nahořany. ST - s fy Nahořanská a.s. byl dohodnut postup
nápravy škody. Na základě odborného posudku provede městem vybraná firma ošetření
stromů. Náklady budou přefakturovány fy Nahořanská a.s., která využije k úhradě pojištění.
Dlouho jsme čekali na vyjádření fy Nahořanská a.s., nakonec bylo ujednáno, že si nápravu dle
posudku zadáme my (město), vedoucí TS to již zadával odborné firmě z Machova. Ing. Dostál
upozornil, že je nadále riziko takového poškození i v jiných lokalitách a požádal ST o
zapůjčení odborného posudku.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 92-4959/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

2/1 Konkurzní řízení na pozici ředitele školy zřizované městem
Identifikace:
Dne 31.07.2022 uplyne šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitelky Mateřské
školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845. Zřizovatel může vyhlásit konkurz na toto
pracovní místo. Jestliže zřizovatel vyhlásí konkurz, odvolá ke dni 31.07.2022 ředitelku, v
případě, že konkurz nevyhlásí, počíná dnem 01.08.2022 běžet další šestileté období stávající
ředitelky ve funkci.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS (Habrová): Vzhledem k velmi dobré řídící práci ředitelky školy doporučujeme
konkurzní řízení nevyhlašovat.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 92-4960/22
RM rozhodla nevyhlásit konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845, kde stávající ředitelce končí šestileté období výkonu práce na
pracovním místě ředitelky školy ke dni 31.07.2022. Dnem 01.08.2022 počíná stávající ředitelce školy
běžet další šestileté funkční období.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Jmenování členů konkurzní komise na konkurz na místo ředitele/ředitelky "ZŠ
Malecí"
Identifikace:
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, předkládá OŠKS návrh na jmenování členů konkurzní komise pro posuzování
uchazečů o místo ředitele/lky příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod: p. Petr Hable (za zřizovatele - předseda komise), Mgr. Josef
Hylský (za zřizovatele), Mgr. Svatava Odlová (za KÚ KHK), Mgr. Eva Vachatová (za Českou
školní inspekci, dále jen ČŠI), Ing. Petr Hrnčíř (odborník v oblasti organizace a řízení ve
školství - nominovaný ČŠI), Mgr. Iveta Lukešová (odborník v oblasti státní správy nominovaná ČŠI), Mgr. Milena Vacková (za pedagogické pracovníky školy), Mgr. Markéta
Mrázková (za Školskou radu při "ZŠ Malecí"). Plánovaný termín konkurzního řízení je dne
17.06.2022.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST - navrhnul doplnění usnesení, aby bylo jasné, kdo nanominoval 2 odborníky (Ing. Petra
Hrnčíře a Mgr. Ivetu Lukešovou), tj. dovětek nominováni byli ČŠI. Poté odhlasováno.
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 92-4961/22
RM jmenuje předsedu a členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/lky
příspěvkové organizace Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, v tomto
složení: p. Petr Hable (za zřizovatele – předseda komise), Mgr. Josef Hylský (za zřizovatele), Mgr.
Svatava Odlová (za Krajský úřad Královéhradeckého kraje), Mgr. Eva Vachatová (za Českou školní
inspekci), Ing. Petr Hrnčíř (odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, nominován ČŠI), Mgr.
Iveta Lukešová (odborník v oblasti státní správy, nominována ČŠI), Mgr. Milena Vacková (za
pedagogické pracovníky školy), Mgr. Markéta Mrázková (za Školskou radu při "ZŠ Malecí").
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 92-4962/22
RM pověřuje vedoucí OŠKS města Nové Město nad Metují paní Bc. Ivetu Habrovou tajemnicí
konkurzní komise pro posuzování uchazečů o místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní
škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - MŠ Vrchoviny
Identifikace:
Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín pro pracoviště MŠ Vrchoviny" žádá v souladu s § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o povolení výjimky z počtu
dětí ve třídě pro školní rok 2022/2023 na 28. Zvýšený počet dětí nebude na újmu kvality
vzdělávací činnosti MŠ a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS (I. Habrová): Doporučujeme schválit. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 3 počty dětí ve
třídách (nejvyšší počet je 24 dětí). Z tohoto počtu v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku do počtu 4 dětí. Výjimku
povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti
MŠ a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 92-4963/22
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
Mateřská škola Vrchoviny pro školní rok 2022/2023 na 28 dětí. Výjimka je povolena za předpokladu,
že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti MŠ a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/4 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o schválení bezplatného zapůjčení 10 pivních setů na akci
„Krčínský maraton“, která se bude konat dne 03.06.2022 v "ZŠ Krčín".
Odůvodnění:
Vyjádření TS (M. Trojan): Bere na vědomí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - prosí o změnu používaného názvu "pivní sety". TAJ - namísto pivních setů
budeme v těchto případech uvádět rozkládací stoly a lavice z TS. Poté odhlasováno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 92-4964/22
RM schvaluje bezplatné zapůjčení 10 sad rozkládacích stolů a lavic z TS na akci „Krčínský
maraton“, která se bude konat dne 03.06.2022 v "ZŠ Krčín".
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 92-4965/22
RM ukládá TS zajistit odvoz deseti sad rozkládacích stolů a lavic, a to dne 02.06.2022 dopoledne
do "ZŠ Krčín" a v pondělí dne 06.06.2022 zpět.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Žádost o převod prostředků do fondu investic - DDM
Identifikace:
Ředitelka Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588, žádá RM o
souhlas s převodem částky 70 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic. Zároveň žádá o
souhlas s čerpáním fondu investic v předběžné výši 110 tis. Kč na nákup zahradního prvku
(revitalizace zahrady).
Odůvodnění:
V souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, může zřizovatel dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby
část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 92-4966/22
RM schvaluje převod části rezervního fondu Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad
Metují, Malecí 588, ve výši 70 tis. Kč na posílení fondu investic.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 92-4967/22
RM schvaluje čerpání fondu investic Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují,
Malecí 588, v předběžné výši 110 tis. Kč na nákup zahradního prvku v rámci revitalizace zahrady.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Kácov
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za
účelem umístění reklamy na akci „Dny evropského dědictví 2022" při vystoupení smíšeného
pěveckého sboru Kácov dne 10.09.2022.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 92-4968/22
RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci „Dny evropského dědictví 2022“ při
vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov dne 10.09.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Filmový festival
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za
účelem umístění reklamy na akci „44. Festival české filmové komedie 2022“.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 92-4969/22
RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na "44. Festivalu české filmové komedie
2022", ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/8 TJ Spartak- žádost o dotaci
Identifikace:
TJ Spartak předkládá žádost o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč z důvodu zvýšení cen
energií a přípravných prací před zahájením nové sezóny (servis rolby, oprava a repase
provozní technologie) - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
RM byla na svém jednání RM 91 dne 02.05.2022 předsedou TJ Spartak seznámena
s aktuální situací týkající se provozu a investic zimního stadionu. Jako podklad jednání byla
předložena informace o aktuální situaci v oblasti vývoje cen energií, podrobný soupis
očekávaných provozních nákladů pro letošní rok a propočet provozních nákladů Beluna. RM
uložila OŠKS ve spolupráci s TJ Spartak předložit do RM 92 žádost o dotaci a přehled o
využití zimního stadionu jinými subjekty než TJ Spartak, a to vč. období, kdy není led doloženo v příloze k tomuto bodu.
