Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 51 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 02.11.2020
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

19:05

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

19:05

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

19:05

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

19:05

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

19:05

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

19:05

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

19:05

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

19:05

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

19:05

Plná

13:55 - 14:46

Odchod Účast

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:00

13:26

Částečná

11

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:26

14:02

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:28

17:09

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:02

14:30

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:25

17:08

Částečná

15

Ing. Ondřej Hanka

vedoucí OŽP (OVRR)

17:09

17:48

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.11.2020

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o souhlas s realizací programu Šablony III "ZŠ Komenského"

2/2

Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců

2/3

Žádost o souhlas s umístěním sídla

2/4

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - ZUŠ B. Smetany

2/5

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - DDM Stonožka

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Akvadukt v Krčíně - Daškův splav

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2033/12 a 2069/10
v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Zadomí

3/3

Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v ul. Zborovská

3/4

FATO - Březinky - Předkupní právo

4.

Správa nemovitostí

4/1

Zápis ze 166. zasedání Bytové komise ze dne 14.10.2020

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.09.2020

5.

Rozvoj

5/1

Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy

5/2

Platnost aktuálního strategického plánu města

5/3

Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí

5/4

Vypracování studie hotelu Metuj

5/5

LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II

5/6

Smlouva o přeložce nn

5/7

SOD - Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují

5/8

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/9

Žádost o uložení optické sítě - připojení nemocnice
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5/10

TDI Rekonstrukce komunikace v ul. na Bořetíně - Příkazní smlouva

5/11

Opěrná zeď v ul. Nádražní" - dodatek č. 2 k SOD

5/12

Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - dodatek č. 1 k SOD

5/13

Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020

5/14

Ukazatel okamžité rychlosti - Vrchoviny

5/15

Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci

5/16

Vyjádření města k PD - novostavba penzionu a občerstvení na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují

5/17

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 2 k SOD

5/18

Park u Husova sboru - podnět KŽP

5/19

Park Jiráskovy sady - podnět KŽP

6.

Finance

6/1

Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a další
obce a jejich PO

6/2

Navýšení počtu zaměstnanců v TS

6/3

Rozpočtová opatření 2020

6/4

Navýšení § 6409 - ostatní činnosti (audit a daňové poradenství) - RO

6/5

VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023

6/6

Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019

6/7

Vyřazení majetku

6/8

Žádost ředitele MK - Výměna audioprocesoru

6/9

Pořízení videokonferenčního systému

7.

Různé

7/1

Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020

7/2

Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021

7/3

ZM 15 dne 12.11.2020 - program

7/4

Humanitární sbírka - dne 07.11.2020

7/5

Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 01.10.2020

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 41-2336/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2069/15 o výměře 15 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemci, manželi [osobní údaj
odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] oba bytem: [osobní údaj odstraněn], a to za
účelem užívání a údržby vybudovaného parkovacího stání pro 1 osobní vozidlo, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkami, že v souvislosti s
užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku a parkování lze využít pouze pro 1
osobní vozidlo, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

03.06.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 14.10.2020.
Žádost o změnu termínu. Návrh smlouvy o výpůjčce byl odeslán dne 17.06.2020.
Klidně do 29.06.2020 může být smlouva podepsána, nelze teď předjímat.
Dne 23.06.2020 byl sdělen manželi nesouhlas se standardním návrhem města na
uzavření smlouvy o výpůjčce, požadovali úpravy, mimo jiné i finanční náhradu za
zhotovené parkovací stání při ukončení smlouvy.
Dne 16.07.2020 byl zaslán upravený návrh smlouvy o výpůjčce zpracovaný
právničkou města. Jednalo se spíše o technické a nepodstatné změny, které nemají
vliv na podstatné náležitosti smlouvy (požadované finanční vyrovnání nebylo přijato
městem).
Žádost o změnu termínu.
Dne 20.08.2020 zaslána opakovaná urgence e-mailem k vyjádření k návrhu smlouvy.
Bez odezvy.
Dne 02.09.2020 bude zaslána další, ale již písemná urgence.

Číslo úkolu:

RM 51-2996/20

Název:

Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021

Zadání:

schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2019 - 2020 v Novém Městě
nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené přílohy
tohoto bodu s tím, je třeba do Plánu doplnit zajištění úklidu chodníku na konci Krčína
(při výjezdu z města směrem na Nahořany) a chodníku na Žižkově náměstí podél
areálu chovatelů od viaduktu ke "Všívárně".

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 29.06.2020

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 02.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 49-2883/20

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje).

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 49-2882/20

Název:

Navýšení § 3341 - místní rozhlas - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3341 - místní rozhlas o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto v rámci
rozpočtu TS přesunem z § 2212 - silnice.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 49-2881/20

Název:

Vodní nádrž Vrchoviny - RO

Zadání:

schvaluje RO
navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let ve výši 21,21 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z akce Vodní nádrž Vrchoviny (§ 2341).

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 49-2880/20

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a Centra prevence
Mandl ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 49-2871/20

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy viz Zápis z 2. jednání OV
Vrchoviny ze dne 08.09.2020

Zadání:

ukládá
OMM, aby ve spolupráci s OŽP zmapovali stav porostu Bražandy.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Předloženo k novému projednání do RM 51 jako samostatný bod.

Číslo úkolu:

RM 49-2864/20

Název:

Dodatek č. 2 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město
nad Metují a části ul. Bořetínská“

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce § 2212 (org. 1804) "komunikace mezi novými BD v lokalitě "Rychta"
včetně VO" o 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 2212 (org.
1696) "Komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD (doplatek)".

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 49-2863/20

Název:

Dodatek č. 2 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město
nad Metují a části ul. Bořetínská“

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 ke SOD na akci „Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú.NMnM a části ul.
Bořetínská“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Hradec
Králové, na vícepráce a méněpráce v celkové výši 314.254,64 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 02.11.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 22.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 49-2862/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Smlouva o právu k provedení stavby stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby „Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky
pro pěší a cyklisty lesem Obora u Nového Města nad Metují“ mezi městem
Nové Město nad Metují a panem [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 49-2861/20

Název:

Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce § 2219 „Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova“ ve výši
40 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 40 tis. Kč z § 2212 - Rekonstrukce
živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 49-2860/20

Název:

Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci akce „Nástupní plocha místa pro přecházení ul.
Havlíčkova“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO:
45539006, za celkovou cenu 107.368,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 22.10.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 49-2859/20

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci

Zadání:

schvaluje
zadání veřejné zakázky “Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova“ firmě
Novostav s.r.o., IČO: 45539006, za celkovou cenu 107.368,20 Kč vč. DPH.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 49-2858/20

Název:

Rekonstrukce komunikace Na Bořetíně - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na posun dokončení realizace stavby
„Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ z listopadu 2020 na červenec 2021 a
rozdělení na 2 etapy, přičemž dokončení 1. etapy (dešťová kanalizace) je do dne
11.12.2020, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., IČO:
27472922, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 49-2855/20

Název:

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce § 3639 „Oprava opěrné zdi u č.p. 361 v ul. Nádražní - realizace ve výši
1 700 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 550 tis. Kč z § 2219 - Rekonstrukce
chodníků v ul. Nádražní - PD, 650 tis. Kč § 3113 ZŠ - Komenského - odborné učebny,
bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, 500 tis. Kč § 2212 - Rekonstrukce
živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 49-2854/20

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
vícenáklady na opravu PD z důvodu výskytu skály v místě opěrné zdi celkové výši
48.384 Kč vč. DPH a pověřuje ORM uzavřením objednávky u firmy ASSPRO
projekční a inženýrská kancelář s.r.o., IČO: 45534772.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 49-2853/20

Název:

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
vícenáklady na 2 měsíce záboru silnice z důvodu výskytu skály v místě opěrné zdi v
celkové výši 73.200 Kč a pověřuje ORM uzavřením objednávky na zajištění záboru u
firmy STAVIX s.r.o., IČO: 27526984.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 49-2852/20

Název:

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce „Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem a firmou STAVIX s.r.o.,
IČO: 27526984, na vícepráce způsobené změnou projektu opěrné zdi z důvodu
výskytu skály v místě opěrné zdi za celkovou částku výši 1.504.156,03 Kč vč. DPH,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 49-2849/20

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Ateliérové okno ZUŠ - aktuální informace

Zadání:

ukládá
OMM informovat realizační firmu Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 67472737, že pokud své pochybení nenapraví na své
náklady do dne 30.11.2020, bude město činit právní kroky vedoucí k naplnění
smlouvy.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Probíhají jednání se zhotovitelem díla o zahájení stavebních prací na odstranění vad
smluvního díla. Zhotoviteli díla byla odeslána výzva k odstranění vad nedokončeného
díla s tím, že pokud své pochybení nenapraví na své náklady do dne 30.11.2020,
bude město činit právní kroky vedoucí k naplnění smlouvy.

Číslo úkolu:

RM 47-2727/20

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 435/41
a 437/4 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. B. Němcové

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700101898_1/BVB, se
spol. GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, týkající
se části pozemků v majetku města: p. p. č. 435/41 a p. p. č. 437/4 oba v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují, v rozsahu dle situačního náčrtu za cenu 25 Kč/m2 + DPH v
zákonné výši u zatížené části pozemku p. č. 437/4 a za cenu 28 Kč/m2 + DPH v
zákonné výši u zatížené části pozemku p. č. 437/41 obě v k. ú. Nové Město nad
Metují s tím, že skutečný rozsah věcného břemene v m2 bude upřesněn až po
vyhotovení GP, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 22.9.2020.

Číslo úkolu:

RM 31-1798/20

Název:

Zápis č. 2 z jednání Žákovského parlamentu ze dne 12.12.2019

Zadání:

ukládá
OMM spolupracovat s vedením ZŠ a MŠ Krčín při přípravě návrhu workoutového
hřiště v krčínském parku. Připravit záměr do RM, která projedná případnou novou
investiční akci ORM do červnového zastupitelstva.

Založeno:

17.01.2020

Plnění úkolu:

22.10.2020: Předloženo do návrhu rozpočtu na rok 2021. Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.09.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 22.10.2020
Původní plnění: 01.06.2020

29.09.2020: Navrhujeme ponechat ve sledování do doby projednání návrhu rozpočtu
na rok 2021.
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Starší hlášení: Na základě projednání úkolu s vedením města a přijatých usneseních
RM a ZM týkající se v návaznosti na nepředvídatelné finanční příjmy z důvodu
pandemie s opatřením pozastavení některých investičních akcí města, tak
navrhujeme se vrátit k tomuto podnětu na vybudování hřiště při přípravě návrhu
rozpočtu na rok 2021. Úkol tak zůstává ve sledování.

Číslo úkolu:

RM 30-1758/19

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Zápis z 7. zasedání Komise životní prostředí ze dne 25.11.2019

Zadání:

projednala
na základě doporučení Komise životního prostředí neutěšený stavu v lokalitě u mostu
v ul. Husitská za účelem a využitím potenciálu, který toto místo skýtá jako křižovatka
turistických cest okolím města a ukládá OMM řešit tento prostor v duchu doporučení
Komise životního prostředí, tj. zpracovat návrh na vybudování „laviček, rozcestníku,
ohniště a dalšího mobiliáře“ na pozemku 743/7 v k. ú. Krčín, a to v bezprostřední
blízkosti komunikace směrem k „Daškovu splavu“.

Založeno:

19.12.2019

Plnění úkolu:

Úkol nelze splnit - vlastník pozemku Biskupství královéhradecké dne 21.09.2020
sdělil městu, že nesouhlasí s vytvořením odpočinkového místa na jejich pozemku p.
p. č. 377/3 v k. ú. Krčín. Je navrženo vyřadit ze sledování.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 15.06.2020

Dne 23.03.2020 odeslána OMP žádost na Římskokatolickou farnost do Nového
Města nad Metují o umístění odpočinkového místa (dle návrhu ARCH).
Dne 21.04.2020 bylo sděleno farností v Novém Městě nad Metují, že žádost města
byla postoupena k jejich nadřízenému subjektu Biskupství královéhradecké, které je
kompetentní danou věc schválit a posoudit. Sami budou město kontaktovat. Do
dnešního dne nebyla přijata žádná další nová informace o daném vývoji.
Dne 03.07.2020 byl odeslán e-mail na oddělení správy majetku a oddělení
ekonomické, aby nás informovali o vývoji naší žádosti a
Dne 03.08.2020 bylo dané Biskupství kontaktováno telefonicky. Zatím se nikdo dosud
neozval.
Dne 15.09.2020 bude na dané Biskupství opakovaně zaslaná písemná žádost.

