Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 61 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 22.03.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:39

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:39

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:39

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:39

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:39

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:39

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:39

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:39

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:39

Plná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:05

13:23

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:14

16:35

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:14

14:05

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:07

14:09

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:10

16:35

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 22.03.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Doplnění informací k zápisům do ZŠ a MŠ

2/2

Informace MKN - bezúplatný převod defibrilátoru

2/3

Brány města dokořán - zrušení akce

2/4

Zábor části Husova náměstí - Sraz vozidel Audi TT

2/5

Informace radního k Rámcovým vzdělávacím programům z MŠMT

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAVU na pozemku města p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín v areálu TS

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 675/2 a 764/3 oba v k. ú.
Krčín - Žižkovo náměstí

3/3

Žádost o umístění staveb na pronajatém pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 28.02.2021

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Dodatek č. 21 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 391

4/4

Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

4/5

Smlouva o výpůjčce vysoušeče

5.

Rozvoj

5/1

Umístění turistických směrovníků a turistických vývěsních map

5/2

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Vrchoviny - VO

5/3

Schválení upravené SOPPS - NMnM - Vrchoviny

5/4

Žádost o uložení optické sítě - NMnM - Vrchoviny

5/5

Opěrná zeď Nádražní

5/6

PD „Rekonstrukce chodníků v Nádražní ul“ - přechod ul. Rašínova, křižovatkový prostor ulic
Smetanova x Nádražní a aktualizace PD nasvětlení přechodů pro chodce

5/7

ZD - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského
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5/8

Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci přeložky ĆEZ Distribuce a.s. v ul. Na Bořetíně

5/9

Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. - rozvaděče VO

5/10

Smlouva o dílo - PD pro odvlhčení zdiva ZUŠ 1209

5/11

Reakce na dotaz Ing. Maura z RM 60

5/12

Žádost občanky o opravu komunikace Zářečí

5/13

Postup přípravy oprav a projekčních prací na silnici I/14

5/14

Úpravy Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny

5/15

Soulad záměru výstavby s Územní studií Krajské předměstí - podnět občana

6.

Finance

6/1

Odpis nevymahatelných pohledávek

6/2

Plán účetních odpisů na rok 2021

7.

Různé

7/1

Akce "Ukliďme svět" - jarní úklid našeho města

7/2

Ukončení smlouvy se společnostní Arriva

7/3

Uzavření smlouvy se společností ČSAD Havířov a.s.

7/4

Změna termínu zasedání ZM 18 a seminář k Urbanisticko-architektonické studii areálu býv. kasáren

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 54-3117/20

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Držáky na pověšení věnců

Zadání:

ukládá
TS ve spolupráci s OMM osadit dodané držáky na pověšení věnců (vlakové nádraží,
Spy, Vrchoviny).

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Držáky u nádraží a ve Spech jsou připevněny, držák věnce na zeď hasičské zbrojnice
ve Vrchovinách si chtějí připevnit hasiči sami.
Materiál jsem jim předal a je dohodnuto, že práci v sobotu provedou.

Číslo úkolu:

RM 58-3325/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - studie

Zadání:

ukládá
MST projednat studii využití bývalého hotelu Metuj od fy ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.
v Komisi pro výstavbu a rozvoj, Komisi bytové a Komisi sociální s výstupem
nejpozději do dne 17.03.2021.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

17.03.2021- žádáme o posun termínu plnění. OV zaslal své vyjádření. Jednání KVR
se z důvodu současné situace ohledně onemocnění COVID neuskutečnilo. Jednání
KVR bude naplánováno v nejbližším možném termínu.

Číslo úkolu:

RM 58-3319/21

Název:

Dohoda o ukončení Smlouvy o užívání odjezdových (příjezdových) stání na
BUS stanovišti Na Rychtě v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení Smlouvy o užívání odjezdových (příjezdových) stání na
autobusovém stanovišti Na Rychtě v Novém Městě nad Metují uzavřené dne
31.12.2012, vč. Dodatku č. 1 ze dne 10.01.2013 mezi městem Nové Město nad
Metují a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad
Orlicí, IČO: 60108851, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda uzavřena dne 24.02.2021.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 17.03.2021

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Termín plnění: 06.04.2021
Původní plnění: 17.03.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 25.02.2021
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Číslo úkolu:

RM 60-3468/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Prověření VZ Kontrolním výborem ZM

Zadání:

postupuje
ZM usnesení navržené p. Jarolímkem: ZM ukládá Kontrolnímu výboru prověřit VZ na
20 ks PC z 10/2020.
1. Hodnotící komise doporučila RM vyhlásit vítěze nejdražší nabídku - je to
v souladu s chováním řádného hospodáře?
2. Pokud vítězná nabídka nabídla vyšší technické parametry zařízení, jak bude tato
výhoda (v době provozní životnosti techniky na MÚ) využita?
3. Prověření a případný návrh úprav vyhodnocovacích kritérií
4. Prověření složení vyhodnocovacích komisí a případný návrh způsobu výběru
členů
5. Jak bylo nakládáno s vyřazenými PC v letech 2018-2020.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Projednáno v ZM 17.

