Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 97 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 08.08.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:11

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:11

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:11

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

Omluven

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

Omluven

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:11

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:11

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:11

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:11

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

15:52

Částečná

11

Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

13:05

13:11

Částečná

12

Ing. Pavel Škoda

vedoucí ORM (OMM)

13:12

15:52

Částečná

13

Mgr. A. Vit Lukas

ARCH (ORM, OMM)

13:58

15:39

Částečná

14

Hana Ptáčková

referentka ORM (OMM)

14:05

15:24

Částečná
(on-line)

15

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková architektka (zpracovatel Studie
parku Jiráskovy sady)

14:05

15:24

Částečná

16

Ing. Barbora Šrámková

14:05

15:24

Částečná

Zapisovatelka

kolegyně architektky paní
Ing. Gabriely Mlatečkové
Čížkové

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.08.2022

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - u Rezeckého mostu

2/2

Prodej části pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy, ul. Vlastimila Moravce

3.

Správa nemovitostí

3/1

Pronájem garáží u č. p. 471 (Hotel Metuj)

3/2

Poskytnutí náhradního prostoru Oblastnímu spolku ČČK

4.

Rozvoj

4/1

Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH

4/2

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 169/2020 organizace a administrace architektonické soutěže
"Kulturní centrum Kino 70"

4/3

VZ - Oprava MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují - 1. etapa

4/4

VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují

4/5

Zeleň na veřejném prostranství v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská

4/6

Dodatek č. 1 k SOD na modernizaci stoupaček MŠ Rašínova

4/7

Studie parku Jiráskovy sady

4/8

Zápis č. 14 z jednání Komise dopravní ze dne 13.07.2022

5.

Finance

5/1

Stravenkový paušál - přesun v rámci paragrafů - RO

5/2

Navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar) - RO

5/3

Žádost o dotaci Péče o duševní zdraví, z.s.

5/4

Žádost o dotaci SDH Spy

5/5

Vyřazení majetku

5/6

Žádost o předběžné posouzení záměru TC
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6.

Různé

6/1

Žádost společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o.

7.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 79-4431/21

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Název:

Žádost Naděje z kamionu z.s. o pronájem areálu kasáren - Novoměstský tuplák
2022

Zadání:

souhlasí
s konáním akce Novoměstský Tuplák - slavnosti piva, pořádané neziskovou
organizací Naděje z kamionu z.s., IČO: 04325567, v termínu 18.08. - 21.08.2022 v
areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují s tím, že výtěžek z celé akce půjde
na transparentní účet této neziskové organizace na pomoc vážně nemocným dětem.
Souhlas RM s využitím areálu je zároveň podmíněn realizací těchto opatření: zajistit
dostatečný počet mobilních WC, zajistit dostatečný počet pořadatelské služby, zajistit
parkování návštěvníků, hlučnou hudební produkci ukončit nejpozději ve 22:00 hodin.
RM dále doporučuje zvážit provizorní oplocení části areálu, kde se akce bude konat a
přípravu jednoduchého letáku s upozorněním na konání této akce a jeho doručení do
schránek okolních objektů. RM upozorňuje, že v areálu není k dispozici přípojka vody
a je zde omezená možnost připojení elektřiny.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Informace ve znění tohoto usnesení (splatného úkolu) byla dne 27.07.2022
postoupena e-mailem vrchnímu strážníkovi MP p. Kratěnovi a vedoucímu TS p.
Trojanovi.

Číslo úkolu:

RM 94-5062/22

Název:

Zhotovení repliky akvaduktu - podnět KKULT

Zadání:

ukládá
OMM připravit po konzultaci s odbornými útvary (OŽP) návrh odpovědi města na
dopis Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Josefově,
týkající se zachování gravitačního závlahového systému v Krčíně.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

2022-07-29: Splněno, projednáno v RM 96. Dopis na NPÚ odeslán. SPÚ naplánovalo
další schůzku na 10.8.2022 s projektanty, městem, OŽP, NPÚ.

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 27.07.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 29.07.2022
Původní plnění: 27.06.2022

2022-06-22: V této věci OMM kontaktoval NPÚ pověřeného p. PhDr. Blažka, který
preferuje se nad problematikou nejprve osobně sejít, záležitost neuspěchat, naopak
se s ní seznámit. Projednat názory jednotlivých komisí (viz jednotlivé úkoly z RM)
dále názory OMM, OŽP a poté se všemi výstupy seznámit RM.
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Číslo úkolu:

RM 96-5216/22

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar

Název:

CP Mandl - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci ve výši 750.000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
rok 2022 na dofinancování provozu Centra prevence Mandl a zároveň pověřuje ST
jejím podpisem v systému KISSOS.

Založeno:

27.07.2022

Plnění úkolu:

Žádost o dotaci ve výši 750.000 Kč z rozpočtu KHK na rok 2022 na dofinancování
provozu Centra prevence Mandl byla podána dne 28.07.2022 prostřednictvím
systému KISSOS.

Číslo úkolu:

RM 96-5215/22

Název:

Rozsudek KS KHK - zrušení části ÚP města

Zadání:

pověřuje
ST, aby na základě konzultace s právním zástupcem města, městskou právničkou a
referentem územního plánování OVRR, podal za město kasační stížnost na rozsudek
Krajského soudu Hradec Králové o zrušení zastavitelných ploch Z.K6 a Z.K8 v
územním plánu Nové Město nad Metují.

Založeno:

27.07.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 96-5213/22

Název:

RO na investiční akci Chodník v ul. U Zázvorky - PD

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce Chodník v ul. U Zázvorky - PD (§ 2219) o 75 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z akce Chodník v ul. U Zázvorky - realizace (§ 2219).

Založeno:

27.07.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 01.08.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 02.08.2022
Splněno: 02.08.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 01.08.2022
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Číslo úkolu:

RM 96-5193/22

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 80.736
Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 12 žáků
v období ode dne 01.09.2022 do dne 30.06.2023.

Založeno:

27.07.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 96-5190/22

Název:

Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony I - "MŠ Rašínova"

Zadání:

souhlasí
s podáním žádosti a realizací projektu Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, Šablony I - financovaného z Operačního programu Jan Ámos
Komenský a s finanční podporou projektu 684.000 Kč. Projekt bude realizován v
období ode dne 01.09.2022 do dne 31.08.2024.

Založeno:

27.07.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 85-4659/22

Název:

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

Zadání:

projednala
podněty a dotazy Ing. Maura k některým investicím plánovaným k realizaci v roce
2022 a ukládá MST připravit do červnového řádného zasedání ZM návrh dalšího
postupu v otázce rekonstrukce Kina 70.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Plnění MST ke dni 27.07.2022: Otevřená jednofázová projektová architektonická
soutěž o návrh Kulturního centra KINO70 byla zahájena 26.07.2022. Soutěžící budou
moci svoje návrhy posílat do dne 07.11.2022. Soutěžní podmínky jsou ode dne
zveřejnění oznámení o zahájení Soutěže dostupné na profilu zadavatele Tender
Arena. Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje
předběžně v týdnu 21. - 25.11.2022. Přesné datum konání hodnotícího zasedání
bude stanoveno v průběhu soutěže.