Číslo úkolu:

RM 50-2935/20

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Navýšení § 5311 - městská policie (platy a pojistné) - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 5311 - městská policie (platy a ostatní výdaje) o částku 550 tis. Kč.
Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje).

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020
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V
Číslo úkolu:

RM 50-2934/20

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Přesun prostředků na platy a pojistné - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3612 - bytové hospodářství (platy a ostatní výdaje) o částku 440 tis. Kč.
Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z rozpočtu § 6171 - místní správa (platy
a sociální a zdravotní pojištění).

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 50-2933/20

Název:

Přesun prostředků na platy a pojistné - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy a ostatní výdaje) o
částku 100 tis. Kč. Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z rozpočtu TS z §
3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 50-2932/20

Název:

Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 150 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje).

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 50-2930/20

Název:

Pojištění majetku - Hotel Metuj

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení rozpočtu § 6320 - pojištění majetku o částku 25 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 6310 - výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů).

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 50-2929/20

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Pojištění majetku - Hotel Metuj

Zadání:

schvaluje
Pojistnou smlouvu č. 0519186018 mezi pojišťovnou Hasičská vzájemná pojišťovna,
a.s., se sídlem Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika, IČO: 46973451, a
městem Nové Město nad Metují, ve výši 53.055 Kč, za celé období trvání pojistné
smlouvy, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána ST a odeslána do pojišťovny.

Číslo úkolu:

RM 50-2927/20

Název:

Smlouva o dílo - základy pro měřiče rychlosti Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na provedení 5 ks základů pro stacionární rychloměry, včetně výkopu
pro napájení mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., IČO:
27526984, za celkovou cenu 83 482,741 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 50-2924/20

Název:

Kanalizace Nové Město nad Metují - plán obnovy 2021

Zadání:

schvaluje
Plán obnovy a plán investic - návrh akcí na rok 2021 akce Kanalizace Nové město
nad Metují - Vrchoviny předložený provozovatelem kanalizace ve Vrchovinách
(Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.) ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 26.10.2020

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 50-2915/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM

Zadání:

schvaluje
upravené znění Vyjádření města k žádosti společnosti FATO a.s., člen holdingu
FATO ve znění přílohy k tomuto bodu a tímto nahrazuje původně schválené usnesení
č. RM 43-2531/20 ze dne 29.06.2020: "RM souhlasí s vyjádřením města k zamýšlené
změně stavby před dokončením u BD C1 a C2 v lokalitě Březinky ve znění přílohy k
tomuto bodu."

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 50-2908/20

Název:

Žádost o souhlas s přenecháním prostor do podnájmu, kadeřnictví T. G.
Masaryka č. p. 201

Zadání:

souhlasí
s tím, aby pí Lenka Zelená, Vrchoviny 88, IČO: 60894571 přenechala ode dne
02.11.2020 prostory kadeřnictví v ul. T. G. Masaryka 201 v Novém Městě nad Metují,
užívané na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.07.2020, do
podnájmu pí Aleně Lipovské, Komenského 25, Nové Město nad Metují,
IČO: 09514121.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 50-2901/20

Název:

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

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu, nejvyšší nabídce nájemného,
pozemek p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, z majetku města,
pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu v příloze
tohoto bodu, a to ode dne 1. ledna 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou s tím, že minimální cena nájmu je 5,65 Kč/m2/rok.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr zveřejněn dne 27.10.2020.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 22.10.2020

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 26.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 50-2895/20

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Žádost o souhlas s realizací projetu Šablony III - "ZŠ Malecí"

Zadání:

souhlasí
s realizací projektu Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ve výši 759.354 Kč s tím, že z grantu bude financován školní psycholog,
projektové dny pro žáky a podpora rozvoje logického myšlení žáků.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 50-2894/20

Název:

Žádost o souhlas s přijetím věcného daru

Zadání:

souhlasí
s přijetím věcných darů od fy Detecha, výrobní družstvo pro žáky 1. - 3. ročníků (boxy
na svačiny, sprchový gel, pomáda na rty) v celkové hodnotě 11 487,60 Kč.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 50-2893/20

Název:

Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru

Zadání:

souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v
rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 14 299 Kč. Dar
je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 5 žáků, a to v
období ode dne 01.01.2021 do dne 30.06.2021.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 50-2892/20

Název:

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas s použitím investičního fondu

Zadání:

schvaluje
čerpání fondu investic ve výši 106 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Krčín na
nákup nábytku do ateliéru výtvarné výchovy.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 40-2320/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Žádost o dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná

Zadání:

projednala
žádost obyvatel ul. Rovná a konstatuje, že investiční akce na dokončení asfaltového
povrchu v ul. Rovná je již zařazena v zásobníku investičních akcí města, realizace
dokončení asfaltového povrchu na městských pozemcích v ul. Rovná bude řešena
v rámci dokončení realizace komunikace v ul. Rovná na soukromých pozemcích
v lokalitě Dubinky - František.

Založeno:

22.05.2020

Plnění úkolu:

Vzhledem k tomu, že městu není prozatím známo, kdy bude řešeno dokončení
realizace komunikace v ul. Rovná na soukromých pozemcích v lokalitě Dubinky František, na které má být navázána realizace dokončení asfaltového povrchu na
městských pozemcích v ul. Rovná a protože je tato akce v zásobníku investičních
akcí, považuje ORM tento úkol nyní za splněný.

Číslo úkolu:

RM 42-2429/20

Název:

Zápis z 10. zasedání Komise životní prostředí ze dne 08.06.2020

Zadání:

pověřuje
OMM zabývat se záměrem zadání odborného projektování koncepční revitalizace
zelených ploch v pásu stávající zeleně v ul. T. G. Masaryka od kruhového objezdu po
polikliniku, a to vč. umístění městského mobiliáře.

Založeno:

22.06.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 26.10.2020: Předseda Komise ŽP oslovil profesory na zahradní fakultě, zda
by studii tohoto prostranství nezadali jako studentskou práci. Čekáme na reakci. Do
návrhu rozpočtu na rok 2021 je navržena částka na zpracování PD - revitalizace
veřejného prostranství v ul. TGM.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 26.10.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Žádost o prodloužení termínu plnění. Byly poptány firmy na zpracování koncepce
řešení.
Číslo úkolu:

RM 42-2395/20

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Malá vodní nádrž Spy - smlouva o poskytnutí dotace

Zadání:

ukládá
OMM zařazení investiční položky Malá vodní nádrž Spy, a to vč. řešení stávajícího
stavu prostoru mezi vodní nádrží a chodníkem lemujícím silnici III/30821 v ul.
Halínská, do návrhu rozpočtu města na rok 2021.

Založeno:

22.06.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 42-2386/20

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost TS o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Zadání:

souhlasí
s pokácením stromů rostoucích mimo les v majetku města Nové Město nad Metují:
- bříza (obvod 170 cm) před hřbitovem ve městě p. p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město
nad Metují,
- ořešák (obvod 135 cm) v ul. Československé armády u domu č. p. 482 p. p. č. 224 v
k. ú. Nové Město nad Metují,
- ořešák (obvod 140 cm) v ul. Československé armády u domu č. p. 482 p. p. č. 224 v
k. ú. Nové Město nad Metují,
- bříza (obvod 142 cm) na Malecí za č. p. 530, p. p. č. 619/12 v k. ú. Nové Město nad
Metují,
- douglaska (obvod 110 cm) na roku ulic 28. října a Nad Stadionem p. p. č. 624/4 v k.
ú. Nové Město nad Metují - smrk (obvod 101 cm) na rohu ulic 28. října a Nad
Stadionem p. p. č. 624/4 v k. ú. Nové Město nad Metují, strom je jednostranně
zavětvený, vzrostlý do sousední douglasky,
- jedle (obvod 122 cm) z Malecí proti č. p. 852, p. p. č. 597/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují,
- jedle (obvod 130 cm) v ulici Vodárenské, p. p. č. 715/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují,
- bříza (obvod 167 cm) stojí v areálu MSSS Oáza, p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město
nad Metují,
- bříza (obvod 155 cm) stojí v areálu MSSS Oáza, p. p. č. 671/4 v k. ú. Nové Město
nad Metují,
- hlošina (obvod 120 cm) na sídlišti Luštinec v Krčíně, p. p. č. 643/5 v k. ú. Krčín,
- modřín (obvod 163 cm) Jiráskův park, p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

22.06.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Stromy byly pokáceny.

Číslo úkolu:

RM 48-2827/20

Název:

Smlouva na poskytování služeb KIVS - CMS

Zadání:

schvaluje
Smlouvu na poskytování služeb KIVS – CMS mezi městem Nové Město nad Metují a
společností ha-vel internet s.r.o., IČO: 253 54 973, se sídlem Ostrava - Muglinov,
Olešní 587/11A, PSČ: 712 00 a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 26.10.2020
Splněno: 27.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 48-2826/20

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Název:

Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování

Zadání:

schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování mezi
městem Nové Město nad Metují a Českou poštou s. p., Politických vězňů 909/4, 225
99 Praha 1, IČO: 47114983, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 48-2823/20

Název:

Sloučení smluv s Českou poštou

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb č. 501616-000030,
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Českou poštou s.p., Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983 a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Dodatek podepsán.

Číslo úkolu:

RM 48-2816/20

Název:

Revize svahových nestabilit v Novém Městě nad Metují

Zadání:

ukládá
navrhnout do rozpočtu města na rok 2021 příslušné položky pro řešení svahových
nestabilit pro jednotlivé lokality.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno, některé položky se však dostanou pod čáru rozpočtu 2021.

Termín plnění: 26.10.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 26.10.2020
Splněno: 27.10.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 26.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 48-2811/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Žádost fy GasNet s.r.o. o posun rekonstrukce komunikace v ul. Družební

Zadání:

ukládá
OMM zařadit investiční položku na opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s
ul. T. G. Masaryka jen po ul. U Lípy (včetně křižovatky) do rozpočtu 2021, z důvodu,
že v části ul. Družební (mezi ul. Pod Vodojemem a Na Výsluní) bude správce
plynovodu rekonstruovat své zařízení v roce 2023. Tímto RM revokuje své usnesení
č. RM 42-2446/20: "RM ukládá OMM zařadit investiční položku na opravu
komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po ul. Na Výsluní do
návrhu rozpočtu na rok 2021."

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 48-2806/20

Název:

VZ - Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Hřiště 8D, s.r.o., Příkop
843/4, 602 00 Brno, IČO: 04436857, na akci „Přírodní zahrada MŠ Na Františku,
Nové Město nad Metují", za nabídkovou cenu 839.359,30 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 48-2805/20

Název:

VZ - Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město
nad Metují" firmě Hřiště 8D, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, za nabídkovou cenu
839.359,30 Kč vč. DPH.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 22.10.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 22.10.2020
Původní plnění: 19.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 48-2784/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Smlouva o výpůjčce části pozemku - upravené znění

Zadání:

schvaluje
upravené znění smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2069/15 o výměře 15 m2,
druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemci, manželi
[osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], a to za účelem užívání a údržby
vybudovaného parkovacího stání pro 1 osobní vozidlo, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a s podmínkami, že v souvislosti s užíváním nesmí docházet k
poškozování chodníku a parkování lze využít pouze pro 1 osobní vozidlo. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění tohoto bodu.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva skutečně podepsána 14.10.2020.

Číslo úkolu:

RM 48-2779/20

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku st. p. č. 786 a st.
p. č. 794 v ul. Československé armády a ul. Dukelská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005495/VB/01a, Nové
Město n.Met,rek.nn ul. Johnova, ČSA, Dukelská, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku st. p. č. 786 a st.
p. č. 794 v majetku města v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad
Metují, v celkovém rozsahu 0,52 m2 dle GP č. 2285-204/2017 ze dne 03.08.2020, a
to bezúplatně, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 08.10.2020.

Číslo úkolu:

RM 36-2096/20

Název:

Žádost o rekonstrukci komunikace v ul. Čelakovského

Zadání:

ukládá
OMM vložit položku na zpracování PD pro stavební povolení na rekonstrukci
komunikace, chodníků a přeložení VO v ul. Čelakovského do návrhu rozpočtu města
na rok 2021 a informaci o tomto usnesení předat do programu jednání ZM 12.
Rozpočet města na rok 2021 bude záviset na ekonomické situaci ČR.

Založeno:

26.03.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 27.10.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 08.10.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 23.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 46-2705/20

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Budoucnost hotelu Metuj

Zadání:

ukládá
OMM zahájit kroky vedoucí ke studii využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby
jednotlivých podlaží na seniorské a startovací bydlení a zároveň s tím související
potřebu parkování.