Vyjádření OF (Ing. Kunte): V případě souhlasu musí být schváleno navýšení rozpočtu.
Navýšení výdajů bude pokryto zapojením přebytků z minulých let. RO je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST - upozornil, že mu nevychází potřebná dodatečná částka na zajištění nákladů na provoz
ZS na celé požadované 2 mil. Kč - viz využití části peněz z této částky na sportovní činnost - s
tím se nepočítalo. Na to navázala obsáhlá diskuse všech přítomných nad předloženými
tabulkami v přílohách, zaměřená na předpokládanou výši financí souvisejících pouze s krytím
nákladů na provoz ZS. Po diskusi se radní nakonec shodli v tom, že by bylo do ZM
doporučeno řešit nyní dotaci ve výši 1,6 mil. Kč s tím, že v případě dalších navýšení to bude
řešeno ve vztahu k rekonstrukci a k případnému růstu cen energií.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 92-4970/22
RM doporučuje ZM schválit dotaci TJ Spartak ve výši 1,6 mil. Kč z důvodu zvýšení cen energií,
servisu rolby a repase provozní technologie (s tím, že případné další financování se bude řešit dle
rekonstrukce ZS nebo dle vývoje cen energií). RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 92-4971/22
RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace TJ Spartak - energie, servis rolby a
repase provozní technologie ve výši 1,6 mil. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z
minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

3/1 Žádost o umístění nápojového automatu na autobusové nádraží v Novém Městě nad
Metují
Identifikace:
Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., IČO: 41189698, se sídlem:
Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9, požádala o možnost umístění nápojového automatu o
rozměrech 1 856/1178/1210 mm (v./š./h.) na autobusové nádraží v Novém Městě nad Metují.
Podmínkou pro umístění je přípojka elektrické energie (zásuvka) s tím, že lze i venkovní užití.
Odůvodnění:
Žádost je obecná, činí dojem hromadně rozesílaného e-mailu. Firma preferuje nájem formou
provize z prodeje, podle jeho výše nastavuje i cenu, zajišťuje kompletní servis automatu,
automat je zájemci (městu) poskytnut zdarma - více viz příloha žádosti. Vyjádření odborných
útvarů v příloze.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 92-4972/22
RM byla seznámena s nabídkou společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., IČO:
41189698, se sídlem: Českobrodská 1329, 198 21 Praha 8, a konstatuje, že nemá zájem o umístění
nápojového automatu na autobusovém nádraží v Novém Městě nad Metují, neboť je v plánu
vybudovat nový terminál autobusového nádraží a v zázemí plánovaného objektu je na tuto službu
pamatováno. V současné době na tomto místě RM nepovažuje umístění za vhodné.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou
Identifikace:
Paní Kamila Lakomá, IČO: 01870769, se sídlem: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město
nad Metují, nájemkyně části pozemku p. č. 283 o výměře 1,5 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují, požádala o ukončení smlouvy dohodou ke dni 20.05.2022. Pozemek je pronajat jako
plocha pro umístění kontejneru na směsný komunální odpad z provozovny v č. p. 1223 za
roční nájemné ve výši 2 000 Kč.
Odůvodnění:
Pozemek je pronajat ode dne 01.08.2021, na zpevněné ploše byl však kontejner umístěn již
od roku 2016 bezesmluvně, a to na základě zapojení do odpadového systému města.
Nájemkyně již o užívání nemá zájem, kontejner z plochy odstranila a přesunula na soukromý
pozemek do dvora domu č. p. 1223. Dle sdělení OŽP bude plocha ponechána jako rezerva
pro umístění nádoby dle potřeby města.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 92-4973/22
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 283 o výměře 1,5 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují ze dne 03.08.2022 mezi městem Nové Město nad Metují a pí Kamilou
Lakomou, IČO: 01870769, se sídlem: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město nad Metují, a to ke
dni 20.05.2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Žádost občana ve věci nebezpečného stromu
Identifikace:
Žádost předsedy SV Družstevní 568 a Malecí 569, Nové Město nad Metují, p. Františka
Stárka, ve věci pokácení stromu Larix decidua (modřín opadavý) o průměru kmene 45 cm,
výšce 21 m, rostoucího na obecním pozemku p. p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Strom se žadatelům jeví ve špatné kondici. Při silných větrech se ohýbá a ohrožuje bytový
dům / balkóny č. p. 569 v ul. Malecí a pod stromem se často nachází větší kusy větví.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Společné vyjádření TS a OŽP k požadavku na kácení 1 ks modřínu opadavého v sídlišti
Malecí: Předmětný strom je pravidelně hodnocen odbornou arboristickou firmou SAFE TREES
s.r.o. v rámci projektu Péče o dřeviny v Novém Městě nad Metují (poslední aktualizace 2019).
Podle tohoto hodnocení se jedná o dospělý strom v dobrém zdravotním stavu, s výbornou až
mírně sníženou vitalitou a výbornou stabilitou, dlouhodobě perspektivní. Na základě terénního
šetření ze dne 05.05.2022 se OŽP a TS s tímto hodnocením ztotožňují a v současné době
nedoporučují kácení 1 ks modřínu opadavého (Larix decidua), rostoucího na pozemku dle KN
p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Pracovníci TS dne 05.05.2022 pouze odstranili 4
spodní suché větve z koruny.