Číslo úkolu:

RM 60-3467/21

Název:

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o zpracování osobních údajů v rámci kampaně Do práce na kole mezi
městem Nové Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1,
IČO: 22670319, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 60-3466/21

Název:

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2021 mezi městem
Nové Město nad Metují a spolkem Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1,
IČO: 22670319, ve výši plnění 5.000 Kč bez DPH, tj. 6.050 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 18.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 17.03.2021

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 17.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 60-3463/21

Zodpovědný: Plšková Denisa, Mgr.

Název:

Smlouvy o poskytování služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství
v sociální oblasti na území obcí KHK II

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb mezi objednatelem Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, za účasti města Nové Město nad
Metují, a poskytovatelem Sociotrendy, s.r.o., Roosveltova 95, 770 06 Olomouc, v
rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí
Královéhradeckého kraje II - dílčí část 5 - Zajištění analytických podkladů pro tvorbu
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - Nové Město nad Metují (Analýza
využití služeb pro rodiny s dětmi)“, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3462/21

Název:

Smlouvy o poskytování služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství
v sociální oblasti na území obcí KHK II

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb mezi objednatelem Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, za účasti města Nové Město nad
Metují, a poskytovatelem Sociotrendy, s.r.o., Roosveltova 95, 770 06 Olomouc, v
rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí
Královéhradeckého kraje II - dílčí část 4 - Zajištění analytických podkladů pro tvorbu
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - Nové Město nad Metují (Analýza
potřeb na území obcí PO1 ve správním území Nového Města nad Metují)“, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3460/21

Název:

Aktualizace přílohy č. 4 Organizačního řádu

Zadání:

schvaluje
Přílohu č. 4 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 15.03.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Příloha předána k podpisu

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Plšková Denisa, Mgr.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 17.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 60-3459/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Smlouva na prodej traktorového vleku

Zadání:

kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], na
prodej traktorového vleku, za kupní cenu ve výši 11.000 Kč ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsaná panem starostou 17.3.2021, úkol splněn

Číslo úkolu:

RM 60-3454/21

Název:

Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s pořízením Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod Hradbami
v místě stávajícího rodinného domu č. p. 1081 (st. p. č. 205 a p. č. 115/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují).

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. ZM bude projednávat.

Číslo úkolu:

RM 60-3453/21

Název:

Změna č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad
Metují

Zadání:

ukládá
pořizovateli prověřit možnost parkování pro RD nebo penzion.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Pořizovatel doplnil parkování na pozemcích navrhovatele změny RP MPR.

Číslo úkolu:

RM 60-3452/21

Název:

Změna č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad
Metují

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s pořízením Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové
Město nad Metují na pozemcích st. p. č. 205 a p. č. 115/1 vč. RD č. p. 1081 v ul. Pod
Hradbami, Nové Město nad Metují, na základě návrhu na tuto změnu ve znění přílohy
č. 1, tato změna bude pořizována zkráceným postupem dle stavebního zákona.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 17.03.2021

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Termín plnění: 18.03.2021
Splněno: 17.03.2021

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Termín plnění: 18.03.2021
Splněno: 17.03.2021

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.
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Založeno:

15.03.2021

Termín plnění: 18.03.2021
Splněno: 17.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Bude projednáno na ZM.

Číslo úkolu:

RM 60-3450/21

Název:

Ukládání již stavebně povolené optické sítě Malecí

Zadání:

souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na překop na p. p. č. 638/1 a 617/1, k. ú. Nové Město
nad Metují, v lokalitě Malecí mezi městem a firmou N_SYS s.r.o., Krásnohorské
1748, 547 01 Náchod, a to za podmínky koordinace prací se
společnostmi GOLDWARE s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s., které mají
v letošním roce zájem si své sítě v těchto trasách rovněž uložit. K
uzavření nájemní smlouvy dojde ve chvíli, kdy bude městu předložena dohoda
o společném ukládání sítí těchto společností.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3445/21

Název:

Zadávací dokumentace - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská,
Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
zadávací dokumentaci na akci "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská,
Nové Město nad Metují" ve znění upravené přílohy tohoto bodu a souhlasí s
vyhlášením této veřejné zakázky.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3444/21

Název:

Zadávací dokumentace - malá vodní nádrž Spy

Zadání:

schvaluje
zadávací dokumentaci na akci "Malá vodní nádrž Spy" ve znění přílohy tohoto bodu a
souhlasí s vyhlášením této veřejné zakázky.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 60-3441/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Žádost o znovupovolení předzahrádky

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. č. 2033/3 o
výměře cca 24 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,
ve znění přílohy tohoto bodu, a to za účelem umístění mobilní předzahrádky.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dne 12.03.2021 zveřejněno na úřední desce.

Číslo úkolu:

RM 60-3433/21

Název:

Nájem pozemků - areál Sportovního klubu Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku, za účelem sportovního využití,
umístění a údržby umístěných sportovních zařízení, volnočasových a jiných prvků,
hřišť a staveb, vybudovaných SK, a dále za účelem údržby zatravněných oplocených
a volných neoplocených ploch, to vše na vlastní náklady vypůjčitele, tyto pozemky v
k. ú. Nové Město nad Metují: stp. č. 2436 o výměře 69 m2, p. p. č. 570/12 o výměře 3
780 m2, p. p. č. 570/13 o výměře 630 m2 a část p. p. č. 2307 o výměře 4000 m2, a to
dle návrhu uvedeném v upravené příloze tohoto bodu, za těchto podmínek: 1)
výpůjčka na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou, 2) údržba bude prováděna
na vlastní náklady vypůjčitele; 3) využívání vybudovaných sportovišť bude umožněno
i občanům města, kteří nejsou členy SK; 4) vypůjčitel musí veškerá umístěná zařízení
udržovat funkční v řádném stavu a provádět pravidelnou kontrolu jejich stavu, včetně
oprav, po celou dobu trvání smluvního vztahu; 5) o stavu pozemků, umístěných
zařízení a prvků bude vyhotoven Předávací protokol, 6) práva, povinnosti a závazky
nepřecházejí na eventuálního právního nástupce smluvních stran.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Zveřejněno na úřední desce dne 12.03.2021.