Založeno:

26.08.2020

Plnění úkolu:

22.10.2020: kroky byly zahájeny - splněno. Do RM 51 předložen návrh na využití
bývalého hotelu.

Číslo úkolu:

RM 46-2700/20

Název:

Změna organizační struktury Odboru správního ode dne 01.11.2020

Zadání:

souhlasí
se změnou organizační struktury Odboru správního ode dne 01.11.2020 následovně:
1. systemizované místo vedoucí Oddělení Obecní živnostenský úřad, živnostenská
kontrola, žádosti o koncese bude změněno na referentské místo - živnostenská
kontrola, žádosti o koncese,
2. systemizované místo vedoucí Odboru správního, vedoucí Oddělení vnitřních věcí
bude změněno na vedoucí Odboru správního, vedoucí ODSH, vedoucí OŽÚ,
3. systemizované místo vedoucí ODSH, silniční správní úřad, zástupce vedoucího
Odboru správního bude změněno na vedoucí Oddělení vnitřních věcí - viz příloha k
tomuto bodu.

Založeno:

26.08.2020

Plnění úkolu:

Splněno - systemizovaná místa změněna

Číslo úkolu:

RM 44-2625/20

Název:

Rezignace vedoucího Odboru správního

Zadání:

schvaluje
odvolání pana Mgr. Josefa Petery z funkce vedoucího Odboru správního ke dni
31.10.2020 z důvodu jeho vzdání se funkce. RM děkuje Mgr. Peterovi za jeho dobrou
práci, kterou jako vedoucí OS po celou dobu odváděl.

Založeno:

30.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno - Mgr. Josef Petera převeden na pozici referenta ODSH.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 02.11.2020

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Termín plnění: 01.11.2020
Splněno: 26.10.2020

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 26.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 44-2568/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Prodej pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Českých legií

Zadání:

ukládá
OMM, po projednání s pí [osobní údaj odstraněn] a vlastníkem trafostanice umístěné
na pozemku st. p. 844, připravit návrh záměru pronajmout část pozemku p. p. č.
2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem upřesněným žadatelkou.

Založeno:

30.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Projednáno se žadatelkou a ČEZ Distribuce, kteří nesouhlasili s pronájmem
části pozemku města, neboť z větší části by byla pronajata plocha, která je součástí
ochranného pásma trafostanice. Celá záležitost byla předložena k projednání do RM
50 - bod 3/5.

Termín plnění: 02.11.2020
Splněno: 02.11.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Žádost o změnu termínu. Dne 31.07.2020 byla doručena na OMP žádost žadatelky o
pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dne 08.09.2020 byl
ČEZ Distribuce vyzván, aby se vyjádřil k žádosti o pronájem požadované části
pozemku.
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:25
13:25 - 13:50
13:50 - 14:00
14:00 - 17:30
17:30 - 18:10
18:10 - 18:45
18:45 - 19:05

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 51-2941/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 51:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.11.2020

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

Školství, kultura a sport
Žádost o souhlas s realizací programu Šablony III "ZŠ Komenského"
Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců
Žádost o souhlas s umístěním sídla
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - ZUŠ B. Smetany
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - DDM Stonožka

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

Majetkoprávní úkony
Akvadukt v Krčíně - Daškův splav
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2033/12 a 2069/10
v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Zadomí
Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v ul. Zborovská
FATO - Březinky - Předkupní právo

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Zápis ze 166. zasedání Bytové komise ze dne 14.10.2020
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.09.2020
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5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
6.
6/1

Rozvoj
Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy
Platnost aktuálního strategického plánu města
Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí
Vypracování studie hotelu Metuj
LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II
Smlouva o přeložce nn
SOD - Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Žádost o uložení optické sítě - připojení nemocnice
TDI Rekonstrukce komunikace v ul. na Bořetíně - Příkazní smlouva
Opěrná zeď v ul. Nádražní" - dodatek č. 2 k SOD
Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - dodatek č. 1 k SOD
Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020
Ukazatel okamžité rychlosti - Vrchoviny
Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci
Vyjádření města k PD - novostavba penzionu a občerstvení na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují
Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 2 k SOD
Park u Husova sboru - podnět KŽP
Park Jiráskovy sady - podnět KŽP

6/6
6/7
6/8

Finance
Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují
a další obce a jejich PO
Navýšení počtu zaměstnanců v TS
Rozpočtová opatření 2020
Navýšení § 6409 - ostatní činnosti (audit a daňové poradenství) - RO
VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech
2021 - 2023
Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019
Vyřazení majetku
Žádost ředitele MK - Výměna audioprocesoru

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

Různé
Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020
Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021
ZM 15 dne 12.11.2020 - program
Humanitární sbírka - dne 07.11.2020
Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 01.10.2020

8.

Diskuse

6/2
6/3
6/4
6/5

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 02.11.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 51 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz na vývoj realizace investice Ateliérové okno v ZUŠ. Bližší informace
podal radním ST a MST - budou zřejmě 2 dodatky smlouvy umožňující posun termínu
dokončení akce, jinak by ale mělo být vše řešeno dodavatelem bez navýšení ceny díla ze
strany města.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 51-2942/20
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 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Žádost o souhlas s realizací programu Šablony III "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas s realizací projektu z rozvojového programu
MŠMT ČR s názvem Šablony III zařazený v operačním programu "Výzkum, vývoj a
vzdělávání". Prostředky ve výši 610 000 Kč bude škola čerpat v období 02/2021 až 01/2023.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 51-2943/20
RM souhlasí s realizací projektu Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod z rozvojového programu MŠMT ČR s názvem Šablony III zařazený v operačním programu
"Výzkum, vývoj a vzdělávání" ve výši 610 000 Kč s tím, že škola bude tento projekt realizovat v
období 02/2021 až 01/2023.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza žádá o navýšení limitu počtu zaměstnanců ode dne 01.01.2021 o 0,5
úvazku pro pracovníka v přímé péči (Domov pro seniory a Odlehčovací služba) a o 0,5 úvazku
pro údržbáře.
Odůvodnění:
Návrh je podán na základě požadavků ředitelky PO a je v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a
Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vyjádření OSV: Souhlasíme s navýšením úvazků o 0,5 pro pozici pracovníka přímé péče v
Domově pro seniory a Odlehčovací službě Oázy a o 0,5 úvazku na pozici údržbáře MSSS
Oáza ode dne 01.01.2021 tak, jak je uvedeno v žádosti a doporučujeme RM žádosti vyhovět.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský a Ing. Maur - zdůvodnění (viz dopis ředitelky) nepovažují za dostatečné - v
navazující diskusi (ST, OŠKS) byly projednávány činnosti fyzioterapeutky a krytí finančních
nákladů na ni od zdravotních pojišťoven - ST uvedl, že se to průběžně děje. Rovněž byla
diskutována dovážka jídel a rozsah této činnosti - někteří radní vyjadřovali obavu z dalšího
zvyšování mandatorních výdajů v době, kdy vývoj ekonomiky má velice negativní vliv na
rozpočet města. Bylo vysvětleno, proč je žádost předkládána již nyní - je třeba mít prostor pro
uspořádání výběrového řízení - poptávky vhodných osob na tato místa. Po další diskusi bylo
přijato usnesení, kterým je rozhodnutí o odložení do další RM 52 s tím, že bude přizvána
ředitelka MSSS Oáza.
K čl. 2/2
RM schvaluje navýšení limitu počtu zaměstnanců (PZ) o 2 a přepočtený počet zaměstnanců (PPZ)
o 1 úvazek s tím, že nový limit zaměstnanců Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové
Město nad Metují ode dne 01.01.2021 - PZ: 65, PPZ: 59.
Bez usnesení
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 51-2944/20
RM ukládá ST pozvat ředitelku MSSS Oáza paní Mgr. Janu Balcarovou na jednání RM 52 z důvodu
bližšího vysvětlení žádosti MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců.
Odpovídá: OSV, Provede: OŠKS, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Žádost o souhlas s umístěním sídla
Identifikace: Ředitel MK žádá o souhlas s umístěním sídla Městského klubu v Novém Městě nad
Metují na adresu Boženy Němcové 720, 549 01 Nové Město nad Metují.
Odůvodnění: MK se v srpnu přestěhoval z adresy Komenského 30 do prostor Kina 70 na adresu
Boženy Němcové 70.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 51-2945/20
RM souhlasí s umístěním sídla Městského klubu v Novém Městě nad Metují na adresu Boženy
Němcové 720, 549 01 Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitel "ZUŠ B. Smetany" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv, nyní z důvodu koronaviru, budou
"zprávy" předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictvím OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 51-2946/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění příloh
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - DDM Stonožka
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "DDM Stonožka" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv, nyní z důvodu koronaviru, budou
"zprávy" předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictvím OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 51-2947/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad
Metují, Malecí 588 za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Akvadukt v Krčíně - Daškův splav
Identifikace:
Stávající Akvadukt (je vodním dílem ve vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu), který je
součástí závlahového systému řeky Metuje na pozemku p. p. č. 746/1 v k. ú. Krčín ve
vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p., mezi pozemky p. p. č. 381/3 a p. p. č. 379/5 oba v k. ú.
Krčín ve vlastnictví města. Dřevěná lávka, která je ve vlastnictví města a překlenuje Akvadukt,
by se mohla zbortit vč. akvaduktu, byť neleží přímo na tělese vodního díla. Historické kroky,
které se realizovaly v rámci daného akvaduktu od roku 2014 do dnešního dne, jsou popsány v
souvislostech v příloze k tomuto projednávanému bodu. Záznam z jednání mezi zástupci
města a SPÚ ze dne 23.09.2020, který byl městu zaslán a elektronicky podepsán datovou
zprávou dne 19.10.2020 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Z důvodu, že vlastníkem akvaduktu je stát, je investiční povinnost pro případné opravy či
odstranění výhradně na straně státu. Město Nové Město nad Metují naopak bude mít investici
pro případné přemístění dřevěné lávky na části pozemků ve vlastnictví cizích vlastníků.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy Ing. Maura a Ing. Němečka k budoucímu řešení podrobně odpověděl vedoucí
OMP. Další postup ze strany SPÚ se bude odvíjet od PD a závazných stanovisek
vodoprávního úřadu. Na to navázala diskuse většiny přítomných o tom, na čem by mělo město
trvat a jakým způsobem zabezpečit mostek pro pěší a cyklisty i v budoucnu - viz cyklostezka,
která tudy vede. Město jedná i s vlastníky sousedních pozemků pro případ, že by bylo nutné
posunout lávku na jejich pozemky. Další debata se týkala problematiky zadržování vody v
krajině a protipovodňových staveb, které v daném území jsou (propustek pod ul. Husitská).
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 51-2948/20
RM bere na vědomí informace OMM o způsobu řešení stávajícího stavu akvaduktu v Krčíně u
Daškova splavu s tím, že OMM bude informovat RM o dalším vyřizování záležitosti na Státním
pozemkovém úřadu, který dle z jednání ze dne 23.09.2020 sdělil, že bude nárokovat v rámci
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přípravy rozpočtu na rok 2021 finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace na
pasportizaci a zrušení či odstranění části závlahy Metuje v rozsahu ucelené dílčí plochy, vč. všech
souvisejících objektů, tedy i Akvaduktu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2033/12 a
2069/10 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na Zadomí
Identifikace:
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, žádá prostřednictvím
svého zmocněnce ze dne 23.10.2020 fy ADITIS s.r.o, se sídlem Božetěchova 36, 612 00
Brno, po dokončení stavby zařízení plynárenského o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 8800092363_1/VB/P, v celkové délce 15,17 bm v části pozemků: p. p. č. 2033/12
a 2069/10 vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Na Zadomí ve vlastnictví města.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene (GasNet navrhuje 605 Kč vč. DPH) vychází nejen dle
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena dne 15.01.2020
a schválena usnesením č. RM 30-1709/19 ze dne 16.12.2019, kde v čl. II rozsah budoucího
věcného břemene bude stanoven 1 metr na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení,
ale i dle smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících č. 4000222479 ze dne 15.05.2019. Kolaudační souhlas na stavbu
plynárenského zařízení dle uvedené smlouvy byl vydán dne 19.06.2020 pod spis. zn. č. Výst.
36675/2020/Mi, KS-37/20.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 51-2949/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 8800092363_1/VB/P, v celkové
délce 15,17 bm, se spol. GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k
části pozemkům: p. p. č. 2033/12 a p. p. č. 2069/10 vše v majetku města v k. ú. Nové Město nad
Metují a obci Nové Město nad Metují, v délce 15,17 bm v rozsahu dle GP č. 2272-1071/2020 ze dne
28.04.2020 za celkovou cenu 500 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 605 Kč, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v ul. Zborovská
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 486/4 o výměře 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město
nad Metují, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením
č. RM 47-2731/20 ze dne 07.09.2020 byl ode dne 22.09.2020 do dne 13.10.2020 zveřejněn
záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku za účelem údržby, vč. zeleně. Ke
zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření manželů [osobní údaj odstraněn],
tedy žadatele a jeho manželky. Jiná vyjádření či připomínky nebyly podány.
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Odůvodnění:
Požadovaná část pozemku je součástí komunikace před RD žadatelů v ul. Zborovská, zčásti
je zatravněna, s vysázenými okrasnými dřevinami, zčásti zpevněna zámkovou dlažbou pro
příjezd a přístup k RD. Znění smlouvy o výpůjčce bude vycházet ze vzorové smlouvy o
výpůjčce pozemku, schválené usnesením č. RM 345-14655/16 dne 11.04.2016, a bude v
souladu s podmínkami zveřejnění.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 51-2950/20
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 486/4 o výměře 20 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují, se zájemci manželi pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn],
bytem: [osobní údaj odstraněn], za účelem údržby, včetně zeleně, na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a dle podmínek uvedených ve zveřejněném záměru. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění vzorové smlouvy o výpůjčce, schválené usnesením č. RM 345-14655/16 dne
11.04.2016.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 FATO - Březinky - Předkupní právo
Identifikace:
FATO, a.s., člen holdingu FATO předložilo dne 23.10.2020 svoji žádost, zda by se město
vzdalo svého smluvního předkupního práva, které je v současné době zřízené ve prospěch
města Nové Město nad Metují, týkající se těchto 2 pozemkových parcel: p. p. č. 690/3 o
výměře 159 m2 a p. p. č. 690/1 o výměře 546 m2 vše v lokalitě Březinky v k. ú. Nové Město
nad Metují. Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění: Vyjádření OÚ viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - předkupní právo byla obecná záležitost nebo zde byly mimořádné důvody k jeho
vložení jako podmínky při prodeji pozemků? OMP - vysvětlil příklad, kdy se vkládalo předkupní
právo města. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
Poté dočasně odešel z jednání RM radní Ing. Němeček, a to ve 13:55 hodin.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 51-2951/20
RM doporučuje ZM souhlasit se vzdáním se (se zánikem) předkupního práva k dále uvedeným
pozemkům zřízeným ve prospěch města Nové Město nad Metují, jejichž výměra byla změněna dle
GP č. 2271-205/2020 ze dne 13.05.2020: p. p. č. 690/3 o výměře 159 m2 a p. p. č. 690/1 o výměře
546 m2 vše v lokalitě Březinky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví FATO real s.r.o., člen
holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové. Poplatek za výmaz předkupního
práva z KN uhradí již zmiňovaná společnost.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Zápis ze 166. zasedání Bytové komise ze dne 14.10.2020
Identifikace:
Zápis ze 166. zasedání Bytové komise konané dne 14.10.2020. Do RM je zároveň připojeno k
tomuto bodu i e-mailové podání stížnosti p. [osobní údaj odstraněn] k projednání.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o své první reakci na stížnost p. [osobní údaj odstraněn]. Vedoucí OSN
informoval o jednání BK, o stavu bytu, který dnes p. [osobní údaj odstraněn] má od města a o
předpokládaných možnostech budoucího řešení. Po diskusi ST navrhnul doplnění do
usnesení v tom smyslu, že je třeba pro p. [osobní údaj odstraněn] nalézt vhodnější byt než v č.
p. 17. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 51-2952/20
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 166. zasedání Bytové komise konané dne 14.10.2020, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 51-2953/20
RM projednala e-mailové podání nazvané "Stížnost do RM" od p. [osobní údaj odstraněn] ve věci
přidělení bytu v ul. Komenského č. p. 17.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 51-2954/20
RM ukládá OSN a BK hledat pro p. [osobní údaj odstraněn] vhodnější řešení na přidělení
městského bytu než v č. p. 17.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace: Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2020.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 51-2955/20
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
30.09.2020
Identifikace: Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.09.2020.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 51-2956/20
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 30.09.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