Stanovisko KŽP: Komise posouvá projednání na své další zasedání. Bod byl vložen těsně
před jednáním a nebyl čas připravit podklady pro projednání a odhlasování usnesení KŽP.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - překvapilo ho, že se oproti stanovisku KŽP - viz zápis z komise, že se tímto
stromem budou zabývat až na dalším zasedání - tato žádost již objevila v programu RM s
usnesením neschválit kácení. TAJ vysvětlil, že je třeba, aby žadatel dostal v přiměřené lhůtě
nějakou informaci o tom, jak je jeho žádost vyřizována. Žadatelům zpravidla odpovídáme do
15 dnů od doručení jejich žádosti, ve složitějších záležitostech do 30 dnů. V tomto případě je
navíc shoda odborných útvarů, kteří strom posoudily při výjezdu na místo, že se jedná o
dospělý strom v dobrém zdravotním stavu, s výbornou až mírně sníženou vitalitou a výbornou
stabilitou, dlouhodobě perspektivní. Proto je předpoklad, že i kdyby KŽP kácení doporučila,
tak by to příslušný orgán státní správy nepovolil, takže nebylo nutné čekat na doporučení
KŽP. Ing. Dostál požádal, aby vždy byla v příloze nezbytná fotodokumentace z terénu. TAJ
přislíbil toto zajistit.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 92-4974/22
RM nesouhlasí s kácením 1 ks stromu Larix decidua (modřín opadavý) o průměru kmene 45 cm,
výšce 21 m, rostoucího na obecním pozemku p. p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, protože
se jedná o dospělý strom v dobrém zdravotním stavu, s výbornou až mírně sníženou vitalitou a
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výbornou stabilitou, dlouhodobě perspektivní.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

4/1 Žádost o změnu nájemní smlouvy, Příležitost k p.r. čp.415
Identifikace:
Změna a doplněk č. 3 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24.01.2014 mezi městem
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují a spolkem
Příležitost k podání ruky z.s., U Výstaviště 230/11, 170 00 Praha 7, IČO: 01170732. Dodatek
se týká přistoupení PKPR s.r.o., Mladé Buky č. p. 302, 542 23, IČO: 14178532 k nájemní
smlouvě, jako druhého nájemce prostor na adrese 28. října 415, Nové Město nad Metují.
Veškeré závazky ze Smlouvy vyplývající ponesou oba nájemci společně a nerozdílně.
Odůvodnění:
Výše uvedený postup byl konzultován s PRAV. Jedná se o společnost, ve které jsou
zastoupeny stejné osoby, jako ve spolku, který je stávajícím nájemcem. Práva a povinnosti
vyplývající ze Smlouvy o nájmu jsou závazná pro oba nájemce nerozdílně. Dle názoru OSN
není tato změna v rozporu se zveřejněným záměrem a rozhodnutím RM o uzavření stávající
nájemní smlouvy.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 92-4975/22
RM schvaluje Změnu a doplněk č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Nové
Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, a spolkem
Příležitost k podání ruky z.s., se sídlem U Výstaviště 230/11, 170 00 Praha 7, která se týká
přistoupení PKPR s.r.o., Mladé Buky č. p. 302, 542 23, IČO: 14178532, jako druhého nájemce
prostor na adrese 28. října 415, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 VZ - "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí"
Identifikace:
Dne 25.04.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna střešního
pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí, 549 01 Nové Město nad Metují". Hodnotící komise nyní
předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 8 odborných firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v
zadávací dokumentaci byla doručena 1 obálka s nabídkou uchazeče. Nabídku podal p. Jan
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Petana, Provodov - Šonov 186, IČO: 63188228, s nabídkovou cenou 892.990,00 Kč bez DPH,
tj. 1,026.938,50 Kč vč. DPH. V plánu oprav města pro rok 2022 bylo schváleno 950 tis. Kč.
Rozdíl mezi vysoutěženou cenou a plánovanými financemi bylo možno pokrýt z rozpočtu
OSN. Uchazeč však odmítl podepsat SOD, a to z důvodu současné situace na trhu s
dodávkou schváleného materiálu. Dle ověření OSN je dodací lhůta materiálu CAPACCO
(SK2) 7 - 9 měsíců od objednání, proto doporučuji tuto VZ nyní zrušit a opakovaně ji vypsat s
dodací lhůtou do konce září 2023.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur vznesl dotaz k tomu, co se navrhovaným postupem v daném procesu změní nehrozí, že po novém vyhlášení VZ se bude tato situace opakovat? Na to navázala diskuse
přítomných o objednávce materiálu s předstihem před realizací s tím, že nová lhůta realizace
tomu bude v zadání odpovídat. Další diskuse se pak týkala vybrané krytiny, ceny materiálu,
stavu střechy a rizika dalších možných škod atd.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 92-4976/22
RM ruší VZ - "Výměna střešní krytiny BD čp. 34, Žižkovo náměstí, 549 01 Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 92-4977/22
RM souhlasí s opakovaným vypsáním VZ - "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí,
549 01 Nové Město nad Metují", s novým termínem plnění do dne 30.09.2023.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5 ROZVOJ
5/1 Smlouva o poskytnutí dotace 22KPGU2-0006 Sanace vlhkosti sklepních prostorů v
č. p. 1209
Identifikace:
ZM 21 schválilo podání žádosti o dotaci do dotačního programu KHK 22KPGU2 Obnova
památkového fondu na akci "Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č.p. 1209". Žádost byla
podána a dne 21.03.2022 Zastupitelstvo KHK schválilo na tuto akci poskytnutí dotace ve výši
211 tis. Kč, přičemž maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu
nesmí přesáhnout 50 %. Realizaci akce je nutné provést souběžně s plánovanou realizací
rekonstrukce komunikace I/14 (investor ŘSD) a přilehlých chodníků (investor město). Město
obdrželo od poskytovatele návrh smlouvy, který je nyní RM předkládán ke schválení ve znění
přílohy tohoto bodu. Dle dotační smlouvy je realizace této akce stanovena do dne 30.11.2023.
Odůvodnění:
Na základě schválení předložené žádosti o dotaci obdrželo město návrh Smlouvy o poskytnutí
dotace. V rozpočtu města na rok 2022 schválena na tuto akci položka ve výši 1 200 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 92-4978/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
22KPGU2-0006, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního fondu
poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Sanace vlhkosti
sklepních prostorů v č.p. 1209" mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Smlouva o poskytnutí dotace 22KPGU2-0044 Oprava městského opevnění mezi č. p.
1234 a 1248
Identifikace:
RM 77 schválila podání žádosti o dotaci do dotačního programu KHK 22KPGU2 Obnova
památkového fondu na akci "Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v
Novém Městě nad Metují". Žádost byla podána a dne 21.03.2022 Zastupitelstvo KHK schválilo
na tuto akci poskytnutí dotace ve výši 241 tis. Kč, přičemž maximální procentuální podíl
dotace na uznatelných výdajích projektu nesmí přesáhnout 41,42 %. Město obdrželo od
poskytovatele návrh smlouvy, který je nyní RM předkládán ke schválení ve znění přílohy
tohoto bodu. Dle dotační smlouvy je realizace této akce stanovena do dne 30.11.2023. Akce
bude také spolufinancována MK ČR v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón pro rok 2022 (400 tis Kč).