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 29.07.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 29.07.2022

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 27.07.2022
Původní plnění: 13.06.2022
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Plnění MST ke dni 20.07.2022: Soutěžní podmínky architektonické soutěže "Kulturní
centrum Kino 70" byly schváleny RM dne 27.06.2022, a to na základě usnesení č.
RM 95-5175/22. Potvrzení regulérnosti architektonické soutěže bylo vydáno Českou
komorou architektů dne 19.07.2022. Předpokládaný termín vyhlášení soutěže je dne
25.07.2022.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Dne 28.04.2022 Zastupitelstvo města
projednalo a schválilo pokračování přípravných prací na zadání architektonické
soutěže "Kulturní centrum Kino 70" dle varianty B2 s odhadovanými náklady ve výši
110 mil. Kč vč. DPH (bez PD). Organizátor soutěže Ing. arch. MgA. David Mateásko
svolal na dne 22.06.2022 dokončení ustavující schůze poroty soutěže KINO 70 na
finální úpravu zadání soutěže dle schválené varianty B2 a podmínek České komory
architektů. Předpokládaný termín pro vyhlášení architektonické soutěže je konec
června 2022 a odevzdání soutěžních návrhů na konci října 2022. MST seznámí členy
ZM s aktuálními informacemi k soutěži na Kino 70 v rámci závěrečné diskuse ZM.

Číslo úkolu:

RM 95-5158/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

VZ - Výsadba stromů v k. ú. Krčín (ul. Nahořanská - komunikace k letišti)

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Výsadba stromů v katastr. území Krčín (ulice Nahořanská komunikace k letišti) v Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika s. r. o., se sídlem Velké Poříčí 597, 549
32 Velké Poříčí, IČ: 27535363, s nabídkovou cenou 367.362,00 Kč včetně DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 02.08.2022:
Splněno. Smlouva o dílo je uzavřena.

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 02.08.2022
Původní plnění: 25.07.2022

Plnění ke dni 19.07.2022:
Smlouva o dílo na akci "Výsadba stromů v katastr. území Krčín (ulice Nahořanská komunikace k letišti) v Novém Městě nad Metují" je odeslána k podpisu druhé
smluvní straně.

Číslo úkolu:

RM 95-5149/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Havarijní opravy KINO 70

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3313 - kino - položka Údržba (investice, revize...) objektů města o 200
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 01.08.2022
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Číslo úkolu:

RM 95-5148/22

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Havarijní opravy KINO 70

Zadání:

souhlasí
se zadáním zakázky firmě ODMM HONZU, s.r.o., Václavická 1213, 547 01 Náchod,
IČO: 47450673.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 95-5147/22

Název:

Havarijní opravy KINO 70

Zadání:

schvaluje
cenovou nabídku na provedení havarijních oprav KINO 70, v celkové výši 199.698,40
Kč vč. DPH.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 01.08.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 08.08.2022
Splněno: 02.08.2022
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1 ÚVODNÍ INFORMACE
1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Majetkoprávní úkony 13:10 - 13:30 OMM
3.
Správa nemovitostí 13:30 - 13:35 OMM
4.
Rozvoj
13:35 - 15:10 OMM
5.
Finance
15:10 - 15:30 OF
6.
Různé
15:30 - 15:35
7.
Diskuse
15:35 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dodatečně byla vložena opravená aktuální příloha s programem a související návrh usnesení.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 97-5223/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 97:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.08.2022

2.
2/1
2/2

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - u Rezeckého mostu
Prodej části pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy, ul. Vlastimila Moravce

3.
3/1
3/2

Správa nemovitostí
Pronájem garáží u č. p. 471 (Hotel Metuj)
Poskytnutí náhradního prostoru Oblastnímu spolku ČČK

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

Rozvoj
Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 169/2020 organizace a administrace architektonické
soutěže "Kulturní centrum Kino 70"
VZ - Oprava MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují - 1. etapa
VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují
Zeleň na veřejném prostranství v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská
Dodatek č. 1 k SOD na modernizaci stoupaček MŠ Rašínova
Studie parku Jiráskovy sady
Zápis č. 14 z jednání Komise dopravní ze dne 13.07.2022

5.
5/1
5/2

Finance
Stravenkový paušál - přesun v rámci paragrafů - RO
Navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar) - RO
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5/3
5/4
5/5
5/6

Žádost o dotaci Péče o duševní zdraví, z.s.
Žádost o dotaci SDH Spy
Vyřazení majetku
Žádost o předběžné posouzení záměru TC

6.
6/1

Různé
Žádost společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o.