5/1 Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy
Identifikace:
RM 49 uložila OMM, aby ve spolupráci s OŽP zmapovali stav porostu Bražandy. Požadavek
na řešení dorazil z OV Vrchoviny na obnovu Bražandy viz Zápis z 2. jednání OV Vrchoviny ze
dne 08.09.2020. OMM učinil dotaz na OŽP, aby se dozvěděl jak postupovat při zmapování
stavu porostu. Obdržená sdělení předáváme RM:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny (únor 2020):
V současné době se na části pozemku nachází zapojený porost dřevin, k jehož kácení by bylo
třeba povolení orgánu ochrany přírody dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Možnost odstranění porostu považuje
orgán ochrany přírody za vhodné řešit teprve v okamžiku, kdy budou připravena taková
technická opatření, která zajistí zprůchodnění a funkčnost cesty.
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Doplnění vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (říjen 2020):
V terénu nelze rozlišit hranice pozemku - bývalé polní cesty Bražanda. K identifikaci
jednotlivých dřevin a zapojených porostů pro podání žádosti o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les by muselo dojít k vytyčení hranic předmětných pozemků. Žádost o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les musí být žadatelem náležitě zdůvodněna a
dokladována. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, lze povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Pouhým vykácením dřevin bez dalších úprav (odstranění pařezů, terénní úpravy) nedojde ke
zprůchodnění. Tato polní cesta nebyla celá desetiletá využívána, proto došlo k přirozenému
náletu různých druhů dřevin a vytvoření interakčního prvku v jinak zemědělské krajině, který
nyní slouží ke hnízdění některých druhů ptactva. Proto by orgán ochrany přírody mohl povolit
kácení dřevin pouze za předpokladu, že budou připravena taková technická opatření, která
zajistí zprůchodnění a funkčnost cesty, jak již uvedl ve svém vyjádření k dané problematice
z února 2020 (viz výše), na jejichž skutečnou realizaci by vydávané povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les vázal. Současně by bylo třeba řešit i náhradní výsadbu, nejlépe
založením aleje podél této polní cesty.
Vyjádření z hlediska ochrany ZPF:
Po intenzivních srážkách došlo ke smyvu vrstvy zeminy z obhospodařovaných pozemků nad
Vrchovinami až na frekventovanou komunikaci směrem na Náchod. Z tohoto důvodu orgán
ochrany ZPF řešil protierozní opatření v dané lokalitě. Atelierem M, Velké Poříčí, byla v roce
2012 zpracována studie protierozních opatření Vrchoviny, jejíž doporučení byla po dohodě
s uživatelem půdních bloků realizována. Tato studie také navrhla jako možné protierozní
opatření obnovu staré cesty „Bražanda“ (viz příloha). V případě odstranění navezeného
materiálu a obnovení cesty jako úvozové, by došlo k vytvoření účinného záchytného
(svodného) příkopu z větší části lokality směrem k zástavbě, kde by voda měla být svedena
do dostatečně kapacitní kanalizační vpusti 80 x 100.
V příloze je také přiložena mapa ze studie protierozních opatření Vrchoviny. Tato navržená
opatření mají zabránit dalšímu smyvu zeminy na silnici I/14, proto možnost obnovy Bražandy
je nastíněna jen jako možné další řešení bez dalších podrobností.
OMM doporučuje zvolit cestu k případné realizaci tím, že bude pořízena projektová
dokumentace. Její součástí by bylo vytyčení pozemků spolu s vytvořením ortofoto a
katastrální mapy s vyznačenýmí dřevinami a popisem jako podklad pro žádosti na OŽP.
Součástí PD by byl návrh cesty, aby byly zřejmé její šířky a parametry včetně technického
návrhu skladby komunikace včetně únosnosti (přejezd zemědělské techniky apod.) a
dostatečným opatřením, které nezhorší vodní režim v dané lokalitě (aby nedošlo k dalšímu
smyvu půdy směrem do Vrchovin, ke kterému již v minulosti došlo).
Odůvodnění:
Opakovaný podnět OV Vrchoviny.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radních bylo přijato usnesení ve znění: "RM bere na vědomí vyjádření OŽP
vedoucí k obnově cesty "Bražanda". Vzhledem k množství a finanční náročnosti plánovaných
investičních priorit města a k nedostatku finančních prostředků se tímto projektem není možné
zabývat." Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
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K čl. 5/1
RM ukládá OMM do návrhu rozpočtu zařadit položku na zpracování studie proveditelnosti / nebo
projektové dokumentace / ............... s technickým řešením a rozsahem prací vedoucím k obnově
cesty "Bražanda".
Bez usnesení
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 51-2957/20
RM bere na vědomí vyjádření OŽP vedoucí k obnově cesty "Bražanda". Vzhledem k množství a
finanční náročnosti plánovaných investičních priorit města a k nedostatku finančních prostředků se
tímto projektem není možné zabývat.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Platnost aktuálního strategického plánu města
Identifikace:
Stávající strategický plán rozvoje města je zpracován do roku 2020, nyní probíhá jeho
aktualizace. Dle SOD se zhotovitelem by aktualizovaný strategický plán měl být hotov do
konce května 2021 a předložen ke schválení na ZM 19, které se bude konat dne 24.06.2021.
Z tohoto důvodu je nyní nutné prodloužit platnost stávajícího strategického plánu města, a to
do doby, než bude schválen v ZM nový, aktualizovaný strategický plán.
Odůvodnění:
Stávající strategický plán města je zpracován do roku 2020, je nutné prodloužit jeho platnost.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse, ve které se Ing. Maur dotazoval, zda schválení navrženého usnesení nebude mít vliv
na případné podávání žádostí o dotaci. MST - odpověděl, že ne a právě proto, abychom mohli
podávat žádosti, se prodlužuje platnost stávajícího strategického plánu, než bude schválen
nový. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 51-2958/20
RM doporučuje ZM souhlasit s prodloužením platnosti stávajícího "Strategického plánu rozvoje
města do roku 2020", a to do doby, než bude ZM schválen nový, aktualizovaný strategický plán
rozvoje města, který je nyní v procesu zpracování.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/3 Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí
Identifikace:
OMM předkládá žádost společnosti LOSKY, s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 Běchovice, která zpracovává podklady pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, uložení telekomunikační sítě v lokalitě Malecí. Na základě
požadavků OMM bylo vedení optické sítě navrženo v trase již uložených optických sítí dalších
poskytovatelů internetu, a to z důvodu dalšího nezatěžování pozemků města vedením nových
tras optických sítí.
Odůvodnění:
Viz vyjádření OÚ v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse k tématu povinnosti města vpouštět jednotlivé žadatele o uložení sítí do
pozemků města po krátkých časových prodlevách (jednalo se o konkrétní případ, kdy sídliště
Malecí bylo rozkopáno 1 žadatelem v roce 2019 - 2020 a nyní se bude schvalovat dalšímu
žadateli uložení sítí s realizací v roce 2021), což není pro město a jeho obyvatele přínosné,
mít rozkopanou lokalitu v takto krátkém časovém období po sobě. TAJ - vysvětlil Ing.
Dostálovi, že některá města (např. Hořice) si projektování zafinancovala sama, tj. projekt
metropolitní sítě, a to vzhledem ke značným finančním nákladům zde realizováno nebylo. Ing.
Dostál - vyjádřil v diskusi svůj nesouhlas s ukládáním takového množství různých sítí (kabelů)
do země, kde to je leckde už nyní značně přeplněné. Proběhla velice obsáhlá diskuse všech
přítomných, která se týkala problematiky "povinných souhlasů" města s umísťováním těchto
sítí v městských pozemcích. Byl projednáván i legislativní rámec, který dle stanoviska a
přesvědčení OMM dává městu minimální možnosti k vydávání nesouhlasu. Radní jednali o
podmínkách, které může město žadatelům v rámci řízení dávat a o vymožitelnosti těchto
podmínek. Bylo navrženo jednat o této problematice i se Svazem měst a obcí ČR za účelem
docílení potřebných úprav legislativy. Dále je třeba prověřit tuto problematiku i v jiných
městech, zda jsou na tom stejně jako my. Zájmem města musí být lepší možnost regulace a
stanovení účinně vymahatelných podmínek v případě souhlasu. Je prostě třeba čelit trvalé
"rozkopanosti" ve městě, ke které na základě činnosti soukromých subjektů dochází. Z
diskuse vyplynulo 3. usnesení: "RM ukládá OMM, aby v případě nového požadavku na
zasíťování, informovalo maximální možný okruh investorů." OMM - provádíme to tak, že
oslovujeme místní firmy, které pokládají optiku ve městě, pokud bude potřeba, požádáme o
součinnost OŽÚ, tj. vyžádat si seznam dalších firem, které sice zatím nepůsobí na území
města, ale mohly by do budoucna zájem projevit. Další usnesení - 4. v pořadí - naformulovali
Ing. Maur a Ing. Dostál ve znění: "RM ukládá ST ve spolupráci s OMM prověřit legislativní
možnosti řízení regulace ukládání optických sítí ve spolupráci se SMO ČR." S termínem
plnění 1 měsíc, tj. do dne 30.11.2020. Poté byla všechna 4 usnesení odhlasována.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 51-2959/20
RM souhlasí se stavbou optické sítě v trase v lokalitě Malecí - ul. Malecí, Nad Stadionem,
Družstevní na p. p. č. 439/1, 441/1, 2063, 446/6, 2064/2, 619/12, 619/16, 619/10, 635/1, 619/20,
619/27, 619/14, 624/2, 624/8, 638/1, 619/13, 619/17, 617/3, 619/9, 617/2, 617/1, 597/3, 597/1,
619/29, 624/7, 624/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, ve znění žádosti
a projektové dokumentace v příloze tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 51-2960/20
RM schvaluje smlouvu
o
právu
provést
stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_1" mezi městem Nové Město nad Metují jako
vlastníkem pozemků a firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
jako stavebníkem, a to ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 51-2961/20
RM ukládá OMM, aby v případě nového požadavku na zasíťování, informovalo maximální možný
okruh investorů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 51-2962/20
RM ukládá ST ve spolupráci s OMM a ve spolupráci se SMO ČR, prověřit legislativní možnosti
řízené regulace ukládání optických sítí ze strany města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Vypracování studie hotelu Metuj
Identifikace:
RM 46 uložila OMM zahájit kroky vedoucí ke studii využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby
jednotlivých podlaží na seniorské a startovací bydlení a zároveň s tím související potřebu
parkování. OMM požádal fy ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. (projektová, inženýrská a stavební
společnost) o konzultaci. Proběhlo několik jednání se závěrem (viz příloha tohoto bodu) jako
popis prací a návrh řešení. Zpracovateli byl také odeslán materiál týkající se i dotačních
možností s požadavkem, abychom mohli maximálně využít případný příspěvek v návaznosti
na požadované a potřebné členění bytů. Specifické podmínky poskytovatele jsou na str. č. 3 a
10 v každoroční dotační výzvě MMR: "117D0640 Podporované byty 2020". Udržitelnost
projektu je 20 let.
Odůvodnění:
Projednat, příp. schválit nabídku. Uhrazení studie bude řešeno při dřívějším odevzdání studie
schválením nové položky rozpočtu v letošním roce nebo jejím zahrnutím do návrhu rozpočtu
2021. OMM projednal pokrytí výdaje s OF.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se dotazoval Mgr. Hylský na variantu využití objektu i pro přesun ZUŠ - objekty, kde
sídlí ZUŠ dnes, se mohly pronajmout či prodat a ze získaných peněz financovat rekonstrukci
Metuje. OMM - při přípravách dalšího postupu vycházeli z platného usnesení RM 46, která
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uložila OMM zahájit kroky vedoucí ke studii využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby
jednotlivých podlaží na seniorské a startovací bydlení a zároveň s tím související potřebu
parkování. Ing. Dostál - co variantní řešení jednou studií? MST a ST - nevidí to reálně, půjde o
značně rozdílné využití, snad jen to parkování. Ing. Maur - návrh na využití pro ZUŠ
registroval, ale nevidí ho jako prioritu, tou jsou sociální byty, Dále byl diskutován další postup,
tj. otázka stanoviska z Komise pro výstavbu a rozvoj. MST - tam by měla jít ke stanovisku
zpracovaná studie. Nakonec se po delší diskusi radní většinově shodli na přímém zadání
jedné studie, tj. bylo hlasováno o původním návrhu usnesení - bylo schváleno. OF - RO není
nyní třeba dělat - platba bude až v roce 2021.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 51-2963/20
RM schvaluje vypracování studie hotelu Metuj s návrhem využití stávajícího objektu hotelu Metuj
firmě ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 547 01 Náchod, za nabídkovou cenu 72.600 Kč
vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II
Identifikace:
Předkládaný bod navazuje na ZM 14 čl. 3/7 dne 17.09.2020, na kterém byla předložena kratší
varianta č. I protipovodňové opatření u bývalého koupaliště. Následně ZM 14 uložilo "vedení
města projednat nový návrh řešení ochranného valu bývalého koupaliště předloženého Ing.
arch. Vojtěchem Lichým, a to s vyčíslením nákladů s termínem do ZM 15, tj. dne 12.11.2020".
Tedy variantu č. II - prodloužené protipovodňové opatření u bývalého koupaliště vč. chatové
osady.
Projektant v rámci studie provedl odborný odhad nákladů 2 variant:
Varianta I. - kratší, cena celkem 8,0 mil. Kč vč. 21 % DPH. V těchto nákladech na realizaci
nejsou započteny náklady na zpracování PD (290 tis. Kč s DPH, 300 tis. Kč schváleno v ZM
13 v rozpočtu na rok 2020 ponechat), zajištění technického dozoru investora (TDI) a
autorského dozoru (AD).
Varianta II. - prodloužená, cena celkem 11,5 mil. Kč vč. 21 % DPH. V těchto nákladech na
realizaci nejsou započteny náklady na zpracování PD (290 tis. Kč s DPH, 300 tis. Kč
schváleno v ZM 13 v rozpočtu na rok 2020 ponechat), zajištění technického dozoru investora
(TDI) a autorského dozoru (AD). Dále odstranění nebo přesun objektu, který je v trase
opatření u řeky za chatkami (náklady nejsou vyčísleny, určí PD).
Přesné náklady nám určí pouze projektová dokumentace s doprovodným položkovým
rozpočtem. Výslednou cenu díla také může ovlivnit samotné výběrové řízení na zhotovitele
stavebních prací.
Dne 27.10.2020 v 10:00 hodin se uskutečnilo on-line jednání Pracovní skupiny koupaliště
(dále jen "PSK"), ze kterého vyjdou další výstupy a budou RM nahrány do systému do termínu
konání RM.
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Odůvodnění:
Projednat a rozhodnout o navrženém umístění protipovodňové opatření dle předložených
příloh a variant. Projednat výši nákladů s tím spojenou bez možnosti získat v současné době
dotační prostředky. V případě odsouhlasení umístění protipovodňové opatření dojde k
objednání projekčních prací. Bude nutné znovu schválit do rozpočtu na příští rok 2021 částku
na zpracování PD a plánovat finanční rezervu na realizaci díla.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - nesouhlasí s pokračováním akce. Ing. Maur - kloní se rovněž spíš k ukončení
aktivit tímto směrem, pouze si nyní upřesňuje varianty řešení a související finance - viz cca 5
mil. Kč levnější varianta - viz návrh od Ing. Brože a 8 mil. Kč levnější varianta - kratší val a
přes 11 mil. Kč prodloužený val. K otázce ceny uvedl vedoucí OMM, že bez PD jsou to stále
odhady. Cenu skutečně určí až PD a zpřesní pak soutěž o veřejnou zakázku. Totéž potvrdil i
MST. Na to navázala obsáhlá diskuse radních, mj. o investičních prioritách města a jejich
financování v kontextu negativních dopadů COVID 19 na příjmy rozpočtu města. Radní se
shodli v tom, že je nezbytné v daném období jít cestou nezpochybnitelných investičních priorit.
V tomto duchu byla formulována 2 usnesení, která byla schválena.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 51-2964/20
RM doporučuje ZM rozhodnout o zastavení příprav protipovodňových opatření, tj. zpracování PD
pro realizaci ochranného valu u bývalého koupaliště a chatové osady z důvodu vysokých
předpokládaných nákladů na stavbu valu v minimální výši 5,1 mil. Kč, z důvodu současné
ekonomické situace ve vztahu ke COVID-19 a z důvodu nutnosti řešit investičně hotel Metuj.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 51-2965/20
RM byla seznámena se zápisem z 9. on-line zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne
27.10.2020 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Smlouva o přeložce nn
Identifikace:
RM je předložena ke schválení Smlouva číslo: Z_S24_12_8120073286 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jejímž předmětem je realizace
stavby "N.Město n/M. Na Bořetíně přeložka kNN".
Odůvodnění:
Podpis smlouvy je nutný pro realizaci uvedené přeložky nn, která byla vyvolána stavbou
„Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují“, kterou v listopadu
2020 začíná realizovat město a která bude pokračovat i v jarních měsících 2021. Město musí
firmě ČEZ Distribuce před zahájením realizace zaplatit zálohu na provedení přeložky ve výši
396.447 Kč, a to po uzavření předložené smlouvy. Po ukončení realizace bude provedeno
vyúčtování podle skutečně provedených prací.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních nad uvedenou částkou a potřebou - bylo vysvětleno, že jde o vynucenou
investici související s investicí města. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 51-2966/20
RM schvaluje Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120073286 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Nové Město nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve
znění přílohy tohoto bodu, ve které je požadavek na úhradu zálohové faktury ve výši 396.447 Kč, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 SOD - Přístřešek pro autobusovou zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad
Metují
Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2020 byla schválena položka přístřešky pro autobusové zastávky.
V rámci této položky se nyní připravuje dodávka a montáž 1 ks přístřešku pro autobusovou
zastávku v ul. Rezecká v Novém Městě nad Metují a doplnění zkráceného proskleného boku
pro zastávku v ul. Náchodská. Z tohoto důvodu je nyní předkládána ke schválení SOD na
dodávku a montáž tohoto přístřešku. Vzhledem k tomu, že byl schválen jednotný typ
přístřešku, který dodává fy mmcité1 a.s. Bílovice 519, 687 12 Bílovice, žádáme o udělení
výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a předkládáme návrh SOD
na dodávku a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku ve výši 161.272,64 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Spodní stavba pro přístřešek bude zhotovena jinou firmou. Na podnět cestujících je v rámci
SOD dodáván i zkrácený boční prosklený díl pro přístřešek autobusové zastávky SLZA v ul.
Náchodská, dále lakovaný chrlič pro stejnou zastávku a plakátovací plocha pro veřejné
prostranství v ul. Rezecká.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 51-2967/20
RM uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro akci „Dodávka a
montáž přístřešku pro autobusovou zastávku v ulici Rezecká v Novém Městě nad Metují“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 51-2968/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Dodávka a montáž přístřešku pro autobusovou zastávku
v ulici Rezecká v Novém Městě nad Metují" za částku 133.284,00 Kč bez DPH, tj. 161.273,64 Kč vč.
DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou mmcité1 a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice,
IČO: 27670864, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - je zde zmiňována šance na dotaci na autobusový terminál - je k tomu více
informací? OMM - ne, více informací bude nejdříve v příštím roce. Poté odhlasováno.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 51-2969/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Žádost o uložení optické sítě - připojení nemocnice
Identifikace:
OMM předkládá žádost o uložení optické sítě - přípojky pro nemocnici společnosti N_SYS
s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice. Trasa optické sítě je navržena od vedení, ukončeného v
blízkosti hřiště mezi č. p. 852 a č. p. 851 ul. Malecí, je navržena v zelení kopírující trasu nn
vedení spol. ČEZ, přes silnici I/14 je navržen podvrt a dále pak vede směrem k nemocnici na
p. p. č. 667/1, 667/2, 677, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění: Stanoviska OÚ viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál a Ing. Maur - viz bod 5/3. Poté byla obě 2 navržená znění usnesení radními
odhlasována.
Stránka 40