Odůvodnění:
Na základě schválení předložené žádosti o dotaci obdrželo město návrh Smlouvy o poskytnutí
dotace. V rozpočtu města na rok 2022 schválena na tuto akci položka ve výši 1 950 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 92-4979/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
22KPGU2-0044, jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního fondu
poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Oprava
městského opevnění mezi č.p. 1234 a 1248" mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 VZ - "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v Novém Městě nad
Metují"
Identifikace:
Dne 04.05.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v
rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby "PD Zateplení BD č. p. 352 a 465 ul. Zborovská - Nádražní v Novém Městě nad Metují". Komise
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nyní předkládá RM protokol o otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V zadávacím řízení bylo osloveno 7 firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v
zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 4 nabídky uchazečů o veřejnou zakázku. Při
posouzení nabídek byla nabídka uchazeče, který se umístil na 2. místě, shledána jako
neúplná. Uchazeč byl požádán o doložení chybějícího dokladu, chybějící doklad byl ve
stanoveném termínu doručen. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny vč.
platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma ARAGON ELL, s. r. o. Heřmanice 126, 509
01 Nová Paka, IČO: 28820525, s nabídkovou cenou 356.950,00 Kč vč. DPH. Pro tuto akci je v
rozpočtu města na rok 2022 navržena příslušná položka § 3612 - "Oprava a zateplení fasády
BD čp. 352 - 465 v ul. Zborovská, Nádražní - PD" s částkou ve výši 150 tis. Kč. Na akci je
nutné schválit RO navýšení položky "Oprava a zateplení fasády BD čp. 352 - 465 v ul.
Zborovská, Nádražní - PD" o 210 tis. Kč (§ 3612). Navýšení bude pokryto přesunem z akce
"Okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčast města" (§ 2219).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vznesl dotaz na oslovené firmy a na velké rozdíly v jejich nabídkách - má to
logické odůvodnění? Někteří radní vyslovili pochybnosti nad vysokou cenou PD a zda to je k
zateplení takto nutné mít zprojektováno. OMM a MST vysvětlili nutnost a legitimnost těchto
postupů - viz rozpočet jako podklad pro vysoutěžení zhotovitele. ORM - nejde jen o zateplení
fasády, je tam více problémů, bude se tam řešit hydroizolace objektu, závady kolem
komínových těles atd. MST - jestliže přišlo 7 nabídek a vyšla z toho zmiňovaná cena, tak má
tyto otázky za zodpovězené.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 92-4980/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v Novém Městě nad Metují" firmě ARAGON
ELL, s. r. o., Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka, IČO: 28820525, za nabídkovou cenou 356.950,00
Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 92-4981/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v
Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ARAGON ELL, s. r. o.,
Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka, IČO: 28820525, za nabídkovou cenou 356.950,00 Kč vč. DPH,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 92-4982/22
RM schvaluje RO navýšení položky "Oprava a zateplení fasády BD čp. 352 - 465 v ul. Zborovská,
Nádražní - PD" o 210 tis. Kč (§ 3612). Navýšení bude pokryto přesunem z akce "Okružní křižovatka
Vrchoviny - spoluúčast města" (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Rekonstrukce a novostavba garáže č. p. 338 v ul. Smetanova
Identifikace:
Ing. arch. Filip Zelený, Husovo náměstí 1230, 549 01 Nové Město nad Metují, který zastupuje,
stavebníky [osobní údaj odstraněn], na základě plné moci, požádal o souhlas se stavbou
"Rekonstrukce RD a novostavba garáže, Smetanova 338, stp. č. 647, p. p. č. 461/4 k. ú. Nové
Město nad Metují". Součástí stavby bude i nové připojení sjezdu ze stp. č. 647 k místní
komunikaci ul. Smetanova, p. p. č. 2049/1, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
PD zpracoval Ing. arch. Filip Zelený, zodpovědný projektant Ing. arch. Šárka Štěpánová,
autorizace ČKA č. a. 04766. Vyjádření dotčených útvarů - viz příloha tohoto bodu. Pro
připojení sjezdu na místní komunikaci je nutné uzavřít se stavebníkem smlouvu o právu
provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která je přílohou k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 92-4983/22
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
2049/1 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby "RD a novostavba
garáž, Smetanova ul. č. p. 338 na stp. č. 647, a p. p. č. 461/4 v k. ú. Nové Město nad Metují" mezi
městem Nové Město nad Metují a [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 VZ - "MŠ Krčín - vybudování ložnice"
Identifikace:
Dne 04.05.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v
rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby "MŠ Krčín vybudování nové ložnice". Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
V zadávacím řízení bylo osloveno 5 firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v
zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 2 nabídky uchazečů o veřejnou zakázku.
Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny vč. platné DPH. Nejvýhodnější
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nabídku podala firma INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jeseníce, IČO:
63217031, s nabídkovou cenou 554.989,51 Kč vč. DPH. Pro tuto akci je v rozpočtu města na
rok 2022 navržena příslušná položka § 3111 - "MŠ Krčín - vybudování ložnice v prostorách
bývalé pošty" s částkou ve výši 205 tis. Kč. Na akci je požádáno o dotaci z programu MMR
ČR, dotační titul DT 117d8220E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Výsledek
rozhodnutí o přidělení dotace bude sdělen na přelomu měsíců květen - červen 2022.
Předpoklad výše dotace je 300 tis. Kč. Po obdržení informace o přidělení dotace bude
předložen RM k projednání návrh RO. V případě nepřidělení dotace bude o realizaci akce
znovu jednáno na RM a ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 92-4984/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "MŠ Krčín vybudování ložnice" firmě INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČO:
63217031, za nabídkovou cenu 554.989,51 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 92-4985/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "MŠ Krčín - vybudování ložnice" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jeseníce, IČO: 63217031, za
nabídkovou cenu 554.989,51 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Smlouva o poskytnutí dotace 22RRDU3-0003 Dětské hřiště Spy - doplnění herních
prvků
Identifikace:
RM 79 schválila podání žádosti o dotaci do dotačního programu KHK 22RRDU3 Program
obnovy místních částí obcí na akci "Dětské hřiště Spy - doplnění herních prvků". Žádost byla
podána a dne 02.05.2022 Zastupitelstvo KHK schválilo na tuto akci poskytnutí investiční
dotace ve výši 55 tis. Kč, přičemž maximální procentuální podíl dotace na uznatelných
výdajích projektu nesmí přesáhnout 50 %. V projektu jsou kromě investičních výdajů (nové
herní prvky), také neinvestiční výdaje (přemístění stávajících pružinových houpadel). Město
obdrželo od poskytovatele návrh smlouvy, který je nyní RM předkládán ke schválení ve znění
přílohy tohoto bodu. Dle dotační smlouvy je realizace této akce stanovena do dne 30.11.2023.