7.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.08.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 97 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 97-5224/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
2/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - u Rezeckého mostu
Identifikace:
Po realizaci stavby: "Elektopřípojka pro RV MVE EKONERG s.r.o., p.č. 208/1, Nové Město
nad Metují, kabelové zemní vedení NN 1kV" požádala společnost EKONERG, s.r.o., IČO:
00528200, se sídlem Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, o uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti. Smlouvou budou dotčeny části pozemků ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují, a to pozemků: p. p. č. 151/3, p. p .č. 2039, p. p. č. 2118/1, p. p.
č. 2118/2, p. p. č. 2165/2 a p. p. č. 2199/2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita u
Rezeckého mostu.
Odůvodnění:
Stavba byla realizována na základě smlouvy o právu provést stavbu ze dne 15.02.2019. K
užívání stavby byl vydán kolaudační souhlas č. j.: NMNM/38203/2021/OVRR/MI dne
14.12.2021. Náhrada za zřízení věcného břemene byla sjednána v souladu s našimi Pravidly
pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města č. 2/2022/PR, tj. v částce 200 Kč/m2.
Realizací stavby byly v souladu s GP č. 2358-230/2021 zhotovitele ELEKTRO-COMP spol. s.
r.o. dotčeny pozemky o celkové výměře 71,55 m2. Při dotčení městských pozemků v rozsahu
71,55 m2 pak celková náhrada činí 14.310 Kč (200*71,55) + DPH. Při realizaci stavby došlo
ke změně trasy kabelového vedení oproti ujednáním ve smlouvě o právu provést stavbu ze
dne 15.02.2019 a trasa zasáhla i pozemky p. p. č. 151/3 a p. p. č. 2039. Dle sdělení
projektanta musela být finální trasa takto vedena z důvodů na straně Povodí Labe s.p. a
Správy silnic Královéhradeckého kraje. Tyto orgány požadovaly, aby trasa vedla podél druhé
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strany Rezeckého mostu. Žadatel zaplatí náhradu za skutečně dotčené pozemky města, a to v
souladu s našimi Pravidly, proto OMP nepovažuje tuto skutečnost za problém.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 97-5225/22
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností EKONERG, s.r.o.,
IČ 005 28 200, se sídlem Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, k částem pozemků ve
vlastnictví města, a to pozemku p. p. č. 151/3, p. p. č. 2039, p. p. č. 2118/1, p. p. č. 2118/2, p. p. č.
2165/2 a p. p. č. 2199/2, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita u Rezeckého mostu, v rozsahu
dle GP č. 2358-230/2021 zhotovitele ELEKTRO-COMP spol. s r.o., za jednorázovou náhradu ve výši
14.310 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/2 Prodej části pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy, ul. Vlastimila Moravce
Identifikace:
Pan Pavel Pop, IČO: 49986686, se sídlem Vlastimila Moravce 28, 549 01 Nové Město nad
Metují - Spy, požádal o odkoupení části městského pozemku p. p. č. 562/1, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Spy. V současné době má žadatel
část požadovaného pozemku o výměře cca 40 m² pronajatý za účelem: příjezd k provozovně,
manipulační plocha a plocha pro skladování. Důvodem podání žádosti je dle sdělení žadatele
mj. „umírnění sousedských vztahů a bezpečnější průjezd okolo sousedních nemovitostí k mé
provozovně a soukromým pozemkům“. Žadatel by chtěl stávající příjezdovou cestu zrušit a
v budoucnu zhotovit nový příjezd.
Odůvodnění:
Dle ÚP se jedná o plochu PV - veřejné prostranství. Studie veřejných prostranství je
zaregistrovaná a schválená. Aktuálně je nemovitost žadatele (st. p. č. 54 v k. ú. Spy) přístupná
po účelové komunikaci ze silnice č. I/14. Vzhledem k poloze požadované části pozemku
nebylo možné pořízení reálnější fotodokumentace. Vyjádření odborných útvarů, viz příloha
tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - doporučil úpravu textu u návrhu druhého usnesení. Nechal by na rozhodnutí
žadatele, zda bude mít o stavbu komunikace na městském pozemku zájem, když není
požadovaná koupě umožněna. Tuto úpravu podpořili i ostatní radní a po kratší diskusi
odhlasovali všechna tři usnesení.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 97-5226/22
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat požadovanou část
pozemku p. p. č. 562/1 o výměře cca 185 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Spy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 97-5227/22
RM konstatuje, že nový pozemek by musel být užíván i nadále v souladu s platným ÚP a se
schválenou Studií veřejných prostranství. RM potvrzuje možnost realizace nové příjezdové
komunikace na pozemku ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 97-5228/22
RM doporučuje žadateli v případě zájmu o realizaci zpracovat návrh umístění nové příjezdové
cesty (projektantem s příslušnou kvalifikací) včetně jejího zanesení do výkresu situace Studie
veřejných prostranství a po vyjádření vlastníků nemovitostí, sousedících s navrhovanou stavbou
nové příjezdové cesty, tento návrh předložit k vyjádření městu Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
3/1 Pronájem garáží u č. p. 471 (Hotel Metuj)
Identifikace:
Na Úřední desce města Nové Město nad Metují byl zveřejněn záměr pronájmu prostor pro
podnikání - garáže u čp. 471 (Hotel Metuj), ul. Klosova, Nové Město nad Metují, v rozsahu 2x
16 m2. Na zveřejněný záměr reagovali 2 zájemci svými nabídkami. Nabídka č. 1: p. [osobní
údaj odstraněn], nabídková cena 900,00 Kč/m2/rok, využití pro parkování dvou automobilů zn.
VELOREX v jedné garáži. Nabídka č. 2: p. [osobní údaj odstraněn], nabídková cena 910,00
Kč/m2/rok, využití pro parkování osobního automobilu.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM 2 nabídky na zveřejněný záměr pronájmu prostorů k podnikání - garáže,
které vyhověly kontrole úplnosti. Nájemní smlouvy s vybranými zájemci jsou přílohou k tomuto
bodu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 97-5229/22
RM souhlasí - s pronájmem prostor pro podnikání - garáž, u čp. 471 (Hotel Metuj), ul. Klosova, 549
01 Nové Město nad Metují, p. [osobní údaj odstraněn], za nabídkovou cenu 900,00 Kč/m2/rok, se
způsobem využití pro parkování dvou automobilů zn. VELOREX v jedné garáži.
- s pronájmem prostor pro podnikání - garáž, u čp. 471 (Hotel Metuj), ul. Klosova, 549 01 Nové
Město nad Metují, p. [osobní údaj odstraněn], za nabídkovou cenu 910,00 Kč/m2/rok, se způsobem
využití pro parkování osobního automobilu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/2 Poskytnutí náhradního prostoru Oblastnímu spolku ČČK
Identifikace:
OSN předkládá RM ke schválení smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o celkové výměře
18,33 m2 v objektu čp. 391, ulice T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují, sepsanou mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Oblastním spolkem ČČK Náchod, se
sídlem: Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO: 00426202. Záměr vypůjčit nebytové prostory,
předem určenému zájemci, byl zveřejněn ode dne 01.07.2022 do dne 19.07.2022. Na
zveřejněný záměr nebyla doručena žádná negativní reakce.
Odůvodnění:
Po prodeji spoluvlastnického podílu města, ve výši id. 1/3, na budově čp. 926 (včetně
pozemku), ul. U Lípy, Nové Město nad Metují, bylo nutné poskytnout místní skupině ČČK
náhradní nebytové prostory.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 97-5230/22
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor o celkové výměře 18,33 m2 v objektu čp.
391, ulice T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876, a Oblastním spolkem ČČK Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO: 00426202,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4 ROZVOJ
4/1 Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH
Identifikace:
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále
jen MV-GŘ HZS ČR) vyhlásilo dne 19.07.2022 v rámci dotačního programu Investiční účelové
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V2_2023 – Pořízení nového
dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení. Žadatelem může být obec,
zřizující JSDH, která není vybavena dopravním automobilem (dále jen DA) nebo osobním
automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob vyrobeným v roce 2007 a
později. Dotace je poskytována na DA vyrobený na podvozku kat. 1 pro městský provoz nebo
kat. 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3.500 kg, v provedení
základním a s kabinou osádky se sedadly nejméně 8 osob. Dotace může dosáhnout až 70 %