ZÁPIS Z PORADY
RM 51 ze dne 02.11.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 51-2970/20
RM souhlasí se stavbou optické sítě "PŘIPOJENÍ NEMOCNICE NA INTERNET“ firmy N_SYS
s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, umístěné na p. p. č. 597/1, 668/13, 668/12, 668/10, 2243/5 v k. ú.
Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, dle předložené žádosti a zpracované
situace, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 51-2971/20
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu optické sítě "PŘIPOJENÍ NEMOCNICE NA
INTERNET“ na p. p. č. 597/1, 668/13, 668/12, 668/10, 2243/5 v k. ú. Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou N_SYS s.r.o. Žižkova 89, 542 32 Úpice, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 TDI Rekonstrukce komunikace v ul. na Bořetíně - Příkazní smlouva
Identifikace:
ORM poptalo výkon TDI na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“. Ze 4
oslovených firem jsme obdrželi 2 cenové nabídky. Nejpříznivější nabídku podala firma
DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu 90 145 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke
schválení příkazní smlouvu na výkon TDI ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k rozsahu prací je třeba na stavbu „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“
zajistit výkon TDI. V pořadí 2. nabídku podala fy DIK s.r.o., za celkovou částku 91 160 Kč vč.
DPH. Firma, která skončila na 2. místě, podala cenovou nabídku o 1.815 Kč vyšší, než byla
nabídka fy DOSPOK s.r.o. ORM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi k tomuto bodu vznesl dotaz Ing. Maur - na co bude příkazní smlouva? Odpověděla
vedoucí ORM - příkazní smlouva je na technický dozor investora. Poté odhlasováno.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 51-2972/20
RM schvaluje zadání veřejné zakázky na výkon TDI na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na
Bořetíně" firmě DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu 90.145 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 51-2973/20
RM schvaluje příkazní smlouvu na výkon TDI na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu
90 145 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Opěrná zeď v ul. Nádražní" - dodatek č. 2 k SOD
Identifikace:
Firma STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, dodavatel stavby „Opěrná zeď v ul. Nádražní“ požádala
na kontrolním dni stavby o prodloužení termínu výstavby z důvodu zpoždění výstavby o cca 1
měsíc, kdy se čekalo na opravu PD. Stavba navrhuje prodloužit termín dokončení výstavby do
konce dubna 2021, všechny práce na zdi budou dokončeny do dne 18.12.2020. V roce 2021
by byly provedeny závěrečné terénní úpravy, osetí a dokončena pochozí dlažba chodníku vč.
obrub. Tyto práce nebude možné v tomto roce z důvodu nepřízně počasí již realizovat. OMM
předkládá ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce „Opěrná
zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ týkající se prodloužení termínu
výstavby do konce dubna 2021, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Z důvodu opravy PD se realizace stavby zpozdila min o 1 měsíc. Původní termín dokončení
stavby byl do konce listopadu 2020. Jedná se o prodlužení o cca 1 měsíc do dne 20.12.2020,
do tohoto data bude zeď vč. zásypů a obkladu přírodním kamenem hotova. Do konce dubna
budou povedeny pouze závěrečné terénní úpravy a dokončen chodník podél zdi, který
z důvodu nepříznivého počasí nepůjde realizovat v letošním roce. ORM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 51-2974/20
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce „Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, ve znění přílohy tohoto bodu, na prodloužení termínu výstavby do
konce dubna 2021 s tím, že v roce 2021 budou prováděny pouze závěrečné terénní úpravy a
dokončen chodník, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
Firma Swietelsky stavební s.r.o., IČO: 48035599, dodavatel stavby „Rekonstrukce živičného
krytu v ul. Rezecká“ dokončila pokládku živice. Skutečně provedená plocha živičného krytu je
cca o 100 m2 menší, než je uvedeno v oceněném soupisu prací, což představuje méněpráce
v celkové výši 84 198 tis. Kč vč. DPH. OMM předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 71/2020 na realizaci akce „Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká“ na
méněpráce, ve znění přílohy tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Při přípravě soupisu prací pro zadání veřejné zakázky se vycházelo z rozměrů získaných
z technické mapy města a z prohlídky na místě. Ve SOD bylo zakotveno, že skutečná plocha
položené živice bude zaměřena geodetem a na základě měření bude stanoven soupis prací
pro fakturaci. Jedná se o narovnání skutečně provedených prací dodatkem k SOD. Nedošlo
ke zmenšení rozsahu stavby. ORM doporučuje dodatek č. 1 na méněpráce schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 51-2975/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2020 na realizaci akce „Rekonstrukce živičného
krytu v ul. Rezecká“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Swietelsky stavební s.r.o., IČO:
48035599, na méněpráce v celkové výši 84.198 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.10.2020 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 51-2976/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.10.2020 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Ukazatel okamžité rychlosti - Vrchoviny
Identifikace:
ORM předkládá k odsouhlasení smlouvu o dílo na koupi a instalaci ukazatele okamžité
rychlosti zobrazujícího registrační značky projíždějících vozidel, umísťovaného do Vrchovin při
příjezdu z Krčína. Součástí SOD je zajištění připojení tohoto ukazatele typu Zeus do
stávajícího systému SYDO Traffic Scan, který je umístněný v prostředí kriminální policie
Trutnov. Následně po dohodě budou data zpřístupněna PČR Náchod, což byla podmínka pro
povolení umístění tohoto ukazatele. Celkové náklady na zakoupení a instalaci tohoto typu
ukazatele okamžité rychlosti s přenosem dat do systému u PČR jsou 185.265,52 Kč vč. DPH.
Dále předkládáme servisní smlouvu na každoroční údržbu ukazatele okamžité rychlosti typu
Zeus, v této smlouvě je zahrnutý roční datový paušál pro předávání dat do systému SYDO
Traffic Scan a dále pak seřízení, čištění a průběžný monitoring zařízení za celkovou cenu
14.007 Kč vč. DPH za rok. Tato smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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Odůvodnění:
OMM předkládá smlouvy nezbytné k pořízení ukazatele okamžité rychlosti zobrazujícího RZ
projíždějících vozidel. Provedení přípravy sloupu VO pro instalaci ukazatele byla domluvena s
TS a následná správa ukazatele bude předána MP. O umístění měřiče do dané lokality
dlouhodobě žádá OV Vrchoviny.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský nesouhlasí s touto instalací - vadí mu velké náklady města mj. i na roční servis.
Ing. Maur - osobně je také spíš pro nesouhlas jako Mgr. Hylský. Pamatuje si v minulosti
diskusi, kdy příliš shoda radních o umístění měřiče nepanovala. K nesouhlasu za daných
podmínek se připojil i Ing. Prouza a Ing. Dostál. ST - informoval, že v dané lokalitě dříve MP
měřit nemohla, ale nyní to již má povoleno. Pro další vysvětlení se ST telefonicky spojil s
vrchním strážníkem MP, aby radním odpověděl na dotazy. Po zodpovězení dotazů radních
pokračovala diskuse. Ing. Prouza - problém s částkou na pořízení nemá, ale s úhradou
ročního servisu v částce 14.007 Kč, kdy město za to žádná data neobdrží, mu vadí. Mgr.
Hylský - má problém i se stále se zvyšujícím sledováním občanů. Ing. Dostál - je stejného
názoru jako Mgr. Hylský. Ing. Němeček - připomněl, že samotný měřič rychlosti je ale k
ničemu, navíc ho občané Vrchovin nechtějí, když nebude možné přestupce na základě údajů
pokutovat. ST - bude jednat s dodavatelskou firmou o zrušení či snížení částky za servis. Poté
radní hlasovali ke všem 3 navrženým zněním usnesení - 3 pro, 2 proti, 2 zdržel se - usnesení
nebyla schválena. Zůstává tedy v platnosti pouze příslib ST ještě dále jednat s dodavatelskou
firmou.