Číslo úkolu:

RM 60-3425/21

Název:

Žádost o spoluúčast města - SK Nové Město nad Metují

Zadání:

projednala
žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. o poskytnutí spoluúčasti na
realizaci projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK" v
letech 2022 a 2023.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 17.03.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 17.03.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 60-3424/21

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Žádost Sportovního centra - čerpání dotace na rok 2021

Zadání:

neschvaluje
poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 Sportovnímu centru Nové
Město nad Metují, z.s., ve výši 50 tis. Kč. Dotace Sportovnímu centru Nové Město
nad Metují, z.s. bude řešena až po projednání ve Sportovní komisi.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3422/21

Název:

Bezúplatný převod majetku

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod z majetku města Nové Město nad Metují do inventáře areálu
Pavlátova louka následujících položek: Stůl nerez s dřezem (80 x 90), Stůl nerez s
dřezem (100 x 90).

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3421/21

Název:

Bezúplatný převod majetku

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod z majetku města Nové Město nad Metují do majetku Městského
střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují následujících položek:
Regál kovový, výška 2 m (100 x 50), Stůl nerez s dřezem (170 x 70), Stůl nerez s
dřezem (193 x 60), Mandl, 2 kusy automatické pračky Gorenje, 40 kusů osvětlovacích
těles z jídelny bývalého hotelu Metuj.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3419/21

Název:

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek

Zadání:

ukládá
ST jednat s ředitelkou školy "ZŠ a MŠ Krčín" o dalším postupu ve věci rekonstrukce
kuchyně ŠJ "ZŠ a MŠ Krčín".

Založeno:

15.03.2021

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 17.03.2021
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Plnění úkolu:

V pondělí 15. 3. 21 ST jednal s ředitelkou školy "ZŠ a MŠ Krčín" o dalším postupu ve
věci rekonstrukce kuchyně ŠJ "ZŠ a MŠ Krčín", výsledek jednání bude předložen na
jednání RM61.

Číslo úkolu:

RM 55-3216/20

Název:

Cyklostezka Obora - kácení a výsadba stromů

Zadání:

byla seznámena
s postupem projektování cyklostezky OBORA, zvláště pak se souvisejícím kácením
stromů v trase cyklostezky a náhradní výsadbou a pověřuje Komisi životního
prostředí přípravou návrhu na náhradní výsadbu, a to ve spolupráci s TS a OŽP.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

KŽP žádá o prodloužení termínu plnění u bodu k náhradní výsadbě u cyklostezky
Obora o 14 dní. 17.3.2021

Číslo úkolu:

RM 55-3190/20

Název:

Kamenný most ve Vrchovinách - návrh technického řešení

Zadání:

ukládá
OMM pokračovat v řešení rekonstrukce kamenného mostu dle varianty č. 2)
rekonstrukce mostu pro pěší ve stávajícím snížení konstrukce mostu s přístupem po
rampách. Před zadáním zpracování projekčních podkladů tuto variantu projednat na
zasedání OV Vrchoviny. Předložit zpracované varianty do KVR k projednání.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

15.03.2021- žádáme o posun termínu plnění. OV zaslal své vyjádření. Jednání KVR
se z důvodu současné situace ohledně onemocnění COVID neuskutečnilo. Jednání
KVR bude naplánováno v nejbližším možném termínu.

Číslo úkolu:

RM 50-2918/20

Název:

Žádost o uložení optické sítě - T. G. Masaryka - Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu "DVDSL7025_C_H_NMNM854-NMNM1HR_MET"
mezi městem Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemků a společností CETIN
a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, jako stavebníkem, a to ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 15.03.2021: Domluvené upravené podmínky smlouvy budou předloženy do
RM 61.

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 05.04.2021
Původní plnění: 22.03.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 19.04.2021
Původní plnění: 22.03.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021
Původní plnění: 16.11.2020
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Plnění z 20.1.2021: Žádost o nový termín. OMM nesouhlasí se vznesenými
podmínkami stavebníka, bude dál projednáváno.
Žádost o nový termín. Stavebník vznesl připomínky k podmínkám města, probíhá
jednání o podmínkách ve SOPPS.
Žádost o nový termín. Čekáme na zajištění podpisu stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 59-3391/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. – připojení měřiče rychlosti v
Náchodské ul. k DS

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě č. 21_SOBS01_4121759436 na připojení měřiče rychlosti v ul.
Náchodská (podíl města na oprávněných nákladech s připojením činí 8.000 Kč) mezi
městem Nové Město nad Metují a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána, finanční plnění bylo uhrazeno.