nákladů akce, max. 450 tis. Kč. Žádosti se předkládají do 22.08.2022, oznámení o
vyhodnocení žádostí by mělo být vyvěšeno na internetových stránkách MV-GŘ HZS ČR do
31.10.2022. Realizace pořízení v roce 2023. V případě schválení dotace z tohoto programu je
možné využít navazující program Královéhradeckého kraje "Zvýšení akceschopnosti JPO
zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji", který je pravidelně od roku 2016 vypisován a
požádat tak o další spolufinancování projektu. Dotace činí max. 2/3 poskytnuté dotace ze
státního rozpočtu (MV-GŘ HZS ČR), max. 33,33 %. Předpokládané náklady na pořízení DA
1,5 mil. Kč.
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Odůvodnění:
Pořízení nového dopravního automobilu je zahrnuto v Plánu obnovy techniky a věcného
vybavení JSDH na roky 2019 - 2024, projednaného RM usnesením č. 403-17328/18. Stávající
DA je využíván k zásahové činnosti při dovozu většího počtu hasičů na místo zásahu nebo pro
dopravu členů sboru na školení či hasičské soutěže. Nový DA by měl nahradit stávající DA 8
Mercedes Sprinter z roku 2002, který bude následně předán k dispozici družstvu (Vrchoviny
nebo Spy) nebo prodán.
Program má stanovena Kritéria pro hodnocení žádostí (každý rok stejná), která jsou přílohou
tohoto bodu, a která jsou přívětivá pro menší obce, pro ty, kteří nemají DA nebo mají DA starší
21 let, žádají bez přerušení již poněkolikáté. Z těchto důvodů nedosáhla žádost města
v předchozích letech na dostatečný počet bodů. V letošním roce bude žádost předložena
kontinuálně již počtvrté, a tedy dojde k navýšení bodů za zařazení do pořadníku bez
přerušení. Zcela určitě je vhodné i přes případný další neúspěch podávat žádost každoročně a
tím získávat další body. V případě schválení žádosti je nezbytné zahrnout položku na tuto
investiční akci do rozpočtu města pro rok 2023.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Prouzy na důvody takto opakovaných žádostí zodpovězen a pak odhlasováno.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 97-5231/22
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Nové
Město nad Metují do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR JSDH-V2-2023 - Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního
přívěsu pro hašení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 97-5232/22
RM ukládá OMM, v případě schválení žádosti na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Nové Město nad Metují, zahrnout položku na tuto investiční akci do rozpočtu města pro rok 2023.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/2 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 169/2020 organizace a administrace
architektonické soutěže "Kulturní centrum Kino 70"
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují uzavřelo dne 07.09.2020 Příkazní smlouvu na organizaci a
administraci architektonické soutěže "Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují", která
byla uzavřena s Ing. arch. MgA. Davidem Mateáskem, Univerzitní 686/12, 108 00 Praha 10 Malešice. K příkazní smlouvě byl dále uzavřen dodatek č. 1 řešící GDPR. Dodatek č. 2, který
v rámci dalšího vývoje nebyl uveřejněn v registru smluv - v průběhu navazujících jednání a
projednání na ZM došlo k dalším změnám, není tedy účinný. Z tohoto důvodu je nově
připraven dodatek č. 2, který mimo původně sjednanou úpravu struktury úhrady odměny, řeší
změnu předpokládaného termínu plnění a vícepráce vzniklé nad rámec rozsahu činností.
Soutěž o návrh byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 26.07.2022.
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Odůvodnění:
V příloze tohoto bodu je předložen RM ke schválení Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy č.
169/2020 na organizaci a administraci architektonické soutěže "Kulturní centrum Kino 70,
Nové Město nad Metují", kterým je upravena struktura úhrady odměny, předpokládaný termín
ukončení a vícepráce v hodnotě 32.400 Kč bez DPH, tj. 39.204 Kč vč. DPH. Celková výše
odměny za organizaci a administraci architektonické soutěže tak činí 148.400 Kč bez DPH, tj.
179.564 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál poprosil o bližší informace k projednávané záležitosti. Odpověděl MST - vzhledem
k tomu, že se muselo měnit zadání soutěže v závislosti na probíhající aktualizaci RP Rychta,
kde v určitém okamžiku od Ing. arch. MgA. Mateáska zaznělo, že je to v rozporu
s připravovanou soutěží na Kino 70, bylo nutné se vrátit zpět a dohodnout oboustranně
akceptovatelné řešení mezi organizátorem soutěže a zpracovatelem aktualizace RP Rychta.
Druhá věc, která neplánovaně zkomplikovala přípravu soutěže bylo, že se ZM vrátilo k tomu,
zda je možné se vejít s přestavbou Kina 70 do schválené částky 62 mil. Kč. Na základě toho
zpracoval Ing. arch. MgA. Mateásko několik variant rozsahu rekonstrukce Kina 70 a na ZM
bylo, vybrat tu nejvhodnější, o které se znovu na ZM hlasovalo. Díky těmto skutečnostem se
ustavující schůze poroty konala na 3x. Z toho 1x v Novém Městě nad Metují a 2x v Praze.
Díky těmto skutečnostem vznikly pro organizátora soutěže vícenáklady, které jsou zahrnuté
v Dodatku č. 2. Ing. Dostál - mělo by to být odprezentováno zastupitelům, jakákoliv práce
navíc by měla být po zásluze odměněna. Není to malá částka. Jinak s tím souhlasí. Ing.
Němeček - opakovaná připomínka - zvýšit apel a pozornost na to, aby se dařilo smlouvy
zveřejňovat včas v Registru, čas od času se nám to zde opakuje, že dojde k neplatnosti. TAJ ano, je to již po třetí, dělali jsme opatření, vedoucí jsou na to upozorňováni atd. Vedoucí OMM
uvedl, že zde to ale bylo špatně pochopeno a Ing. Němečkovi to vysvětlil. Ing. Němeček vysvětlení v "Identifikaci" tohoto bodu je pak ale matoucí, vyplývá z toho, jakoby smlouva
nebyla v Registru zveřejněna. Tzn., že neplatí to, co zde v diskusi říkal, ale byl chybně napsán
text tohoto bodu. Došlo proto ke korekci "Identifikace" bodu a navržené znění usnesení bylo
odhlasováno.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 97-5233/22
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 169/2020 na organizaci a administraci
architektonické soutěže "Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují", mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. arch. MgA. Davidem Mateáskem, Univerzitní 686/12, 108 00 Praha 10 Malešice, kterým je řešena úprava struktury vyplácení odměn zpracovateli, předpokládaný termín
ukončení plnění, vícepráce nad rámec původního rozsahu v hodnotě 32.400 Kč bez DPH, tj. 39.204
Kč vč. DPH. Celková výše odměny za organizaci a administraci architektonické soutěže tak činí
148.400 Kč bez DPH, tj. 179.564 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4/3 VZ - Oprava MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují - 1. etapa
Identifikace:
Dne 03.08.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v
rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava MK - ul. Družební,
Nové Město nad Metují - 1. etapa". Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a
hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V zadávacím řízení bylo osloveno 8 firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v
zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 3 nabídky uchazečů o veřejnou zakázku.
Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny vč. platné DPH. Nejvýhodnější
nabídku podala firma ŠPELDA s.r.o., se sídlem Říkov 82, 552 03 Česká Skalice, IČO:
28800125, s nabídkovou cenou 6.045.787,00 Kč vč. DPH. Pro tuto akci je v rozpočtu města
na rok 2022 navržena příslušná položka § 2212 - "Oprava ul. Družební - realizace" s částkou
ve výši 6.000 tis. Kč. Z položky budou dále hrazeny náklady na výkon činnosti TDI, AD a
koordinátora BOZP. Pro navýšení ceny bude nutné schválit RO - navýšení položky § 2212 "Oprava ul. Družební - realizace" o 300 tis. Kč, navýšení bude pokryto přesunem z položky §
3612 "Bytový dům Metuj - rekonstrukce".
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 97-5234/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava
MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují" firmě ŠPELDA s.r.o., se sídlem Říkov 82, 552 03 Česká
Skalice, IČO: 28800125, za nabídkovou cenu 6.045.787,00 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 97-5235/22
RM schvaluje RO navýšení položky § 2212 - "Oprava ul. Družební - realizace" o 300 tis. Kč,
navýšení bude pokryto přesunem z položky § 3612 "Bytový dům Metuj - rekonstrukce".
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 97-5236/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Oprava MK - ul. Družební, Nové Město nad Metují - 1. etapa"