5/15 Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR") vyhlásilo po roční odmlce výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3001 - 10 000
obyvateli pro dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací, kde budou
podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací. Zahájení příjmu žádostí ode
dne 12.10.2020, ukončení příjmu žádostí do dne 21.12.2020 (12 hod.), předpoklad zveřejnění
výsledků 04/2021, nejzazší termín zahájení realizace 09/2021 a nejzazší termín ukončení
realizace 31.12.2022. Alokace 420 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč. Do dotačního titulu může být předložena
pouze 1 žádost. Dotace je uvolňována v režimu ex ante, popř. ex post. Město má zpracovánu
PD na stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše a vydané stavební povolení s
nabytím právní moci a je tedy šance zkusit požádat o dotaci. Žádost podaná na rok 2019
neuspěla. Předpokladem je opětovný velký přetlak žadatelů, protože pro obce s touto velikostí
se jedná o 2. výzvu. Program definuje hodnotící kritéria, která zvýhodňují účastníky s menším
počtem obyvatel, projekty, které se realizují v regionu s definicí Hospodářsky problémového
regionu, účastníky podprogramu s menším příjmem atd.
Odůvodnění:
Na rekonstrukci komunikace v ulici Kpt. Jaroše je zpracována PD a vydané stavební povolení
s nabytím právní moci.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 51-2977/20
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do dotačního titulu DT 117D8220A - Podpora
obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt Stavební
úpravy místní komunikace v ul. Kpt. Jaroše.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Vyjádření města k PD - novostavba penzionu a občerstvení na p. p. č. 661/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují
Identifikace:
Na ORM byla předložena k vyjádření komplexní PD na "Novostavbu penzionu a občerstvení
na p.p.č.661/1 v k.ú. Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Před vydáním vyjádření města k předložené PD probíhala jednání s investorem a s
projektanty, aby bylo docíleno řešení stavby, které bude odsouhlaseno ARCH a městem a
bude taktéž vyhovovat investorovi. Již v RM 50 byla schválena Dohoda o umístění staveb,
která řeší vedení a umístění chodníku podél plánované novostavby penzionu a občerstvení a
který by měl navazovat na chodník, který by měl pokračovat směrem do parku Březinky. Dále
v RM 50 v bodě 3/3 byla schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvu a o právu provést stavbu č. IV-12-2021094/VB/01-Nové Město n.M, T.G.M -knn pro
pč661/1a která řeší trasu přípojky nn k "Novostavbě penzionu a občerstvení na p.p.č.661/1 v
k.ú. Nové Město nad Metují". Odborné útvary nemají k předložené PD připomínky, městský
architekt a OMM s předloženou PD souhlasí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura na vysvětlení pojmu "občerstvení" - odpověděla vedoucí ORM, je to pouze
název v PD, je v ní počítáno s vinotékou, prodejnou sýrů i s restaurací.
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 51-2978/20
RM schvaluje vyjádření města k předložené PD na "Novostavbu penzionu a občerstvení na
p.p.č.661/1 v k.ú. Nové Město nad Metují" ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 2 k SOD
Identifikace:
Na jednání s dodavatelem stavby „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ dne
27.10.2020 jsme byli upozorněni na problémy spojené s realizací stavby dešťové kanalizace
v tomto roce a bylo doporučeno kanalizaci letos nerealizovat a provést ji v příštím roce.
Celkový termín dokončení stavby červenec 2021 by se tím neměnil. OMM předkládá ke
schválení dodatek č. 2 na změnu termínu realizace dešťové kanalizace v ul. Na Bořetíně
z roku 2020 do roku 2021, ve znění přílohy tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 51-2979/20
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na posun realizace dešťové kanalizace
budované v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ na rok 2021 a zrušení
etapizace stavby (konečný termín dokončení díla se nemění) mezi městem Nové Město nad Metují
a firmou STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/18 Park u Husova sboru - podnět KŽP
Identifikace:
Bod předložený radním a předsedou KŽP Ing. et Ing. Dostálem. Dne 26.10.2020 se
uskutečnilo výjezdní zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") v lokalitě parku u
Husova sboru. KŽP prošla detailně celý park, seznámila se s žalostným stavem vegetace,
zejm. stromového patra, dále nevyhovujícím stavem mobiliáře i chybějícími detaily v cestní síti
a veřejném osvětlení a dalších prvcích vybavení. Park postrádá základní kompoziční
uspořádání, dřeviny buď zcela chybí, nebo jsou přestárlé a nevhodného druhového složení.
Úplně zde chybí perspektiva postupné obnovy mladými dřevinami. KŽP doporučuje postupné
naplňování zpracované územní studie veřejného prostranství pro danou lokalitu - „Územní
studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.“ Jako základní
hodnotu tvorby prostoru parku považuje KŽP mj. právě pravidelné doplňování vzrostlých
dřevin.
Odůvodnění:
KŽP vnímá jako zásadní koncepční činnost v péči o městské parky zajišťování odborných
podkladů a následnou práci s nimi. RM je zodpovědná za dlouhodobou perspektivu vývoje
veřejných prostranství. Pokud je RM nucena redukovat prostředky na naplňování této idey,
musí hledat nové cesty, jak alespoň dílčím způsobem zajistit základní hodnoty. KŽP si je
vědoma přínosu čerpání např. dotačních titulů v podobných záležitostech. Zároveň vnímá
vysokou administrativní zátěž na realizaci těchto programů a nutnost investovat obdobné
prostředky, jaké by byly vynaloženy na přímou výsadbu stromů vlastními silami
prostřednictvím TS či externího subjektu.
Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním Ing. Dostál. Jeho podněty v bodech 5/18 a 5/19 se přímo vážou
na výjezd KŽP a konstatování, že park u Husova sboru a Jiráskův park, potřebují zásadně
revitalizovat. V parku u Husova sboru je již možno k realizacím přistoupit, protože pro toto
území je platná územní studie veřejných prostranství, což Jiráskův park nemá. Tam bude
projektování realizováno v roce 2021, pokud bude schválena potřebná částka v rozpočtu na
rok 2021. Proto také aktivity TS související s náhradní výsadbou by v současnosti měly být
směřovány do parku u Husova sboru. Navázala podrobná diskuse radních o dalším postupu,
o využití zbývajících financí z letošního roku na předfinancování dotovaných projektů v oblasti
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městské zeleně, o kapacitách TS v závěru roku v této oblasti. Na to pak navázal i návrh
usnesení v tomto bodě.
K čl. 5/18
RM ukládá TS využít zbývající finanční prostředky z položky rozpočtu pro rok 2020 „založení a
údržba zeleně“ k nákupu a výsadbě dřevin v parku u Husova sboru, dle zpracované územní studie
veřejného prostranství - „Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín Klosova ul.“ Výběr taxonů, parametry výpěstků a přesná lokalizace výsadeb bude konzultováno
s předsedou KŽP Ing. et Ing. Pavlem Dostálem.
Bez usnesení
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 51-2980/20
RM ukládá OF zapracovat do textové části rozpočtu využití proplacených dotací za výsadbu zeleně
v Krčíně a u "ZŠ Malecí" k nákupu a výsadbě dřevin v parku u Husova sboru, dle zpracované
Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.
Odpovídá: OF, Provede: ZM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/19 Park Jiráskovy sady - podnět KŽP
Identifikace:
Bod předložený radním a předsedou KŽP Ing. et Ing. Dostálem. Dne 26.10.2020 se
uskutečnilo výjezdní zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") v lokalitě parku
Jiráskovy sady. KŽP prošla detailně celý park, seznámila se s žalostným stavem vegetace,
zejména stromového patra, a byla seznámena s potřebou kácet další dřeviny kvůli jejich
nevyhovujícímu zdravotnímu stavu. KŽP dále hodnotila nedostatečný stav mobiliáře i chybějící
detaily v cestní síti, propojení s „Klosovou vyhlídkou“, absenci veřejném osvětlení a dalších
prvků vybavení. V neposlední řadě se KŽP seznámila s pozitivními akcemi, jakými byly
v nedávné době instalace workoutového hřiště, nových pomníků a výsadba lípy republiky.
Členové KŽP se shodli na tom, že je zcela nutné pro daný prostor zajistit alespoň
nejjednodušší formu koncepčního plánovacího podkladu. Tak, aby bylo možné koordinovat do
budoucna všechny nové činnosti v parku týkající se zeleně, mobiliáře apod. Než se tak stane,
doporučuje KŽP nerealizovat zásadní kompoziční změny jednotlivých prvků. Náhradní
výsadbu za pokácené stromy pak doporučuje realizovat v nejbližším obdobném prostoru, a
sice v parku u Husova sboru.
Odůvodnění:
KŽP vnímá lokalitu parku Jiráskovy sady jako součást širšího historického centra města a
významnou rekreační plochou pro hustě osídlenou oblast, kde není výrazný podíl veřejné
zeleně. Vzhledem k tomu, že nebyla zahrnuta mezi území zpracovávaná z dotačního titulu na
územní studie veřejných prostranství, chybí v současnosti vedení města jakýkoliv dokument
řešící jak urbanisticko-architektonického pojetí sadů (včetně jejich zapojení do okolí), tak
zejména koncepci parkové zeleně. Toto se pak projevuje absencí postupné obnovy či
revitalizace parku, která by byla součástí ucelené dlouhodobé koncepce. Potřeba
koncepčního dokumentu vyvstává zejména v poslední době v souvislosti s celou řadou
zásahů a změn v parku - vynucený posun památníku A. Jiráska, obnova pamětního kamene,
výsadba stoleté lípy, umístění hřiště workoutu, nutné kácení dřevin či kalamitami. Komise je
přesvědčena, že pro realizaci, byť dílčích a postupných úprav Jiráskových sadů, je nutné
připravit koncepční podklady.
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KŽP vnímá jako zásadní koncepční činnost v péči o městské parky zajišťování odborných
podkladů a následnou práci s nimi. RM je zodpovědná za dlouhodobou perspektivu vývoje
veřejných prostranství. Pokud je RM nucena redukovat prostředky pro naplňování této idey,
musí hledat nové cesty, jak alespoň dílčím způsobem zajistit základní hodnoty. Možností pro
řešení tohoto problému by mohla být spolupráce s vysokými školami z oboru zahradní a
krajinářské architektury. Mohly by městu dodat obdobnou kvalitu podkladů jako soukromé
subjekty, avšak za výhodnějších podmínek.
Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. 5/18.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 51-2981/20
RM ukládá TS, z důvodu chybějících podkladů, realizovat náhradní výsadbu za pokácené dřeviny
v lokalitě parku Jiráskovy sady přeneseně v prostoru parku u Husova sboru. Zde při výsadbách
postupovat dle zpracované územní studie - „Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad
Metují - Bořetín - Klosova ul.“ Výběr taxonů, parametry výpěstků a přesná lokalizace výsadeb bude
konzultováno s předsedou KŽP Ing. et Ing. Pavlem Dostálem.
Odpovídá: TS, Provede: ZM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad
Metují a další obce a jejich PO
Identifikace:
Veřejná zakázka Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a další
obce a jejich PO - jde o zakázku v režimu zákona o zakázkách, ukončená e-aukcí.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Podpis smlouvy bude možný, až proběhne lhůta pro podání námitek, což je 15 dnů.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 51-2982/20