Číslo úkolu:

RM 59-3386/21

Název:

Smlouva o výpůjčce „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ se SS KHK

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o výpůjčce č. 9/40/21/0045/Ha/N na část pozemku o ploše 9,7 m2 p. p. č.
2052/1 v k. ú. Nové Město nad Metují pro realizaci stavby „Stavební úpravy chodníků
v ul. Nádražní“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností Správa silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, IČO:
70947996, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 59-3384/21

Název:

Dodatek č. 2 k SOD PD chodník - Nádražní, obnova stromořadí výměna
kabeláže VO a MR, chránička pro optiku

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 190/2020, jejímž předmětem je mimo jiné
zpracování PD „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou Dik Janák, s.r.o., IČO: 62063600, na zpracování PD dodatečných
projektových prací - výměna stromořadí v horní části ul. Nádražní (v úseku od
křižovatky u býv. klubu po autobusové nádraží na Rychtě) za celkovou částku ve výši

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 25.03.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 16.03.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.
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45.980 Kč vč. DPH a prodloužení termínu pro odevzdání PD na stavební úpravu
chodníků v ul. Nádražní pro stavební povolení do dne 16.04.2021 z důvodu nemoci
zpracovatele, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Založeno:

25.02.2021

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 16.03.2021

Plnění úkolu:

Dodatek č.2 byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 59-3383/21

Název:

Dodatek č. 2 k SOD PD chodník - Nádražní, obnova stromořadí výměna
kabeláže VO a MR, chránička pro optiku

Zadání:

schvaluje
zadání zpracování PD na výměnu kabelu VO, MR a chrániček pro optiku v ul.
Nádražní za celkovou částku 87.120 Kč vč. DPH firmě Vladimír Václavík elektroprojekt, IČO: 18858848, a ukládá ORM vystavit objednávku na zpracování
výše uvedené PD.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Objednávka byla vystavena.

Číslo úkolu:

RM 59-3382/21

Název:

Dodatek č. 2 k SOD PD chodník - Nádražní, obnova stromořadí výměna
kabeláže VO a MR, chránička pro optiku

Zadání:

schvaluje
zadání dodatečných projektových prací na výměnu stromořadí v horní části ul.
Nádražní (úsek od křižovatky u býv. klubu po autobusové nádraží na Rychtě) za
celkovou částku 45.980 Kč vč. DPH firmě Dik Janák, s.r.o., IČO: 62063600.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Práce byly zadány podpisem dodatku č.2.

Číslo úkolu:

RM 59-3381/21

Název:

Optika města - propojení ul. B. Němcové a ul. T. G. Masaryka

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na uloženi městské chráničky HDPE v trase z ul. T. G. Masaryka od č.
p. 312 po ul. Boženy Němcové č. p. 668 za celkovou cenu 112.288 Kč vč. DPH mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549
01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

15.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis zhotovitele.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 16.03.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 16.03.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 05.04.2021
Původní plnění: 22.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 59-3380/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 154/1 v k. ú.
Krčín

Zadání:

souhlasí
s kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. p. č. 154/1 v k. ú. Krčín, které
jsou v kolizi se stavebními úpravami komunikace silnice II/308 v úseku KrčínČernčice, v rozsahu 1x hrušeň obecná; 1x skupina keřů - vrba jíva, jasan ztepilý, líska
obecná, ptačí zob obecný, dub letní, růže šípková, slivoň švestka; 1x dub letní; 2x
jasan ztepilý a 1x vrba bílá.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Vyjádření bylo odesláno.

Číslo úkolu:

RM 59-3379/21

Název:

Dodatek č. 4 ke SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují, Etapa I.

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci přírodních zpevněných cest v rámci
investiční akce "Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa", zabývající se
posunem termínu dokončení, a to s termínem v co nejbližším termínu, v závislosti na
klimatických podmínkách, nejpozději však do dne 30.04.2021, mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Velké poříčí 597, 549
32 Velké Poříčí, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č. 4 byl podepsán.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 16.03.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 05.04.2021
Splněno: 25.03.2021
Původní plnění: 22.03.2021

15.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis zhotovitele.

Číslo úkolu:

RM 59-3378/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek ke SOD na přírodní zahradu "MŠ na Františku"

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci přírodní zahrady "MŠ Na Františku",
zabývající se posunem termínu dokončení, a to s termínem dodání a instalace
zbývajících herních prvků a provedení terénních úprav v co nejbližším termínu, v
závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději však do dne 30.04.2021, mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Hřiště 8D, Rybkova 23, 602 00 Brno, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č. 2 byl podepsán.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 59-3374/21

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Název:

Rozhodnout o kontejnerovém stanovišti NAD STOPEM

Zadání:

ukládá
OŽP navýšit počet nádob pro tříděný odpad v lokalitě Březinky.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

V lokalitě Březinky Fato došlo k navýšení kapacity svozových nádob. Situace je
monitorována a kapacita bude případně upravena ve spolupráci se správcem objektů.