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ŠPELDA s.r.o., se sídlem Říkov 82, 552 03 Česká
Skalice, IČO: 28800125, za nabídkovou cenu 6.045.787,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4/4 VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Dne 27.07.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v
rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek na akci "Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém
Městě nad Metují". Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
V zadávacím řízení bylo osloveno celkem 14 firem. Ve stanoveném termínu pro podání
nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 2 nabídky uchazečů o veřejnou
zakázku. Nabídky byly hodnoceny podle hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost
nabídek. V rámci ekonomické výhodnosti nabídek byla hodnocena nejnižší nabídková cena v
Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma STAVIX s.r.o., se sídlem Türkova 828/20,
149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, s nabídkovou cenou 10.470.335,66 Kč bez DPH (tj.
12.669.106,18 Kč vč. DPH). Komise na svém jednání dne 27.07.2022 posuzovala zároveň
doklady uchazeče, který podal nejvýhodnější nabídku. Předložené doklady byly shledány jako
úplné. Realizace akce je rozdělena do 2 etap, kdy se v roce 2022 zahájí realizace 2. etapy
stavby s předpokládaným dokončením v květnu 2023 (úsek od Rychty po křižovatku s ulicí
Rašínova) a v roce 2023 se bude realizovat 1. etapa stavby s předpokládaným termínem
dokončení září 2023 (úsek od křižovatky s ulicí Rašínova po vlakové nádraží). Náklady na
realizaci stavby budou hrazeny z položky § 2219 "Rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní PD/stavební úpravy části chodníků v ul. Nádražní", kde pro rok 2022 je schválena částka ve
výši 3.900 tis. Kč. Další část potřebných nákladů na realizaci stavby bude navržena do
rozpočtu města na rok 2023. Na akci je schválena dotace ze SFDI ve výši 6.310.809 Kč dle
projekčního rozpočtu. Uzavřená smlouva o dílo bude předložena poskytovateli dotace a na
základě vysoutěžených cen bude výše dotace upřesněna. V případě potřeby bude v průběhu
roku 2022 předložen RM potřebný návrh RO.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 97-5237/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Stavební
úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě nad Metují" firmě STAVIX s.r.o., se sídlem Türkova
828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, za nabídkovou cenu 10.470.335,66 Kč bez DPH,
tj. 12.669.106,18 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 97-5238/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě
nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., se sídlem Türkova 828/20,
149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, za nabídkovou cenu 10.470.335,66 Kč bez DPH, tj.
12.669.106,18 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4/5 Zeleň na veřejném prostranství v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská
Identifikace:
Na základě podnětu člena RM p. Ing. et. Ing. Pavla Dostála je předkládán k projednání návrh
na možnost řešení záhonů na veřejném prostranství v ulicích Nahořanská a Na Strážnici.
Podnětem je prověření možností realizace dalších obdobných záhonů, jako byly řešeny
záhony v sousední části ulice Nahořanská před čp. 266-273 - osazení směsí květin a
zamulčování štěrkem. Nově je navrhována na zvážení úprava záhonů před rodinnými domy
čp. 259 a 174 a dále pak nově vzniklý prostor mezi novým chodníkem a komunikacemi na
křižovatce ulic Nahořanská, Na Strážnici a Bratří Čapků, dále pak zvážit, zda nepokračovat
postupně s úpravami záhonů v dalších částech ulice Na Strážnici.
Odůvodnění:
V roce 2021 proběhla na základě podnětu občanů úprava záhonů před rodinnými domy čp.
266 až 273 v ulici Nahořanská. Jedná se o záhony, které se nacházejí na veřejném
prostranství a zároveň však na soukromých pozemcích vlastníků jednotlivých domů. Uvedené
záhony byly upravovány z důvodu, že zde došlo k zásahu během stavby "Stavební úpravy
chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská", kdy zde vlastníci dotčených sítí byli nuceni z
prostorových důvodů uložit podzemní sítě. Ve spolupráci s těmito vlastníky dotčených sítí byly
pak soukromé pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství, upraveny. Dle návrhu zde
vznikly okrasné záhony. V rámci úprav záhonů před čp. 266 až 273 bylo upraveno celkem 95
m2 záhonů. Na úpravu záhonů byla s vlastníky soukromých pozemků uzavřelo město smlouvu
u výpůjčce, ve které jsou stanoveny podmínky výpůjčky. Informace o pozemcích s popisem a
fotodokumentací jsou přílohou k tomuto bodu.
Vyjádření OMM: V případě rozhodnutí o pokračování v úpravách záhonů bude nutné tuto
úpravu projednat s vlastníky dotčených pozemků. Úprava bude možná za předpokladu, že
budou souhlasit všichni zúčastnění, aby byly záhony v daném úseku upraveny jednotně. Na
úpravu bude nutné rovněž uzavřít s dotčenými vlastníky smlouvy o výpůjčce (netýká se
pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje). Úpravu záhonů v navrhovaných místech
podporujeme, zvláště pak úpravu záhonů na křižovatce ulic Nahořanská, Na Strážnici a Bratří
Čapků. Na tyto úpravy nejsou v rozpočtu města na rok 2022 schváleny potřebné finanční
prostředky, proto v případě, kdy bude RM úpravy zeleně podporovat, tak navrhujeme tuto akci
navrhnout do rozpočtu města na rok 2023. V současné době nedoporučujeme pokračovat s
úpravou záhonů v ulici Na Strážnici, protože zde dochází k nekontrolovatelnému parkování
osobních automobilů jak na chodnících, tak i na záhonech. V loňském roce byla opakovaně ze
strany dodavatelské firmy pro stavbu chodníků provedena úprava a osetí záhonů a
bezprostředně poté byly tyto záhony rozježděny auty.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vysvětlil, proč tuto záležitost přes pí Čečetkovou inicioval - viz dotaz z webu
města od pí [osobní údaj odstraněn] - bylo to spojené s rekonstrukcí chodníků v ul.
Nahořanská - lidé tam měli předzahrádky, které byly v rámci inženýrských sítí znehodnoceny,
poté pozemky přešly do výpůjčky města a došlo k úpravě této zeleně na náklady firmy, která
realizovala výstavbu chodníku, síťařů a města. Navrhuje i v této části, aby došlo k úpravám i v
ulicích Nahořanská a Na Strážnici, kde úpravy neproběhly. Následovala podrobnější diskuse
přítomných o konkrétních částech a pozemcích, kde by úpravy měly proběhnout. Tomu pak
odpovídaly návrhy usnesení, které byly odhlasovány.
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K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 97-5239/22
RM bere na vědomí podnět na řešení dalších záhonů na veřejném prostranství v ulicích Na
Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují a ukládá OMM řešit navržený prostor stejně jako
již vyřešený prostor u chodníků v ul. Nahořanská.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 97-5240/22
RM ukládá OMM prověřit možnost řešit prostor při vjezdu do ul. Bratří Čapků obdobným způsobem
jako u dalších záhonů na veřejném prostranství v ulicích Na Strážnici a Nahořanská.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/6 Dodatek č. 1 k SOD na modernizaci stoupaček MŠ Rašínova
Identifikace:
Na základě odhalení skutečného stávajícího stavu, po provedení bouracích prací, bylo
zjištěno poškození stávající rozvodů a vodovodních baterií, které měly být zachovány, korozí a
usazeninami. Také při pracech proběhla havárie na části rozvodů pro vytápění a bylo nutné
provedení opravy a výměny. Celkové vícepráce vynucené stávajícím nevyhovujícím havarijním stavem činí 114 576,62 Kč bez DPH. Po provedení vizuální kontroly dešťového
svodu pomocí kamery před zahájením prací bylo zjištěno, že výměna dešťového svodu není
nutná a je změnovým listem a dodatkem č. 1 odečítána ve výši 56 350,33 Kč bez DPH.
Navýšení ceny bude pokryto ze smluvní rezervy, která byla v SOD stanovena ve výši 130.000
Kč bez DPH, zbývající část rezervy nebude čerpána a bude tímto dodatkem odečtena.
Dodatkem č. 1 se mění cena díla z původní ceny 1 287 090,66 Kč vč. DPH na 1.200.244,47
Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
OMM doporučuje schválit dodatek č. 1.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 97-5241/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Modernizace stoupaček a páteřních
rozvodů vodovodu a kanalizace MŠ Rašínova v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Kerson spol. s r.o., 517 93 Dobré č. p. 80, kterým se upravuje cena díla
na 1.200.244,47 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