Odůvodnění:
Na základě schválení předložené žádosti o dotaci obdrželo město návrh Smlouvy o poskytnutí
dotace. V rozpočtu města na rok 2022 schválena na tuto akci položka ve výši 140 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 92-4986/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
22RRDU3-0003, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu
poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Dětské hřiště
Spy - doplnění herních prvků" mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - BD Metuj
Identifikace:
RM je předkládán dodatek č. 1 ke SOD na zpracování PD - BD Metuj. Tato SOD byla
uzavřena dne 04.01.2022 s firmou MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno.
Odůvodnění:
Zpracování PD probíhalo v souladu se SOD, zástupci firmy MARK VALA s.r.o. předložili z
vlastní iniciativy svou vlastní studii BD Metuj, ta jim však byla RM 88 zamítnuta a bylo přijato
usnesení ve znění: "RM bere na vědomí předložené nové řešení studie BD Metuj, které
předložila firma MARK VALA s.r.o., Brno, IČO: 07214481. RM trvá na svém původním zadání
a to, aby „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metuj“ byla
zpracována v souladu se Studií BD Metuj, kterou zpracovala společnost ORGATEX-NÁCHOD
s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod z let 2020-2021, a kterou schválilo Zastupitelstvo
města Nové Město nad Metují“ a aby bylo postupováno dle podepsané SOD na uvedenou
PD."
Firma MARK VALA s.r.o. na základě uvedeného usnesení zpracovávala PD dle původního
zadání, dne 02.05.2022 proběhla na MěÚ pracovní schůzka, na které byl odprezentován
postup prací a návrhy PD. Bylo zde opakovaně zpracovatelem sděleno, že nebude možné
zrušit lodžii ve 3. NP a integrovat ji do vnitřních prostor, z důvodu stávající nosné konstrukce
musí navrhnout i jiné umístění výtahu a z důvodu zjištěných skutečností průzkumem a
pasportem budovy bude nutné vybourat všechny podlahy. Takže ze sdělení zpracovatele
vyplynulo, že objekt hotelu bude vybourán na skelet a že by bylo pro město vhodnější řešit
dispozice modernějším způsobem, viz jejich předložená studie. Dle jejich názoru se bude vždy
jednat o investici v desítkách milionů korun a nemyslí si, že bude závratný finanční rozdíl mezi
řešením dle původní studie od firmy ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., které je podle nich zastaralé
a jejich předloženou studií v moderním pojetí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vyslovil obavu, že to současné, byť přechodné využití objektu na ubytování pro
uprchlíky z Ukrajiny, zabrání pro nejbližší dobu realizaci záměru. Radní pak společně
diskutovali nad původním záměrem rekonstrukce dle studie Orgatexu a nad předkládanou
alternativou, tj. studií od firmy MARK VALA s.r.o. MST uvedl, že vzhledem k tomu, že jde o
odbornou záležitost, tak proto je navrženo zadat odborný posudek - viz navržené usnesení:
"RM ukládá OMM zajistit nestranného odborníka k finančnímu ohodnocení případné realizace
BD Metuj dle studie od firmy ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. nebo dle studie předložené firmou
MARK VALA s.r.o., a který vyhodnotí i navrhované technické řešení." Radní podrobně
diskutovali o nových návrzích a o jejich možných finančních dopadech na celou rekonstrukci.
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Radní se shodli v tom, že primárně zde půjde u obou variant řešení o posouzení ze
stavebního, technického a ekonomického hlediska. Shodli se dále v tom, že sice jsou zároveň
důležité i termíny, a to i přes to, že je v současnosti objekt využit pro ubytování uprchlíků a
není jasné, na jak dlouhou dobu, tomu tak bude.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 92-4987/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD - BD Metuj" mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, kterým je upraveno
přerušení prací na zpracování uvedené PD, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 92-4988/22
RM ukládá OMM zajistit nestranného odborníka k finančnímu ohodnocení případné realizace BD
Metuj dle studie od firmy ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. nebo dle studie předložené firmou MARK VALA
s.r.o., a který vyhodnotí i navrhované technické řešení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 Dodatek č. 2 k SOD - „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 2 k SOD na zpracování PD - "Dopravní napojení
lokality Dubinky, Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Firma HIGHWAY DESING, s.r.o., zpracovává pro město PD na vjezd do lokality Dubinky, do
rozvojového území, které vlastní p. [osobní údaj odstraněn]. PD je již zpracována, byla nově
upravena dle požadavků sousedů (manželů [osobní údaj odstraněn]) a nyní čekáme na jejich
odsouhlasení navrženého řešení. Dále je tato PD koordinována s projekční přípravou akce
"Zasíťování lokality Dubinky, I.etapa", kterou pro vlastníka pozemků a investora p. [osobní
údaj odstraněn] zpracovává Ing. Jakub Řehák. Projednávání PD - "Zasíťování lokality
Dubinky, I.etapa", je složité a komplikované. Obě PD (tzn. PD - Dopravní napojení lokality
Dubinky, Nové Město nad Metují" a PD - "Zasíťování lokality Dubinky, I.etapa") musí na sebe
logicky navazovat, PD - "Zasíťování lokality Dubinky, I.etapa" musí ve vjezdu vyřešit i napojení
sítí do ul. Družební, PD města - Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují
řeší nivelety, opěrné zdi a povrchy komunikace. Tato skutečnost musí být respektována.
Vzhledem ke složitému projednávání návazností PD - "Zasíťování lokality Dubinky, I.etapa" a
PD - Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují , ORM žádá společně s
projektantem o prodloužení termínu na dokončení uvedené PD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - napojení bude vycházet ze stejných parametrů - bude tam zachována průjezdnost
autobusu? ORM - komunikace bude nejširší, jak daný prostor dovolí, bude 6 m, což by mělo
pro průjezd busu postačovat. Vedoucí ORM - došlo k úpravě projektu - nyní čekáme na reakci
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vlastníků sousedních pozemků a pozemků určených v budoucnu k zastavění RD. Záměrem
je, aby proběhlo územní řízení na celek řešený jedním investorem.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 92-4989/22
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD - "Dopravní napojení lokality
Dubinky, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HIGHWAY
DESING, s.r.o., Okružní 948, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, kterým je upraven termín
dodání uvedené PD, s termínem odevzdání v 10/2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Rozhodnutí o poskytnutí dotace změna - Stavební úpravy místní komunikace ul.
Kpt. Jaroše
Identifikace:
Dne 08.05.2022 obdrželo město Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) vydané MMR ČR na
akci "Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše, identifikační číslo 117D8220A8111.