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise stanovení pořadí nabídek na realizaci
veřejné zakázky "Centrální nákup elektrické energie pro město Nové Město nad Metují a další obce
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a jejich PO" jako vítěze veřejné zakázky nabídku společnosti Microenergy s.r.o., IČO: 08516570,
Bílkova 855/19, 110 00 Praha, za nabídkovou cenu 5.031.280 bez DPH, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy. V případě neuzavření smlouvy s tímto uchazečem bude
vyzván k uzavření smlouvy uchazeč 2. v pořadí, a to společnost Centropol Energy, a.s., Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, za nabídkovou cenu 5.037.390 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Navýšení počtu zaměstnanců v TS
Identifikace:
Vedoucí TS předkládá RM ke schválení návrh na zvýšení počtu pracovních míst o 1
zaměstnance, a to s platností ode dne 01.01.2021.
Odůvodnění:
Na základě nárůstu pracovních povinností kladených na pozici elektrikáře, žádá o schválení
navýšení počtu pracovníků o 1 zaměstnance. V případě řádné dovolené, nemoci nebo jiné
nepřítomnosti nemáme stávajícího elektrikáře kým nahradit a navíc k činnosti spojené s prací
z plošiny je třeba rovněž součinnosti dvou pracovníků.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním ST a TAJ. Ing. Maur - není spokojen s tímto postupem, chybí
mu nějaká reflexe toho, že pořizujeme do TS novou techniku, ale v produktivitě práce se to
podle něj neodráží a jakmile narazíme na chybějící kapacitu, tak hned je navrženo navýšení
počtu pracovníků. Zvážit bychom měli v prvé řadě strukturu zaměstnanců TS, tj. cesty k
zastupitelnosti atd. Vzhledem k letošní ekonomické situaci nebude příští rok vůbec
jednoduchý a v současné době je cesta navyšování mandatorních výdajů opravdu špatná.
Navázala obsáhlá diskuse přítomných s uváděním argumentů "pro a proti", bylo diskutováno
efektivní využívání nové techniky, možnosti využití externích služeb atd. Radní se nakonec
shodli, že si vyžádají od vedoucího TS podrobnější odůvodnění navrhovaného zvýšení počtu
pracovníků TS o jednoho, tzn., na které další činnosti druhého elektrikáře ještě využije, když
výpomoc stávajícímu elektrikáři evidentně nebude na 1 celý úvazek. Ing. Dostál - upozornil, že
stávající systém, kdy spoustu informací existuje pouze "v hlavě" vedoucího TS, je problém.
Tzn., že i tímto směrem je třeba zaměřit rozvrstvení pracovních náplní TS - např. evidence
zeleně, informace o stromech a zeleni a průběžných zásahů do ní apod. Nakonec radní
navýšení o 1 místo odhlasovali s tím, že vedoucí TS předloží podrobné zdůvodnění - tj.
pracovní náplň nového funkčního místa a bude případně přizván k odpovědím na dotazy
radních.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 51-2983/20
RM schvaluje navýšení počtu pracovníků TS o 1 pracovní místo elektrikáře, a to s platností ode dne
01.01.2021.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 51-2984/20
RM ukládá vedoucímu TS předložit podrobné znění pracovní náplně nového zaměstnance TS, tzn.,
na které další činnosti bude druhý elektrikář ještě využit, když výpomoc stávajícímu elektrikáři či jeho
zástupy v době dovolených a nemoci, evidentně nebudou na 1 celý úvazek.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Rozpočtová opatření 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 10-299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 51-2985/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Přehled zákonných opatření a úprav předem schválených 2020
ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Navýšení § 6409 - ostatní činnosti (audit a daňové poradenství) - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 6409 - ostatní činnosti o částku (audit a daňové poradenství)
o 15 tis. Kč.
Odůvodnění:
Z důvodu pozdního dodání faktury za daňové poradenství za 2. pololetí 2019 došlo k jejímu
proplacení až v roce 2020. V letošním roce tedy budu uhrazeny 3 pololetní platby. Stávající
rozpočet § 6409 nemá v příslušné položce na tuto úhradu dostatečnou rezervu, je tedy
předložen návrh RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 51-2986/20
RM schvaluje RO navýšení § 6409 - ostatní činnosti (audit a daňové poradenství) o částku 15 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 6409 z položky Ostatní výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/5 VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech
2021 - 2023
Identifikace:
Veřejná zakázka v režimu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Svoz a
odstraňování komunálního dopadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023.
Odůvodnění:
Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
podaných v rámci nadlimitní VZ "Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém městě
nad Metují v letech 2021 - 2023". Nabídku podala fy Marius Pedersen, a. s., IČO: 42194920,
se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 19.843.165,50 Kč
bez DPH (22.880.371,61 Kč vč. DPH). Součástí podané nabídky byly "Smlouva na Zajištění
svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují" a "Smlouva o dílo k provozování
místa zpětného odběru elektrozařízení". Na základě předložených podkladů je třeba
rozhodnout o vítězi nadlimitní VZ.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
K projednání bodu byl přizván Ing. Hanka, vedoucí OŽP. Mgr. Hylský - poděkoval vedoucímu
OŽP za zpracování materiálu, který byl dnes radním rozdán - změnil se počet svozů - naproti
domu Mgr. Hylského je kontejnerové stanoviště a aktuálně vidí přetrvávající problém s
papírem. Dotázal se tedy vedoucího OŽP, zda je na to myšleno v novém smluvním rozsahu
služeb, příp. jaké další změny s novou smlouvou v oblasti svozu odpadů ve městě budou?
Vedoucí OŽP - informoval, že předaný materiál zpracoval pro RM narychlo, bližší materiál
bude ještě s Ing. Kuntem připravovat k projednání rozpočtu na rok 2021. Bude tam
rozpracována i ekonomická stránka věci, jak se to promítne do poplatků atd. Pro RM bude
vypracována „excelová tabulka“, ve které bude počet svozů s cenami (náklady), cena svozů
pro město a cena pro občany (příjem) pro všechny druhy komunálního odpadu (papír, plast,
směsný atd). Tabulka bude umožňovat návrh plošného zvýšení cen za svoz pro obyvatele a
zároveň bude ukazovat, jaký vliv bude mít toto navýšení na příjmy města s ohledem na
částku, kterou město každoročně vynakládá na odpadové hospodářství. Nová smlouva
obsahuje mj. ujednání o "plus - mínus" navyšování či snižování objemu odpadů a počtu svozů
až o 20 %. Ing. Maur + Mgr. Hylský - souhlasí s vedoucím OŽP, že si lidé všímají, když je to
špatně a ne když je to v pořádku. S plasty v současné době, kdy je 2x za týden svoz, asi
takový problém není. Problém je s papírem, bohužel má pravdu vedoucí OŽP i v tom, že často
se s kontejnery na papír "vyváží vzduch", a to v důsledku přístupu některých občanů, kdy
dovezou prázdné nerozložené krabice, které vyplní objem kontejneru. Proto by se přimlouvali
za zopakování masivní osvěty pro občany. Vedoucí OŽP - přislíbil, že bude ve spolupráci se
ST a OSÚ připravena informační kampaň ohledně odpadů a změn od nového roku. Měla by jít
jak samostatně, tak i v rámci Odpadového zpravodaje, který je každý rok vydáván. Na
obsáhlou diskusi pak navázal návrh dalšího usnesení, které se týkalo osvětové kampaně.
Poté ještě radní diskutovali o ukládání velkoobjemových odpadů - viz provoz sběrného dvora
a dále biologicky rozložitelných odpadů, který byl z důvodů koronaviru zastaven. Vedoucí OŽP
- informoval o tom, že s úplným obnovením svozu biologicky rozložitelných odpadů svozovou
firmou (stanoviště kontejnerů po městě v určitých termínech) se již letos nepočítá, ale
veřejnost bude informována o alternativních řešeních, která jsou připravena.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 51-2987/20
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze nadlimitní veřejné zakázky "Svoz
a odstraňování komunálního odpadu v Novém městě nad Metují v letech 2021 - 2023" nabídku fy
Marius Pedersen, a. s., IČO: 42194920, se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, za
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nabídkovou cenu 19.843.165,50 Kč bez DPH (22.880.371,61 Kč vč. DPH).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 51-2988/20
RM schvaluje Smlouvu na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09
Hradec Králové, IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 51-2989/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec
Králové, IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 51-2990/20
RM ukládá ST ve spolupráci s pí E. Kupkovou a OŽP připravit osvětovou kampaň pro občany ve
smyslu zpracovávání tříděných odpadu (krabic atd.).
Odpovídá: ST, Provede: OŽP, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2019
Identifikace: OF předkládá ke schválení podklady pro zajištění průběhu inventarizace majetku města
za rok 2020.
Odůvodnění:
Pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2020 je třeba schválit Plán inventur
roku 2020 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí
organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí - jmenování.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 51-2991/20
RM schvaluje Plán inventur 2020 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích
inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních
komisí, vše ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/7 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 51-2992/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Městského muzea
Nové Město nad Metují, Technických služeb města Nové Město nad Metují a DDM Stonožka, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/8 Žádost ředitele MK - Výměna audioprocesoru
Identifikace:
Ředitel MK předložil do RM žádost s prosbou o finanční pomoc města při vyřešení problému
poškozeného zvukového/audioprocesoru v Kině 70. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu - tj.
e-mailové podání Bc. Krákory.
Odůvodnění:
Stanovisko OF bude doplněno a zasláno radním v pondělí dne 02.11.2020.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli, že jim chybí stanovisko ředitele MK. Diskutující: Ing. Dostál, Ing. Němeček.
Ing. Maur - nerad by, aby laici odhlasovali něco, co se později může projevit jako investice,
která vyvolá další investici - v tomto směru je opatrný. ST se telefonicky spojil s ředitelem MK
a dotázal se ho na doporučení, k jaké variantě se ředitel MK přiklání. MK - bude spokojený,
pokud bude schválena varianta 2 nebo 3. Dále Bc. Krákora odpověděl na dotazy Ing. Maura a
MST - kdyby se měl rozhodnout pro 1 z navržených variant, rozhodl by se pro variantu 2,
protože je komplexnější a podporuje DOLBY ATMOS. Radní odhlasovali variantu 2, tedy
nákup zařízení DataSat AP25, bez karty pro 35 mm za cenu 139.800 Kč bez DPH, tedy za
celkovou cenu 169.158 Kč vč. DPH.
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 51-2993/20
RM schvaluje finanční částku ve výši 139.800 Kč bez DPH, tedy 169.158 Kč vč. DPH na výměnu
poškozeného zvukového audioprocesoru nákupem zařízení DataSat AP25, bez karty pro 35 mm od
firmy OV Media Praha v Kině 70 s tím, že objednávku vystaví město Nové Město nad Metují a nákup
zajistí ředitel MK.
Odpovídá: OF, Provede: TAJ, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 53