Stránka 19

ZÁPIS Z PORADY
RM 97 ze dne 08.08.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

4/7 Studie parku Jiráskovy sady
Identifikace:
Architektka Ing. Gabriela Mlatečková Čížková přijede představit upravenou verzi studie
Jiráskových sadů, upravovanou na základě připomínek města k předloženým 2 variantám
studie. V upravené verzi studie má dojít k provázání obou předchozích variant. Upravená
varianta studie bude městu předložena nejpozději v den konání RM 97.
Odůvodnění:
Na RM bude předložena studie na park Jiráskovy sady se zapracováním připomínek města k
předchozím studiím.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byly pozvány architektka paní Ing. Gabriela Mlatečková Čížková a její nová
kolegyně Ing. Barbora Šrámková. On-line byla připojena referentka ORM pí Ptáčková. Radním
paní architektka odprezentovala první návrh - prostor před sokolovnou, s vizí podpořit
dominantu stavby sokolovny, zachována okružní trasa, podpořit trasy, které dnes fungují, příp.
nové, kde dojde k namáhání. Pohled na Tyršovo náměstí. Dokáže se postavit za variantu
čistého náměstí (prostoru před sokolovnou). Lobuje za zrušení stávajícího hřiště u Jiráskových
sadů a o to, aby se přesunulo do prostoru zeleně za sokolovnou. Od prvního počátku je
přesvědčená, že tenisové hřiště tam být nemá. OMM - je to zásadní věc, o které je třeba
rozhodnout. Paní architektka pokračovala v prezentaci - ráda by zapojila do hry roh náměstí
naproti sokolovně - doplnit např. slučujícím prvkem, odstranit keř, uzpůsobit trasu nějakého
chodníku, zpevněná plocha pro nástup ke hřbitovu apod. Parkování v prostoru před
sokolovnou (na křižovatce) by tam také být nemělo. V ul. Pekelská vidí parkovací stání cca
max. 4, terén se tam zvedá. Pod hřištěm není jednoduchý terén, stoupá nám k sokolovně,
kompozičně i provozně navazuje na vstupy, bezpečný přechod pro chodce, to vidí na ideální
řešení. Je si vědoma toho, že se jedná o velkou investici. Postupná výměna zeleně, náhrada
jehličnanů za listnaté stromy (domácí druhy) atd. Projekt neřeší pozemek SVJ, z důvodu
složitých jednání ve většině případů. Sochu A. Jiráska by nechala na místě, kde se nyní
nachází, pomník legionářů by přemístila (k tomu se ještě v prezentaci vrátí). Vedoucí OMM
požádal paní architektku o informaci, komu mají Jiráskovy sady sloužit (jaký je hlavní okruh
návštěvníků). Proběhla obsáhlá navazující diskuse z různých pohledů a navrhovaných úprav.
Městský architekt Mgr. A. Vít Lukas (dále jen "ARCH") - velmi se mu projekt líbí. Nyní by mělo
být na městě, aby projekt (revitalizaci) podpořilo. Osobně by nedoporučoval jiné řešení, než je
zde dnes odprezentováno. Pokud se má v tomto území něco dít, tak by začal odstraněním
hřiště a terénu, aby bylo zřejmé, že to město myslí vážně. MST - souzněl by s panem ARCH,
ale pohled může být i odlišný. Ing. Prouza - také se mu to líbí, hlavně to, že náměstí bude více
náměstím. Musíme si k tomu však říci ale i to B. Ing. Dostál - již studoval první 2 verze, je za
ně velmi rád, vnímá pozitivně etapizaci - některé věci není možné (reálné) ekonomicky
utáhnout, zároveň se mu líbí názor ARCH. Shrnul svůj názor - je velmi rád za komplexní
materiál, který vystihuje všechny sféry a řeší všechny detaily, pracuje s tím reálně - práce se
mu fakticky velmi líbí. Doporučuje, aby v případě realizace bylo podle ní postupováno a nic
nebylo měněno, buď to celé realizovat, nebo to dát do šuplíku. Začít to různými dalšími
připomínkami upravovat a měnit, nic dobrého nepřinese. Jde o kvalitní a komplexní studii. Ing.
Němeček - jemu se řešení, které navrhuje studie, nelíbí - vždy vítal parky uzavřené, nikoliv
otevřené - Jiráskův park je lesopark, osobně se mu tato studie nelíbí - otevírá celý prostor.
Chápe dnešní trendy, ale dle jeho názoru je Tyršovo náměstí už nyní dostatečně velký,
otevřený prostor a dál ho otevírat je nedobré. Z pohledu rozpočtu to navíc není možné v
navrhovaném rozsahu utáhnout, protože se na tom budoucí zastupitelé nedohodnou, bude se
to možná realizovat na části a kdo ví, co z toho nakonec vznikne vč. dalších úprav, na které
někdo přijde. On to již neovlivní, protože do nového volebního období nekandiduje.
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Upozorňuje, že prezentovaná studie také nemá návaznost na projekt LAM, tj. koupaliště, které
bude v novém volebním období zřejmě velmi řešené. Neví, jestli tato studie nebude pak
odsouzená "do šuplíku" jako mnoho těch předchozích u jiných záležitostí. Upozornil přítomné,
že jeho kritika nemá žádnou osobní návaznost na přítomnou autorku studie, nic proti její
odbornosti a erudici nenamítá, ale on osobně pro schválení studie ruku nezvedne. ST reagoval na názor Ing. Němečka - je dobře, že bylo zmíněno koupaliště. ARCH - upozornil, že
je pro architekty a projektanty vždy velký problém, když město nedá jasné zadání, což bylo i v
tomto případě. Závěrem dlouhé diskuse radní odhlasovali usnesení s dovětkem, které v
konečné podobě zní: "RM byla seznámena ve znění příloh předaných na jednání RM 97 s
předloženou Studií parku Jiráskovy sady, zpracovanou Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou,
Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov, a ukládá OMM předložit Studii parku Jiráskovy sady do
programu koncepční RM 98 dne 22.08.2022."
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 97-5242/22
RM byla seznámena ve znění příloh předaných na jednání RM 97 s předloženou Studií parku
Jiráskovy sady, zpracovanou Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou, Prostřední Lánov 342, 543 41
Lánov, a ukládá OMM předložit Studii parku Jiráskovy sady do programu koncepční RM 98 dne
22.08.2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/8 Zápis č. 14 z jednání Komise dopravní ze dne 13.07.2022
Identifikace:
Dne 13.07.2022 se sešla ke svému 14. jednání Komise dopravní. RM je předkládán zápis z
jednání komise. Komise dopravní projednala dopravní situaci v ulici V Aleji a návrh Osadního
výboru Vrchoviny na umístění stacionárního radaru.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM. Na jednotlivá usnesení komise (jedná se o
dvě doporučení) bude třeba reagovat konkrétními usneseními RM 97. K jednomu ze
zmiňovaných doporučení komise (radar Vrchoviny) OMM připomíná, že se v nedávné době
přemístil po dohodě s OV Vrchoviny, DI NA PČR a MP informační radar o aktuální rychlosti ze
Spů před příjezd do Vrchovin od AMMANN(u). Další informace s návrhy usnesení dohledány v
RM 11 bod 3/4 s tím, že závěr RM byl tento: RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o
dotaci do Grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2019 - Dopravní
bezpečnost v obcích na akci "Ukazatele okamžité rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách".
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza podal radním bližší komentář z jednání Komise dopravní ze dne 13.07.2022. Ve
věci řešení problémů s parkujícími auty v ulicích na Františku jako jediné řešení připadlo
členům Komise dopravní vrátit se ke Studii dopravy v klidu a řešit kompletně celý František.
Ke studii dále uvedl, že jde o materiál zastaralý a bylo by zřejmě na místě studii revidovat. TAJ
- otázka, zda revidovat pouze její část nebo celou studii? OMM - studie je postupně
naplňována, ale není zcela naplněna. Při postupu dle jejího obsahu došlo i ke změnám, které
schvalovala RM - viz úpravy zjednosměrnění apod. Ing. Prouza - zopakoval, že komise
doporučuje se zabývat dalšími postupy dle studie, tj. oprášit ji a případně aktualizovat. OMM v čem by se měla studie aktualizovat, jaké by mělo být zadání? TAJ - ta obecnost požadavků
z Komise dopravní je velice široká. ST - studii by nechal a řešil by jednotlivé věci. Návod, jak
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řešit parkování, je v jednosměrkách, mj. to záleží na vůli nového ZM. OMM - studie se týká tak
rozsáhlého území, že kdyby se k ní měli vyjádřit všichni účastníci, stejně ke změně spojené se
shodou všech vůbec nedojde. Po další diskusi radní odhlasovali 1. návrh usnesení - 5 pro. Ke
2. návrhu usnesení, který se týkal dalšího stanoviště pro stacionární radar z důvodů měření
rychlosti na komunikaci od AMMANN(u) při vjezdu do Vrchovin, ST naformuloval dovětek "...RM ukládá MP prověřit u DI PČR umístění radaru na měření rychlosti ve Vrchovinách
směrem od AMMANN(u)." - hlasováno 5 pro. Ke 3. návrhu usnesení také ST naformuloval
dovětek - "...RM ukládá ST ve spolupráci s vrchním strážníkem MP řešit prostřednictvím MP
parkování aut na chodnících znemožňující průchod chodcům v Novém Městě nad Metují." hlasováno 5 pro.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 97-5243/22
RM bere na vědomí a byla seznámena se zápisem č. 14 z jednání Komise dopravní ze dne
13.07.2022 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 97-5245/22
RM projednala doporučení Komise dopravní zahájit jednání o umístění radaru na měření rychlosti
ve Vrchovinách směrem od AMMANN(u). RM ukládá MP prověřit u DI PČR umístění radaru na
měření rychlosti ve Vrchovinách směrem od AMMANN(u).
Odpovídá: MP, Provede: OVV, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 97-5244/22
RM projednala doporučení Komise dopravní řešit provoz a parkování vozidel v lokalitě František