Jedná se o změnu již vydaného rozhodnutí, které RM 76 vzala na vědomí usnesením č. RM
76-4315/21. Změnové rozhodnutí je poskytovatelem dotace vydáváno z důvodu převodu
bilance do roku 2022 a aktualizace části podmínek Porušení rozpočtové kázně. Vzhledem k
tomu, že poskytovatel požaduje potvrzení rozhodnutí příjemce dotace, je toto Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (změna), před podpisem statutárním zástupcem, předkládáno RM na
vědomí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Požadavek poskytovatele dotace na potvrzení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
příjemcem dotace. Zhotovitel je vybrán, předpoklad zahájení prací přelom května/června
2022. Jedná se o běžný formální proces poskytovatele dotace v rámci nastavování podmínek.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vznesl dotaz, co je jádrem změny u tohoto bodu - jenom legislativa - co se mění
zpětně? Z "Odůvodnění" a příloh dobře nepochopil. ST - také poprosil o vysvětlení. Ing. Dostál
- pro nás se nic nemění? ORM - jedná se jen o formální úpravu rozhodnutí, pro město se nic
nemění. Poté odhlasováno. ST - požádal zpětně doladit "Identifikaci", aby to bylo
srozumitelné. Z ORM v odůvodnění doplnili informaci: "Jedná se o běžný formální proces
poskytovatele dotace v rámci nastavování podmínek."
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 92-4990/22
RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna), identifikační číslo 117D8220A8111
na akci Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/10 Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM
Identifikace:
RM 62 "schválila realizaci nového kontejnerového stání v ul. Družební dle varianty č. 2
(uprostřed parkoviště NAD STOPEM) ve znění přílohy tohoto bodu. RM schválila novou
položku rozpočtu města na rok 2021 Kontejnerové stání v ul. Družební - PD a RO - navýšení §
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 60 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
ze stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219). RM uložila OMM nechat zpracovat PD Kontejnerové stání na parkovišti dle varianty č. 2 ve znění přílohy tohoto bodu a v souladu s
Manuálem městského mobiliáře města Nové Město nad Metují."
OMM předkládá RM obdrženou PD od projekce OPTIMA, spol. s.r.o. k seznámení s
navrženým řešením. Náklady za PD 28 tis. Kč, v rozpočtu na letošní rok byla schválena
částka 30 tis. Kč. A na realizaci je připravena částka k akci pod názvem "Kontejnerové stání v
ul. Družební - realizace" ve výši 400 tis. Kč. Rozpočet dle projektanta činí 397 tis. Kč s DPH
před soutěží. Obdržená PD je součástí příloh bodu vč. vyjádření odborných útvarů.
Odůvodnění:
Projednat a schválit PD vč. zahájení přípravných prací na realizaci kontejnerového
stanovištěm nad restaurací Stop na ploše parkoviště (cca uprostřed).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST - sám za sebe má velký otazník - u toho řešení "uprostřed" ho velice mrzí ztráta velkého
počtu parkovacích míst a i další finanční náklady. Ing. Dostál - jeho uvedená varianta
překvapila a nesouhlasí se záborem tak velké částí přiléhající zeleně. Na to navázala obsáhlá
diskuse, kde radní nenacházeli společnou shodu v konečném řešení umístění kontejnerového
stanoviště. Vedoucí ORM - upozornila, že návrh je zpracován podle toho, co RM většinově
schválila. Ing. Dostál opakovaně požadoval větší posun na zpevněné plochy, tzn. navržené
řešení neschválit a nechat ještě zpracovat jím navrhovaný posun ze zeleně na zpevněné
plochy. Na základě toho pak Ing. Dostál formuloval protinávrh, o kterém bylo hlasováno a byl v
poměru 4 pro a 2 proti schválen.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 92-4991/22
RM ukládá OMM připravit s projektantem další variantu k předložené variantě v příloze tohoto bodu,
tzn. prověřit posun kontejnerového stanoviště navrženého uprostřed parkoviště NAD STOPEM, na
asfaltovou plochu bez zásahu do zeleného pásu. Nové umístění prověřit z pohledu funkčního,
rozměrového a technického provedení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 SOPPS sjezdu na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují 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. Jedná se o posun stávajícího sjezdu na p. p. č. 673/3 v
k. ú. Nové Město nad Metují za účelem vybudování parkoviště na tomto pozemku. 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.
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Odůvodnění:
Nové dopravní připojení je navrženo z důvodu změny užívání stávající budovy, které vyžaduje
navýšení počtu parkovacích míst. Pro zajištění příjezdu žadatel zbuduje komunikaci na
pozemku 2054/1, mezi pozemky 673 a st. 772 vše v k. ú. Nové Město nad Metují. Na
komunikaci a parkoviště je nyní zpracovávána PD. Před podáním žádosti o stavební povolení
bude muset žadatel požádat město o souhlas a uzavřít smlouvu o právu provést stavbu, která
bude předložena ke schválení do RM. Posunutí sjezdu je třeba realizovat v rámci stavby
komunikace a chodníků v ul. Kpt. Jaroše. Do smlouvy o právu provést stavbu byl zahrnut
požadavek na zajištění příjezdu k pozemkům p. p. č. 525/5 a st. p. č. 772 v k. ú. Nové Město
nad Metují. Dále město požaduje realizaci a kolaudaci komunikace do konce roku 2023.
Odborné útvary souhlasí. ORM doporučuje smlouvu schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 92-4992/22
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. 673/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují na místní komunikaci ul. Kpt. Jaroše, za poplatek 1.500 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: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Žádost o přehodnocení dopravní situace V Aleji
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] o přehodnocení
dopravní situace v ul. V Aleji mezi ulicemi Leštinská a U Lesa, kde má být doplněné dopravní
značení "Zákaz zastavení" v obou směrech.
RM přijala usnesením č. RM 65-3731/21 ve znění: "RM souhlasí se zjednosměrněním ulice
Na Výsluní ve směru od ulice Slunečná směrem k ulici Československé armády. Ulice Pod
Vodojemem a Třešňová zachovat jako obousměrné. Do ulice V Aleji mezi ulicemi Leštinská a
U Lesa doplnit dopravní značení "Zákaz zastavení" v obou směrech."
Odůvodnění:
Vyjádření OÚ v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář k podnětu p. [osobní údaj odstraněn] dal radním ST. V navazující diskusi
byly shrnuty informace, proč bylo toto DZ navrženo. Po delší diskusi se radní shodli v tom, že
DZ bude řešeno jinak, než bylo původně navrženo, tzn., že bude podána žádost o změnu DZ,
která spočívá v tom, že budou do dané lokality umístěny dvě DZ zákaz stání. Hlasováno - 4
pro, 1 proti, 1 zdržel se - bylo přijato.