Číslo úkolu:

RM 59-3372/21

Název:

Dotace KHK na zajištění dopravní obslužnosti

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nové Město nad Metují na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi městem Nové Město nad
Metují a KHK, na období ode dne 07.03.2021 do 11.12.2021 ve výši 30.108 Kč, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 59-3367/21

Název:

Žádost Centra Najáda s.r.o. o prominutí nájemného

Zadání:

schvaluje
prominutí nájemného společnosti Centrum Najáda s.r.o. ode dne 01.03.2021.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 57-3301/21

Název:

Žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ - 62. výročí

Zadání:

ukládá
OSÚ zabezpečit vlajku a její vyvěšení v rámci akce "Vlajka pro Tibet" na budově MěÚ
Nové Město nad Metují dne 10.03.2021.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 10.03.2021
Splněno: 17.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 57-3288/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 k SOD na PD rekonstrukci chodníků a VO v ul. U Zázvorky

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 158/2020 ze dne 25.08.2020 zabývající se úpravou
termínu dokončení PD „Rekonstrukce chodníků a VO v ul. U Zázvorky, Nové Město
nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ing. Ivan Šír, projektování
dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

15.03.2021: Splněno. Dodatek byl podepsán.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021
Původní plnění: 22.02.2021

01.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.
15.02.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.

Číslo úkolu:

RM 57-3283/21

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky a Lípy svobody

Zadání:

ukládá
OMM objednat výrobu zařízení od P&V rytecké práce, s.r.o., pro označení
novoměstských lip republiky pro 4 místa a Lípy svobody v parku u sokolovny.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 22.03.2021
Splněno: 15.03.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
Kontrola úkolů
2.
Školství, kultura a sport
3.
Majetkoprávní úkony
4.
Správa nemovitostí
5.
Rozvoj
6.
Finance
7.
Různé
8.
Diskuse

13:00 - 13:05
13:05 - 13:15
13:15 - 13:40
13:40 - 13:50
13:50 - 16:00
16:00 - 16:05
16:05 - 16:15
16:15 - 16:45

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 61-3473/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 61:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 22.03.2021

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

Školství, kultura a sport
Doplnění informací k zápisům do ZŠ a MŠ
Informace MKN - bezúplatný převod defibrilátoru
Brány města dokořán - zrušení akce
Zábor části Husova náměstí - Sraz vozidel Audi TT

3.
3/1

3/3

Majetkoprávní úkony
Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAVU na pozemku města p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín
v areálu TS
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 675/2 a 764/3 oba v
k. ú. Krčín - Žižkovo náměstí
Žádost o umístění staveb na pronajatém pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín

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

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 28.02.2021
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Dodatek č. 21 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 391
Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Smlouva o výpůjčce vysoušeče

3/2
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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

Rozvoj
Umístění turistických směrovníků a turistických vývěsních map
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Vrchoviny - VO
Schválení upravené SOPPS - NMnM - Vrchoviny
Žádost o uložení optické sítě - NMnM - Vrchoviny
Opěrná zeď Nádražní
PD „Rekonstrukce chodníků v Nádražní ul“ - přechod ul. Rašínova, křižovatkový prostor ulic
Smetanova x Nádražní a aktualizace PD nasvětlení přechodů pro chodce
ZD - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského
Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci přeložky ĆEZ Distribuce a.s. v ul. Na Bořetíně
Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. - rozvaděče VO
Smlouva o dílo - PD pro odvlhčení zdiva ZUŠ 1209
Reakce na dotaz Ing. Maura z RM 60
Žádost občanky o opravu komunikace Zářečí
Postup přípravy oprav a projekčních prací na silnici I/14
Úpravy Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny
Soulad záměru výstavby s Územní studií Krajské předměstí - podnět občana

6.
6/1
6/2

Finance
Odpis nevymahatelných pohledávek
Plán účetních odpisů na rok 2021

7.
7/1
7/2
7/3

Různé
Akce "Ukliďme svět" - jarní úklid našeho města
Ukončení smlouvy se společnostní Arriva
Uzavření smlouvy se společností ČSAD Havířov a.s.