komplexně v celé oblasti s využitím aktualizované studie dopravy v klidu. RM ukládá ST ve
spolupráci s vrchním strážníkem MP řešit prostřednictvím MP parkování aut na chodnících
znemožňující průchod chodcům v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: MP, Provede: OVV, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5 FINANCE
5/1 Stravenkový paušál - přesun v rámci paragrafů - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje přesun mezi položkami v rámci § 3612 - bytové hospodářství, § 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň a § 6171 - místní správa.
Odůvodnění:
Od 01.01.2022 došlo ke změně ve stravování zaměstnanců ve formě stravenkového paušálu
propláceného zaměstnancům. Ve schváleném rozpočtu byly o příslušné částky navýšeny
výdaje na platy. Na základě upřesněné metodiky však tento výdaj není rozpočtově účtován
jako součást položky Platy, ale v rámci ostatních výdajů. Jedná se tedy o technickou úpravu
rozpočtu v rámci příslušných paragrafů.
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Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 97-5246/22
RM schvaluje RO - přesun v rámci příslušných paragrafů rozpočtu z položky Platy na Ostatní
výdaje u § 3612 - bytové hospodářství ve výši 80 tis. Kč, u § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň ve
výši 380 tis. Kč a u § 6171 - místní správa ve výši 1 150 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/2 Navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar) - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar - osobní výdaje,
vybavení, IT, kompletace zásilek …) o částku 400 tis. Kč.
Odůvodnění:
RM 83 v rámci systemizace pracovních míst zaměstnanců zařazených do Městského úřadu
Nové Město nad Metují schválila navýšení o 1 pracovní místo na ODSH (přestupky v
dopravě). Řešení agendy přestupků v dopravě vyplývajících z měření rychlosti radarovým
systémem ve městě a některých obcích je tak ode dne 01.04.2022 zajišťováno 2 pracovníky.
Vzhledem k tomu, že schválený rozpočet nezahrnoval zvýšené provozní výdaje v této oblasti,
je navrženo RO na jejich pokrytí. Navýšení bude pokryto vyššími příjmy z pokut z měření
rychlosti stacionárním radarem (§ 2299). Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu je v kompetenci
ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Dostála ve věci schválené systemizace a RO odpověděl vedoucí OF.
Systemizace byla schválena s tím, že RO bude v budoucnu provedeno až bude známo, kdy
příslušný pracovník nastoupí do zaměstnání a budou známy případné další související
náklady. Poté odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 97-5247/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar - osobní
výdaje, vybavení, IT, kompletace zásilek …) o částku 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto vyššími
příjmy z pokut z měření rychlosti stacionárním radarem (§ 2299).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/3 Žádost o dotaci Péče o duševní zdraví, z.s.
Identifikace:
Organizace Péče o duševní zdraví, z.s., Pardubice, zastoupená ředitelem Mgr. Petrem
Pavlíčkem, předkládá žádost o dotaci na podporu při zavádění nové služby Centra duševního
zdraví Náchod ve výši 36.540 Kč - viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Důvodem žádosti je podpora při zavádění nové služby Centra duševního zdraví Náchod.
Finanční příspěvek bude využit na financování zdravotní části nové služby CDZ, která bude
poskytovaná obyvatelům města na jeho území. Výše požadované dotace 4 Kč/obyvatele dle
stavu obyvatel ke dni 01.01.2022. Výše dotace činí celkem 36.540 Kč. Tyto finance jsou
určeny na pokrytí především personálních a provozních nákladů.
Stanovisko OSV: Péče o duševní zdraví Náchod (PDZ) byla určena Královéhradeckým krajem
na základě Strategie reformy psychiatrické péče, vzhledem k velkému počtu vážně duševně
nemocných v regionu, k transformaci na Centrum duševního zdraví (CDZ)). Dosud byla služba
PDZ poskytována sociálními pracovníky a nyní od roku 2023 by měla být organizací
zajišťována služba nejen po stránce sociální, ale jako komplexní služba - sociálně zdravotní
(CDZ). Terénní tým sociálních pracovníků tak bude posílen o psychiatra, psychologa a
zdravotní sestry. Klientům bude pracovníky CDZ poskytnuta rychlá zdravotně sociální podpora
pružně a v jejich přirozeném prostředí. Cílem je mj. zachytit včas krizi (dlouhé objednací lhůty
v ambulancích), zabránit opakovaným dlouhodobým hospitalizacím, podpořit nemocné při
návratu z nemocnice. Zdravotní pojišťovny však budou zdravotní úkony proplácet až po 6
měsících provozu. Na tuto zahajovací dobu multidisciplinárního týmu CDZ žádají obce okresu
Náchod o příspěvek. Zbývající částku na provoz do cca 1,8 mil. Kč dofinancuje
Královéhradecký kraj. (Stejnou službu už PDZ mají v HK, Pardubicích a Chrudimi.) OSV
doporučuje RM tuto chybějící službu podpořit a požadovanou částku schválit.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - uvedl, v čem vidím potencionální nebezpečí. Města budou možná časem muset
přispívat např. i na městskou hromadnou dopravu. Nelíbí se mu, že při zřizování různých
aktivit KHK se sahá pro související příspěvky do rozpočtu měst - vidí to jako obecné
nebezpečí. ST vysvětlil, že jde o časově omezenou a jednorázovou podporu na rozjetí
činnosti. Komentář, proč podpořit, uvedl do odůvodnění OSV.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 97-5248/22
RM schvaluje poskytnutí dotace organizaci Péče o duševní zdraví, z.s., Bělehradská 389, 530 09
Pardubice, ve výši 36.540 Kč na podporu při zavádění Centra duševního zdraví Náchod a pověřuje
ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 19.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 97-5249/22
RM schvaluje RO - dotace organizaci Péče o duševní zdraví při zavádění Centra duševního zdraví
Náchod ve výši 36,54 tis. Kč (§ 3549). Dotace bude pokryta přesunem z § 6409 - položka Rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 05.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5/4 Žádost o dotaci SDH Spy
Identifikace:
Starosta SDH Spy předkládá žádost o dotaci na nákup automobilu ve výši 200 tis. Kč - viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Důvodem žádosti je zajištění provozu SDH Spy - hasičské soutěže, práce s mládeží, zajištění
pomoci v obci, dovoz a odvoz techniky, zásobování. Současné vozidlo Škoda Felicia Combi
z roku 1994 dosluhuje a již nevyhovuje účelům sboru. Vozidlo je používáno k transportu více
osob a těžkého přípojného vozíku. Poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč a RO je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - upozornil na zaparkovaný vůz SDH Spy - k čemu slouží? ST - o vozidle ví, je
SDH Spy, ale neslouží pro přepravu osob a ani jako zásahové vozidlo, jezdí s ním na výstavy
apod. Není to jednotkové vozidlo družstva. Osobně by ZM doporučil poskytnutí dotace. Ing.
Němeček - dal k úvaze, zda nerozhodnout až v případě posunu vozidel u hasičů, kdyby jim
vyšla dotace - jinak je pro. Poté radní odhlasovali obě navržená znění usnesení.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 97-5250/22
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Spy,
Vlastimila Moravce 87, Nové Město nad Metují, ve výši 200 tis. Kč na nákup automobilu a pověřit ST
podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle upravené vzorové smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 97-5251/22
RM doporučuje ZM schválit RO - dotace SDH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Spy, Vlastimila
Moravce 87, Nové Město nad Metují, na nákup vozidla ve výši 200 tis. Kč (§ 5512). Částka bude
pokryta navýšením příjmové položky 1211 - daň z přidané hodnoty.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 15.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/5 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 97-5252/22
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a MŠ Pod Výrovem ve
znění přílohy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/6 Žádost o předběžné posouzení záměru TC
Identifikace:
Jednatelka Tennis Clubu Nové Město nad Metují předkládá žádost o předběžné posouzení
záměru TC na vybudování bezúdržbového povrchu kurtu u sokolovny - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o rekonstrukci kurtu, který je mimo areál TC a jehož údržba je během sezóny
komplikovaná. Kurt je umístěn na pozemcích města, které má TC ve výpůjčce.
Vyjádření vedoucího OF (Ing. J. Kunte): Vzhledem k tomu, že žádost byla doručena v den
uzávěrky pro předkládání podkladů do RM, nejsou k této žádosti známa stanoviska odborných
útvarů. Doporučujeme bod přesunout a stanoviska doplnit. V případě souhlasu města s
realizací by TC měl následně předložit žádost doplněnou o podrobnější specifikaci akce,
předpokládané náklady na realizaci, zdroje financování a termín realizace k projednání ZM,
které dotace nad 50 tis. Kč nebo jejich příslib schvaluje.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 97-5253/22
RM bere na vědomí žádost Tennis Clubu Nové Město nad Metují o předběžné posouzení záměru
TC na vybudování bezúdržbového povrchu kurtu u sokolovny a ukládá OŠKS zajistit do dalšího
zasedání RM stanoviska odborných útvarů.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