Stránka 28

ZÁPIS Z PORADY
RM 92 ze dne 16.05.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 92-4993/22
RM revokuje část usnesení č. RM 65-3731/21 ve znění: "RM souhlasí s doplněním do ulice V Aleji
mezi ulicemi Leštinská a U Lesa dopravní značení "Zákaz zastavení" v obou směrech." a pověřuje
OMM upravením žádosti na ODSH se změnou týkající se doplněním do ulice V Aleji mezi ulicemi
Leštinská a Johnova dopravní značení "Zákaz stání" v obou směrech. Zbytek usnesení č. RM 653731/21 se zněním: "RM souhlasí se zjednosměrněním ulice Na Výsluní ve směru od ulice Slunečná
směrem k ulici Československé armády. Ulice Pod Vodojemem a Třešňová zachovat jako
obousměrné." zůstává nezměněný.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Zápis z 19. zasedání Komise životního prostředí ze dne 04.05.2022
Identifikace:
RM je předložen zápis z 19. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
04.05.2022 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM. Je třeba, aby RM reagovala
na podněty komise a navržená doporučení.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál upozornil, že v souvislosti s vyjadřováním se KŽP ke kácení stromů, mají zájem se
vyjadřovat i ke stromů, kde je město účastníkem řízení o jejich kácení. Zároveň ale není třeba
do KŽP dávat k posouzení prokazatelně "mrtvé" stromy, u nichž není žádná pochybnost o
nutnosti jejich odstranění. To se týká především některých stromů navrhovaných ke kácení ze
strany TS.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 92-4994/22
RM bere na vědomí zápis z 19. zasedání Komise životního prostředí ze dne 04.05.2022 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 92-4995/22
RM bere na vědomí doporučení KŽP přijmout Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví
města vypracovaný TS jako oficiální podklad pro údržbu zelených ploch ve vlastnictví města a
navržený systém tímto schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 92-4996/22
RM schvaluje doporučení KŽP nesouhlasit s podáním žádosti města o kácení dřevin na pozemku
města, jak požadovali manželé [osobní údaj odstraněn] s tím, že stromy jsou zdravé a perspektivní a
neohrožují majetek města. RM tímto zároveň potvrzuje své usnesení č. RM 88-4775/22, ve kterém
nesouhlasila s požadovaným kácením 1 ks smrku ztepilého a 1 ks modřínu opadavého, které rostou
na hranicích mezi pozemkem města p. č. 677/147 a soukromým pozemkem p. č. 677/143, obojí v k.
ú. Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Bezbariérový přístup do č. p. 195 v ul. Bratří Čapků - žádost občana
Identifikace:
Bod zařazený do jednání RM 92 až v jejím průběhu. Dne 16.05.2022 požádala pí [osobní údaj
odstraněn], o souhlas se záborem v prostoru chodníku u vchodu do č. p. 195 v ul. Bratří
Čapků z důvodu umístění sloupků, ukotvených do zdiva budovy nad chodníkem města, šikmé
zvedací plošiny SP OMEGA-F, pro umožnění přístupu do domu na invalidním vozíku.
Odůvodnění:
Vedoucí OMM seznámil RM a odprezentoval žádost občana, kterou v průběhu jednání RM 92
dne 16.05.2022 přinesla žadatelka pí [osobní údaj odstraněn]. Podrobnosti viz příloha tohoto
bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - odsouhlasení žádosti by podmínil tím, že v určitém úseku by se nemělo parkovat,
aby se tam mohla v zimních měsících udržovat komunikace. ORM - akorát nemáme vyjádření
TS. MST - neví, jak je na tom manžel žadatelky, ale žádost by podpořil. ST - dočasnost po
dobu potřeby pro manžela žadatelky. TAJ - obvyklý způsob v obdobných žádostech je
dočasnost na 2 roky, postupoval by stejně. Poté odhlasováno dočasnost na 2 roky.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 92-4997/22
RM souhlasí se záborem v prostoru chodníku u vchodu do č. p. 195 v ul. Bratří Čapků za účelem
umístění sloupků, ukotvených do zdiva budovy nad chodníkem města, šikmé zvedací plošiny SP
OMEGA-F. Toto povolení se vydává žadatelce na dobu určitou, a to na 2 roky od vydaného
povolení, poté musí žadatelka pí [osobní údaj odstraněn] požádat znovu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY
RM 92 ze dne 16.05.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

6 FINANCE
6/1 Likvidace ekologické škody - RO
Identifikace:
Dne 25.04.2022 došlo na výjezdu z Vrchovin po I/14 směr Náchod k havárii zahraničního
nákladního automobilu. Při havárii došlo k úniku ropných látek. Na základě nařízení
Vodoprávního úřadu dle § 42 odstavce 4 Vodního zákona byly provedeny nezbytné práce
k minimalizaci rizik závažného ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod
(rozbory, naložení, odvoz a likvidace odbornou firmou). Celkové výdaje budou v rámci
správního řízení vymáhány na viníkovi. Konečná částka zatím není známá.
Odůvodnění:
OF: V rozpočtu je v rámci § 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody na případné
ekologické havárie zahrnuta částka 25 tis. Kč. Vzhledem k odhadovanému rozsahu prací a
souvisejících výdajů je navrženo navýšení rozpočtu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 92-4998/22
RM schvaluje RO - navýšení § 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody o částku 50 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7 RŮZNÉ
7/1 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.SR_22_3994122
Identifikace:
Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM ke schválení smlouvu o
dotaci MPSV pro rok 2022 na činnost Centra prevence Mandl. Výše dotace je 128.763 Kč.
Odůvodnění:
Individuální projekt KHK, ze kterého je činnost zařízení financována, končí v červnu 2022.
Účelem dotace MPSV ČR je dofinancovat činnost zařízení a překlenout tak období do října
2022, kdy má Centrum prevence Mandl opět získat finanční prostředky z dalšího navazujícího
evropského projektu.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSP
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 92-4999/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
SR_22_3994122 ve výši 128.763 Kč, mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2,
500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, DIČ: CZ70889546, a městem Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/2 Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na elektroodpad - Elektrowin a.s.
(68/2021)
Identifikace:
OŽP předkládá RM ke schválení smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi firmou
Elektrowin a.s., IČO: 27257843, Michelská 300/60, Praha 4, a městem Nové Město nad Metují
- viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na základě smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení ve smyslu § 16 odst. 1 zák. č. 542/2020 Sb. o výrobcích s
ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“) uzavřené dne 07.07.2021 zajišťuje obec pro
provozovatele kolektivního systému zpětný odběr elektrozařízení (dále jen „smlouva o
zpětném odběru elektrozařízení“). Smlouva o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení v čl. IV., odst. 1 písm. b) umožňuje
na základě oboustranné dohody umístění kontejnerů na shromažďování odpadních
elektrozařízení.