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 22.03.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 61 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 61-3474/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Doplnění informací k zápisům do ZŠ a MŠ
Identifikace:
Ředitelé základních a mateřských škol informují RM o změně organizace zápisů k povinné
školní docházce a předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. V souvislosti s
protiepidemickými opatřeními vydalo MŠMT metodická doporučení ke konání zápisů - viz
přílohy. Všechny naše školy se budou těmito metodickými pokyny řídit. Dny otevřených dveří v
mateřských školách jsou zrušeny. Podrobné informace ke konání zápisů mají všechny školy
zveřejněny na svých webových stránkách.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností ředitelů škol ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 61-3475/21
RM bere na vědomí informace ředitelů základních a mateřských škol ke konání zápisů k povinné
školní docházce a předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Informace MKN - bezúplatný převod defibrilátoru
Identifikace:
Ředitelka MKN informuje RM o provedení bezúplatného převodu defibrilátoru LIFEPACK
CR Plus z majetku MKN do majetku Místní skupiny ČČK Nové Město nad Metují. K převodu
došlo na základě informace MP, že již mají k dispozici vlastní defibrilátor.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Převod byl proveden v souladu s usnesením č. RM 48-2773/20 ze dne
21.09.2020, ve kterém RM souhlasila s bezúplatným převodem defibrilátoru LIFEPACK
CR Plus z majetku MKN do majetku Místní skupiny ČČK Nové Město nad Metují tak, aby
nedošlo k omezení práce MP, tzn., že k převodu dojde až v době, kdy MP bude vlastnit nový
defibrilátor.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 61-3476/21
RM bere na vědomí informaci ředitelky městské knihovny Nové Město nad Metují o převodu
defibrilátoru LIFEPACK CR Plus z majetku MKN do majetku Místní skupiny ČČK Nové Město nad
Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Brány města dokořán - zrušení akce
Identifikace:
RM dne 08.02.2021 svým usnesením č. RM 58-3313/21 souhlasila s pořádáním akce Brány
města dokořán v sobotu 17.04.2021 na Husově náměstí. Vzhledem k současnému vývoji
koronavirové epidemie a po dohodě se ST žádá MK zrušit konání této akce.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme akci zrušit. Není předpoklad, že se situace výrazně zlepší a
omezení budou zrušena.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 61-3477/21
RM ruší akci Brány města dokořán, která se měla konat v sobotu 17.04.2021 na Husově náměstí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Zábor části Husova náměstí - Sraz vozidel Audi TT
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] žádá RM o souhlas s bezplatným záborem části Husova náměstí
v prostoru před "vlaštovkami" na krátkodobé parkování 20 - 30 vozidel Audi TT v rámci akce s
názvem "Sraz vozidel Audi" v neděli 04.07.2021 od 12:00 do 15:00 hodin.
Odůvodnění:
Vyjádření OS: Vzhledem k tomu, že se neuskuteční žádná svatba, nemáme námitek ke
konání akce.
Vyjádření MP: Z pohledu MP sraz cca. 30 vozidel v prostoru před „vlaštovkami“ v tomto
termínu nezpůsobí žádné komplikace a souhlasíme se záborem, za podmínky, že budou
dodržena veškerá, v tu dobu platná opatření proti šíření pandemie Covid 19.
Vyjádření OF: Dle čl. 7 odst. 2 OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství se od poplatku osvobozují fyzické a právnické osoby pořádající akce
podporované městem.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 61-3478/21
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na krátkodobé parkování cca 30
automobilů na části Husova náměstí na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" v neděli 04.07.2021 od
12:00 do 15:00 hodin v rámci akce "Sraz vozidel Audi", kterou pořádá pan [osobní údaj odstraněn],
za podmínky, že budou dodržena veškerá, v tu dobu platná opatření proti šíření pandemie Covid 19.
Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány
žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 61-3479/21
RM ukládá OŠKS zajistit koordinaci přípravy akce "Sraz vozidel Audi", kterou pořádá pan [osobní
údaj odstraněn] v neděli 04.07.2021 od 12:00 do 15:00 hodin na Husově náměstí.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Informace radního k Rámcovým vzdělávacím programům z MŠMT
Odůvodnění:
Informativní bod radního Mgr. J. Hylského přednesený přímo na jednání RM 61 s tím, že k
němu nebylo hlasováno o usnesení.
Vysvětlení: Hylský Josef, Mgr. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Informace Mgr. Hylského se týkala Rámcových vzdělávacích programů (RVP) vydaných
aktuálně MŠMT. RVP stanovuje limity - minimální časové dotace (počtů hodin) pro jednotlivé
oblasti vzdělávání. Těmito novými limity je např. navyšován objem vzdělávání v oblasti IT, ale
zároveň se tak děje na úkor objemu výuky jiných předmětů, např. fyziky, zeměpisu (přírodní
vědy) apod. To ve svém důsledku může znamenat snížení úrovně vědomostí žáků v dané
oblasti. To pak bude mít negativní dopady na jejich schopnosti zvládat tyto předměty na
středních školách. Vzhledem k tomu, že základní školy musí uvedené limity respektovat,
budou v tomto smyslu upravovat své Školní vzdělávací programy. K nim se pak vyjadřují a
formálně je schvalují rady jednotlivých škol. Chce touto cestou apelovat na to, aby u našich
základních škol bylo dohlédnuto z pozice zřizovatele a případně přes rady škol na to, aby
nedošlo k rozšíření výuky v oblasti IT na úkor předmětů jako je např. fyzika. Podporu této
iniciativě vyjádřil Ing. Maur. Vedoucí OŠKS přislíbil, že bude v tomto smyslu informovat
ředitele škol na nejbližší poradě. Dále uvedl, že na zmiňované úpravy ŠVP mají školy dva
roky, ale některé již tyto změny připravují. ST - v Radě školy ZŠ Komenského je mj.
Mgr. Hylský, v Radě ZŠ Malecí a Krčín je pak i Mgr. Kupka, tzn., že i touto cestou tomu bude
věnována patřičná pozornost. Mgr. Kupka upozornil, že z důvodu Covidu byly odloženy volby
do rad škol, ale dá se předpokládat, že upravené ŠVP budou schvalovat rady již v novém
složení.