6 RŮZNÉ
6/1 Žádost společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o.
Identifikace:
Společnost FORCORP GROUP spol. s r.o. doručila žádost o navýšení ceny za provádění
úklidových prací, a to o 9,99 % - z důvodů navýšení minimální mzdy v roce 2022 - podrobnosti
viz příloha.
Odůvodnění:
Jednatelka společnosti žádá o navýšení ceny za provádění úklidových prací, a to o navýšení
minimální mzdy o 9,99 %. Stávající cena za provádění úklidu v objektech radnice, Mandlu,
DPS a městské ubytovny činí 26.931 Kč bez DPH. Navýšení by tedy znamenalo částku
29.621,40 Kč, tj. navýšení o 2.690,40 Kč/ měsíc, a to počínaje fakturací za srpen 2022 do
konce platnosti smlouvy, tj. do dne 31.12.2023. S ohledem na skutečnost, že cena za úklid v
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ZÁPIS Z PORADY
RM 97 ze dne 08.08.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
období 2019 -2021 byla sjednána ve výši 31.406 Kč/měsíc, považujeme toto navýšení za
akceptovatelné a navrhujeme žádosti vyhovět.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 97-5254/22
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provádění úklidových prací mezi městem Nové Město
nad Metují a společností FORCORP GROUP spol. s r.o., IČO: 27841031, se sídlem Hodolanská
413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany, který se týká úpravy ceny za provádění úklidových prací na
částku 29.621 Kč/ bez DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Informace MST - na základě podnětu Ing. Maura připravuje do zářijového čísla NZ článek o
investicích, který bude ve stručnější formě obsahovat, co se za stávající volební období
udělalo a neudělalo - tzn. půjde o výchozí argument před volbami. Ing. Dostál - minule jsme
zmiňovali přehled investičních akcí. MST - to bude v programu koncepční RM 98.
Konec jednání RM 97 v 16:11 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 97 vyhotoven dne:

10. srpna 2022

Zápis z RM 97 vypraven dne:

10. srpna 2022

Zápis z RM 97 zveřejněn dne:

10. srpna 2022
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