Podle oznámení o převedení povinností ze strany obce na třetí osobu ze dne 07.07.2021
zajišťuje obec plnění svých závazků ze smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení
prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, a.s. (Křovice), IČ 42194920, se sídlem Křovice
48, 51801, Dobruška, která je provozovatelem místa zpětného odběru Město Nové Město nad
Metují - SD, Družstevní 586, 54901, Nové Město nad Metují. (dále jen „provozovatel místa
zpětného odběru“). Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že při přenesení plnění
povinností na provozovatele místa zpětného odběru bude postupováno podle § 2914
občanského zákoníku a provozovatel místa zpětného odběru bude považován za pomocníka
obce pro účely plnění této smlouvy. Obec je povinna zavázat provozovatele místa zpětného
odběru k plnění povinností dle této smlouvy ve stejném rozsahu.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 92-5000/22
RM schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi firmou Elektrowin a.s., IČO:
27257843, Michelská 300/60, Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Smlouva o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky - Roční provoz
Identifikace:
OI předkládá RM ke schválení Smlouvu o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky Roční provoz mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Galileo Corporation s.r.o.,
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČO: 25448714 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Poskytovatel redakčního systému webových stránek města zvyšuje cenu za roční provoz
z důvodu inflace, zvýšení objemu uložených dat, zlepšení bezpečnosti, rozšíření sledování
legislativních změn, uchování 30denní zálohy obsahu webu a rozšíření technické podpory.
Současná cena 10 tis. Kč bez DPH za roční provoz se neměnila od roku 2013, objem
uložených dat se zvýšil několikanásobně. Nová cena činí 11.500 Kč ročně bez DPH.
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Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - poblahopřál k úspěchu, tj. umístění městských www stránek v rámci soutěže
Zlatý erb - zároveň vznesl dotaz, ke komu je možno předkládat dotazy a náměty k dalším
úpravám stránek? TAJ - městský web zajišťuje Mgr. Kunteová na OI.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 92-5001/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky - Roční provoz mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430
04 Chomutov, IČO: 25448714, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 30.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému
vybavení č. TP/2001-01/NM
Identifikace:
OI předkládá RM ke schválení Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k
programovému vybavení č. TP/2001-01/NM mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
GEOVAP, spol. s r. o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Poskytovatel městského informačního systému ukončuje ke dni 30.06.2022 provoz agend
Sociální agendy, Dávky OkÚ a ÚSP, DPS a aplikace Opatrovník. Předloženým dodatkem se
ruší smluvní ujednání k těmto agendám a snižuje se adekvátně cena roční podpory.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz, zda ty nepoužívané a rušené programy jsou něčím v rámci IT MěÚ
nahrazeny? TAJ - ano, nahradily je nové aplikace, které vyhovují legislativě atd.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 92-5002/22
RM schvaluje Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému
vybavení č. TP/2001-01/NM mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GEOVAP, spol. s r. o.,
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 30.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/5 Žádost o zapůjčení pivních setů na akci Setkání Albatrosáků dne 11.06.2022
Identifikace:
Pan PaedDr. Peter Likavec, IČO: 06054692, žádá RM o zapůjčení pivních setů na akci
Setkání Albatrosáků dne 11.06.2022. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vedoucí TS o této žádosti ví a souhlasí - všechny pivní sety v požadovaném termínu jsou
volné.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 92-5003/22
RM souhlasí se zapůjčením sad rozkládacích stolů a lavic z TS na akci Setkání Albatrosáků dne
11.06.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 92-5004/22
RM ukládá TS kontaktovat žadatele a zajistit předání sad rozkládacích stolů a lavic na akci Setkání
Albatrosáků dne 11.06.2022.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 10.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Jmenování člena komise pro IT zakázky
Identifikace:
RM 91 přijala usnesení č. RM 91-4955/22 ve znění: "RM ukládá ST předložit návrh nominace
externího člena, nezávislého odborníka na IT z řad veřejnosti a jeho náhradníka do Komise
pro posouzení a hodnocení nabídek pro oblast IT." Na základě plnění tohoto usnesení je
předložen návrh jmenovat jako člena komise pro IT zakázky Ing. Jana Ježdíka a jako
náhradníka Ing. Tomáše Brouma.
Odůvodnění:
Plnění usnesení ZM a RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 92-5005/22
RM jmenuje Ing. Jana Ježdíka jako člena komise pro zakázky v oblasti IT a Ing. Tomáše Brouma,
jako jeho náhradníka.
Odpovídá: OSÚ, Provede: ST, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/7 Žádost a pozvánka Spolku Krčín - Dětský den
Identifikace:
Předsedkyně a výbor Spolku Krčín zasílají pozvánku pro RM i ZM na Dětský den v Krčínském
parku, který pořádají ve spolupráci s TJ Sokol Krčín. Akce proběhne dne 25.06.2022 od 15:00
do 18:00 hodin. Spolek Krčín zároveň žádá o zapůjčení 5 ks dřevěných stánků a 5
odpadkových košů pro tuto akci.
Odůvodnění:
TS souhlasí se zapůjčením 5 ks dřevěných stánků a 5 odpadkových košů pro "Dětský den v
Krčínském parku" dne 25.06.2022.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 92-5006/22
RM schvaluje zapůjčení 5 ks dřevěných stánků a 5 ks odpadkových košů pro Spolek Krčín, který ve
spolupráci s TJ Sokol Krčín pořádá akci "Dětský den v Krčínském parku", která se uskuteční dne
25.06.2022 od 15:00 do 18:00 hodin. RM ukládá TS kontaktovat žadatele a zajistit dodání stánků a
košů na akci a jejich následný odvoz po skončení akce.
Odpovídá: TS, Provede: TAJ, Termín: 24.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Informace KÚ KHK o změnách v jízdních řádech ve veřejné linkové autobusové
dopravě
Odůvodnění:
KÚ KHK oddělení dopravní obslužnosti informuje o plánovaných změnách v jízdních řádech
ve veřejné linkové autobusové dopravě s platností ode dne 12.06.2022. Týká se to linky č. 349
na trase Červený Kostelec - Česká Skalice - Nové Město na Metují - Kvasiny. Ode dne
12.06.2022 dochází k ukončení spolupráce se závodem ŠKODA AUTO Kvasiny a zároveň k
ukončení této linky. Jedná se o účelovou, relativně novou linku, která je minimálně využívána.
Novoměstských obyvatel se její zrušení nijak negativně nedotkne, neboť většina spojů má
alternativní řešení. Výhodou zároveň bude, že ul. U Zázvorky přestane jezdit 12 m autobus 6x
denně 6 dnů v týdnu.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních se týkala dostatečné četnosti a vytíženosti spojů autobusové dopravy přes
Nové Město nad Metují.
K čl. 7/8
Bez usnesení
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bez příspěvků - konec jednání RM 92 v 16:10 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 92 vyhotoven dne:

18. května 2022

Zápis z RM 92 vypraven dne:

18. května 2022

Zápis z RM 92 zveřejněn dne:

18. května 2022
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