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

3/1 Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAVU na pozemku města p. p. č. 670/1 v k. ú.
Krčín v areálu TS
Identifikace:
Budova ve vlastnictví fy ALKSTAV dočasně postavená na pozemku ve vlastnictví města, p. p.
č. 670/1 (dle GP č. 921-38/2021 se jedná o st. p. č. 742) o výměře cca 98 m2 v k. ú. Krčín, v
areálu TS v Krčíně. Užívání uvedené budovy i nezastavěné části u budovy je dosud řešeno
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formou nájemní smlouvy. Na základě doložených dokladů ze strany fy ALKSTAV byl vydán
dne 25.02.2021 místně příslušným stavebním úřadem, Souhlas se změnou v užívání stavby,
kde došlo ke změně charakteru z dočasné stavby na stavbu trvalou. Za účelem zjištění
obvyklé ceny byl dne 01.03.2021 vypracován znalecký posudek č. 2/5457/2021 Ing. Josefem
Prouzou z Jaroměře, který stanovil tržní (obvyklou) cenu ve výši 770.000 Kč. Dne 08.03.2021
byla doručena nabídka fy ALKSTAV, která městu nabízí zmiňovanou budovu za celkovou
nabídkovou cenu ve výši 300.000 Kč.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí s koupi budovy pro účely TS. Jednotlivé procesní kroky, včetně
vyjádření odborných útvarů, jsou uvedeny v příloze k tomuto projednávanému bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - samozřejmě to podpoří, cena je výhodná, ale máme představu o využití pro
TS? Podle jeho názoru současný areál TS není plně využit. ST - informoval o jednáních s p.
Kalhousem z fy ALKSTAV s tím, že by fy KAMAT měla zájem si část uvedené budovy
dočasně pronajmout. Pro budoucnost je plánováno další využití objektu v rámci TS - např.
přesun zázemí zahrady, garážování techniky, která je nyní venku apod. Je to součást areálu.
Určitě je to za daných podmínek vyplývajících z nabídky pro město výhodné to koupit. Ing.
Maur + Ing. Dostál - přes tyto informace by chtěli od vedoucího TS připravit do podkladů pro
rozhodování o koupi konkrétní budoucí plán využití. Tj. specifikace, jak bude budova pro TS
využita, s časovým plánem a např. i s tím, jaké náklady se uspoří, pokud by došlo k přesunu
zahradníků případně přesunu techniky z plechového objektu z areálu MěÚ. OMP - do
ZM dáme doplnění rozšířeného stanoviska TS do příloh, aby měli zastupitelé před
rozhodováním jasnou představu. Není problém to vyspecifikovat a rozšířit to. Poté
odhlasováno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 61-3480/21
RM doporučuje ZM schválit koupi budovy ve vlastnictví fy Alkstav s.r.o. v likvidaci postavenou na
části pozemku ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to p. p. č. 670/1 (dle GP č. 92138/2021 se jedná o st. p. č. 742) o výměře 98 m2 v k. ú. Krčín, za celkovou nabídkovou kupní cenu
ve výši 300.000 Kč do vlastnictví města Nové Město nad Metují. Správní poplatek za návrh na vklad
práva do KN a náklady na vyhotovení GP uhradí město Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 61-3481/21
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu Odkoupení budovy (Alkstav) (§ 3745) ve
výši 300 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 675/2 a 764/3
oba v k. ú. Krčín - Žižkovo náměstí
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 09.03.2021 fy GGP s.r.o, se sídlem Nad Stadionem
1311, 549 01 Nové Město nad Metuj, po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2007677/VB/1 Nové Město n.MŽižkovo náměstí - rek.Nn, v celkové délce 211 bm v části pozemků: p. p. č. 675/2 a 764/3 oba
v k. ú. Krčín na Žižkově náměstí ve vlastnictví města.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne 21.05.2019 a
schválena usnesením č. RM 12-575/19 ze dne 08.04.2019. Kolaudační souhlas na stavbu
distribuční soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 19.10.2020 pod spis. zn. č. Výst.
41865/2020/Mi, KS-66/20.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 61-3482/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2007677/VB/1 Nové
Město n.M- Žižkovo náměstí - rek.Nn, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly, týkající se části pozemků: p. p. č. 675/2 a 764/3 oba v majetku města Nové
Město nad Metují v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, v délce 211 bm v rozsahu dle GP č.
917-11948/2020 ze dne 04.12.2020 za celkovou cenu 42.200 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši
51.062 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Žádost o umístění staveb na pronajatém pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Spolunájemce pozemku (pan [osobní údaj odstraněn]) p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Krčín, požádal o umístění staveb a prvků na pronajatém pozemku.
Pozemek je pronajatý manželům [osobní údaj odstraněn] jako zahrada v zahrádkářské kolonii
od 1. ledna 2021, na pozemku se nenachází žádná stavba, zahrada sloužila k zemědělským
účelům. V současné době jsou na pozemku okrasné stromy, keře, sdružená vodovodní
přípojka, společné venkovní oplocení a tráva, část pozemku zorána.
Odůvodnění:
Žadatel požaduje umístění následujících staveb a prvků: vnitřní oplocení mezi zahradami
(zabetonované kovové sloupky s poplastovaným pletivem s výškou 1,5 m a hloubkou 50 cm),
skleník na betonových patkách s hloubkou 40 cm o výměře 8 m2, zahradní domek (cca 10
m2) na betonových patkách s hloubkou 60 cm a s podlahou ze zámkové dlažby, terasa
přiléhající k zahradnímu domku o výměře cca 8,5 m2 na betonových patkách s hloubkou 60
cm a s podlahou ze zámkové dlažby, domek na nářadí (cca 6,5 m2) na betonových patkách
do hloubky 60 cm a s podlahou ze zámkové dlažby; dále požaduje vysadit hustý živý plot