ZÁPIS Z PORADY
RM 51 ze dne 02.11.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 51-2994/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3313 - kino ve výši 170 tis. Kč na zajištění výměny vadného
audioprocesoru v Kině 70 od firmy AV Media Praha. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 z
položky na nákup pozemků (vč. staveb).
Odpovídá: OF, Provede: TAJ, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/9 Pořízení videokonferenčního systému
Identifikace:
Pořízení profesionálního videokonferenčního systému pro online konání RM a dalších jednání
úřadu. Aktuální cenová nabídka produktu a jeho popis je uveden v přílohách.
Odůvodnění:
Pořízení vybraného profesionálního systému bude po schválení v RM řešeno objednávkou.
Systém pak zajistí možnost vést jednání RM, ale i další jednání online stabilním a spolehlivým
a zabezpečeným videokonferenčním způsobem.
Kromě systému Livesize byl vyzkoušen i systém Teams - ten je nabízen za cca 42 tisíc ročně.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním TAJ - poté požádal Mgr. Hylského o bližší informace z jednání
s Ing. Benirškem z OI o testování nabízených programů pro konání videokonferencí.
Výsledkem diskuse bylo, že prozatím bude využita bezplatná verze programu Teams. Pokud
by se toto řešení ukázalo jako problematické, bude do RM znovu předložen návrh k nákupu,
který zajistí přístup do potřebné verze programu. Z uvedených důvodů nebylo přijato žádné
usnesení a TAJ bude v tomto smyslu informovat OI.
K čl. 6/9
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
pořízení videokonferenčního systému od společnosti Audiopro s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6,
IČO: 26702371, za nabídkovou cenu 183 315,00 Kč vč. DPH, a to z důvodu zajištění potřebných
jednání v době nouzového stavu - krizový systém řízení s tím, že systém bude k dispozici k využití i
při dalších on-line jednáních organizovaných v rámci MěÚ.
Bez usnesení
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020
Identifikace:
Manažer prevence kriminality předkládá RM ke schválení prodloužení platnosti Strategie
prevence kriminality Nového Města nad Metují na roky 2016 - 2020 a to do konce roku 2021.
Odůvodnění:
Dne 15.06.2020 vláda ČR schválila prodloužení platnosti stávající Strategie prevence
kriminality České republiky do konce roku 2021. Prodloužení platnosti Strategie prevence
kriminality ČR má vliv i na lokální strategie, neboť ty jsou často vázány právě na období
celorepublikových Strategií prevence kriminality.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 51-2995/20
RM doporučuje ZM schválit prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality Nového Města
nad Metuji na roky 2016 - 2020 do konce roku 2021 v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne
15.06.2020 č. 652 o prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality České republiky ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021
Identifikace:
TS předkládají RM ke schválení Plán zimní údržby část A - místních komunikací a část B chodníků, pro zimní období 2020 - 2021 v Novém Městě nad Metují. Po jeho schválení se
stane základním dokumentem pro provádění zimní údržby jmenovaného období. Dokumenty
jsou přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Návrh Plánu zimní údržby na rok 2020 - 2021 je pouze s 1 změnou proti loňskému roku, a to v
části B - chodníky, kde byl přidán nově vybudovaný chodník "Kaštánky - chodník za OÁZOU k
čerpací stanici". Zkušenosti z předešlých zimních období ukázaly, že navrhovaný stav
vyhovuje potřebám města a je pro TS ještě časově i ekonomicky proveditelný. Tento návrh byl
konzultován s předsedy OV Krčín, OV Spy a OV Vrchoviny.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - poprosil o schválení zařazení úklidu chodníku na konci Krčína (při výjezdu z
města směrem na Nahořany) do Plánu zimní údržby. Jde o nově vybudovaný chodník v rámci
rekonstrukcí a v zimním období bývá zahrnován sněhem ze sousední silnice. Další návrh na
doplnění předložil radním k úvaze ST - jde o úklid chodníku na Žižkově náměstí podél Areálu
chovatelů (tzn. fakticky od viaduktu až k "Všívárně"). TAJ - upozornil na problém s
dostatečnými kapacitami TS, tzn., aby se veškerý úklid dal stihnout dle daného "Plánu".
Zároveň odpověděl na dotaz Ing. Dostála, který se týkal odpovědnosti města za stav chodníků
v zimním období. Mj. také informoval o řešení pojistných událostí a přístupu pojišťoven při
plnění v případě úrazů. Ing. Prouza - co se týká zimní údržby ve Spech, doporučuje, aby do
"Plánu zimní údržby" byla zapracovány již úklidy dle názvů ulic, než současné specifikace
"odkud kam" se uklízí. Radní se hlasováním shodli, že je do "Plánu zimní údržby" třeba doplnit
zajištění úklidů 2 chodníků - tzn., že v tomto smyslu bude upravena příloha - tomu odpovídalo
i usnesení RM. Pořadí důležitosti úklidu těchto doplněných chodníků stanoví vedoucí TS.
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 51-2996/20
RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020 - 2021 v Novém
Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené přílohy tohoto
bodu s tím, je třeba do Plánu doplnit zajištění úklidu chodníku na konci Krčína (při výjezdu z města
směrem na Nahořany) a chodníku na Žižkově náměstí podél areálu chovatelů od viaduktu ke
"Všívárně".
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 51-2997/20
RM ukládá OSÚ zajistit zveřejnění Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020 2021 v Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené
přílohy tohoto bodu, na Úřední desce města Nové Město nad Metují a trvale, po dobu jeho platnosti,
na webových stránkách města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OSÚ, Provede: TS, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 ZM 15 dne 12.11.2020 - program
Identifikace:
Dne 12.11.2020 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v Kině 70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové
Město nad Metují. Jde o 15. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný
podrobný program zasedání ZM 15 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 51-2998/20
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 15 dne 12.11.2020 od 16:00 hodin v Kině
70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Humanitární sbírka - dne 07.11.2020
Identifikace:
Humanitární sbírka, která byla s Diakonií Broumov naplánována na sobotu dne 07.11.2020,
byla dne 22.10.2020 vedením města Nové Město nad Metují zrušena, a to z důvodu aktuální
epidemiologické situace v ČR (COVID-19, opatření vlády aj.). Plakát o zrušení akce - viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Informace o zrušení každoroční akce města Nové Město nad Metují pořádané ve spolupráci s
Diakonií Broumov. Pokud to situace dovolí, humanitární sbírka se uskuteční na jaře roku
2021.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 51-2999/20
RM bere na vědomí informaci o zrušení humanitární sbírky z důvodu aktuální epidemiologické
situace v ČR (COVID-19, opatření vlády aj.), ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 01.10.2020
Identifikace:
Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 01.10.2020 od 19:00 hodin
v klubovně TJ Sokol Krčín viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 51-3000/20
RM projednala Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 01.10.2020 v klubovně
TJ Sokol Krčín, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 51-3001/20
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 01.10.2020,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ TAJ - dotaz na další postup ve věci návrhu na on-line videopřenosy ze zasedání ZM.
Původní záměr realizování těchto přenosů v rámci uvažované rekonstrukce zasedací
místnosti, jak schválila RM, se ukázalo za současných finančních možností města jako
nereálné, celkové náklady na rekonstrukci a vybavení jsou příliš vysoké. Proto bude nutné,
pokud k tomu bude souhlas RM a ZM, vytvořit alespoň základní podmínky k on-line přenosům
ve společenském sále MKN. Radní reagovali s tím, že je třeba záležitost projednat s
ředitelkou MKN a až bude jasné, co to bude stát, tak to předložit do RM a následně do ZM.
2/ Ing. Maur - podnět k doplnění podkladů do rozpočtového semináře - podklady k investicím
vč. předpokládané časové osy realizace a financování (Metuj, Kasárna, Kino 702 atd.) do roku
2023.
3/ Ing. Maur - opakovaně uvedl připomínku k velkému množství suchých stromů v lesích podél
silnice ve směru na Přibyslav, u kterých hrozí nebezpečí pádu - jaké jsou možnosti? Ing.
Dostál - připojil se se stromy na soukromých pozemcích u Luštince. Je to třeba řešit s majiteli
pozemků, hrozí riziko ohrožení bezpečnosti občanů. ST - upozornil, že u stromů v lesích je
jiný režim postupů než u solitérních stromů rostoucích mimo les. Bude řešeno s OŽP.
Konec jednání RM 51 v 19:05 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 51 vyhotoven dne:
Zápis z RM 51 vypraven dne:
Zápis z RM 51 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
6. listopadu 2020
6. listopadu 2020
6. listopadu 2020
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