z keřů vysokých 2 m, a to po stranách k sousedním zahradám a také k silnici (v těsné blízkosti
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plánovaného vnitřního oplocení a oplocení venkovního). Ohledně prvků se jedná o umístění
dětského hřiště (komplex skluzavek a průlezek), venkovního bazénu, trampolíny…- viz žádost
v příloze. Vzhledem ke smluvnímu ujednání, že nájemce nemůže provádět žádné zemní
práce, terénní úpravy, umísťovat stavby a vysazovat dřeviny, žádá RM o souhlas. Kolonie u
letiště vznikla v roce 1992 na pozemcích vedených KN jako druh pozemku zahrada, k
zahrádkářským účelům, povoleno bylo pouze vnější oplocení, sdružená vodovodní přípojka a
drobné stavby kůlen o rozměrech 3 x 3 x 3 m, bez pevného spojení se zemí. S umístěním
jiných staveb město nesouhlasilo z důvodu nevhodnosti v této lokalitě (urbanistické hledisko).
Ve zveřejněném záměru bylo uvedeno, že na pozemku nelze budovat stavby pro bydlení nebo
rekreaci, pouze drobné doplňkové stavby pro nářadí, požadované využití tak mění charakter
zahrady ze zahrádkářského využití na volnočasové. Ve vyjádření ke zveřejněnému záměru
nájemci požadavek na umístění jakýchkoliv staveb, dalších prvků a oplocení neuvedli.
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice podrobná a obsáhlá diskuse všech přítomných, ve které mj. byly diskutovány
aspekty a podmínky současné smlouvy, otázka finančního vypořádání mezi bývalým a
současným nájemcem (oplocení, dřeviny a vodovodní přípojka), možnost výpovědi novému
nájemci za daných podmínek apod. Nakonec bylo hlasováno o upraveném znění jediného
usnesení: „RM nesouhlasí s umístěním staveb, prvků a výsadbou dřevin dle žádosti
spolunájemce pozemku p. p č. 598/13 v k. ú. Krčín p. [osobní údaj odstraněn] a žádá o
dodržení podmínek stanovených ve zveřejněném záměru města pronajmout zmiňovaný
pozemek v době před uzavřením vlastní nájemní smlouvy mezi městem a manželi [osobní
údaj odstraněn], a to za účelem pronájmu zahrady v zahrádkářské kolonii u letiště v Krčíně."
Schváleno - 5 pro a 2 se zdrželi.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 61-3483/21
RM nesouhlasí s umístěním staveb, prvků a výsadbou dřevin dle žádosti spolunájemce pozemku p.
p. č. 598/13 v k. ú. Krčín p. [osobní údaj odstraněn] a žádá o dodržení podmínek stanovených ve
zveřejněném záměru města pronajmout zmiňovaný pozemek v době před uzavřením vlastní nájemní
smlouvy mezi městem a manželi [osobní údaj odstraněn], a to za účelem pronájmu zahrady v
zahrádkářské kolonii u letiště v Krčíně.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
28.02.2021
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 28.02.2021.
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Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 61-3484/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 28.02.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 61-3485/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 28.02.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Dodatek č. 21 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 391
Identifikace:
Jedná se o dodatek č. 21 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 22.04.1996, v
objektu č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
p. Vladimírem Václavíkem, Nová 434, Nové Město nad Metují, IČO: 18858848. Dodatek se
týká změny předmětu nájmu, která spočívá ve snížení výměry o 18,33 m2 (kancelář č. 2.7 viz
příloha). Snížení výměry je odůvodněno omezením činnosti podnikatele v nebytovém
prostoru.
Odůvodnění:
Snížení výměry je odůvodněno omezením činnosti podnikatele v nebytovém prostoru.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Němečka, týkající se možnosti pronájmu uvolněné části nebytových prostor,
odpověděl vedoucí OMM a OSN s tím, že jednou z možností je nabídnout to jako náhradní
prostor pro místní organizaci ČČK.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 61-3486/21
RM schvaluje dodatek č. 21 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 22.04.1996, v objektu
č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a p. Vladimírem
Václavíkem, Nová 434, Nové Město nad Metují, IČO: 18858848, který sjednává snížení výměry
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předmětu nájmu o 18,33 m2 (kancelář 2.7), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení
Identifikace:
Smlouva o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul. Havlíčkova č.
p. 292) organizaci Domov Dědina, příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73 Opočno,
IČO: 42886163, za standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2021 do dne
31.05.2022, za cenu ve výši 71,36 Kč/m2/měsíc. Organizace Domov Dědina nyní užívá výše
uvedenou bytovou jednotku a poskytuje zde chráněné bydlení klientům s lehkým mentálním
postižením.
Odůvodnění:
Jedná se o pokračování pronájmu jedné bytové jednotky, kdy toto není řešeno dodatkem ke
stávající smlouvě, ale vždy novou smlouvou.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 61-3487/21
RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) mezi městem Nové Město nad Metují a organizací Domov Dědina,
příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za standardních podmínek
na dobu určitou ode dne 01.06.2021 do dne 31.05.2022, za cenu ve výši 71,36 Kč/m2/měsíc k
poskytování služby chráněného bydlení, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Smlouva o výpůjčce vysoušeče
Identifikace:
V bytové jednotce č. 1, na adrese Nádražní 108, Nové Město nad Metují, se po několik let
objevuje plíseň, kterou se nám nedaří odstranit. Plíseň způsobuje vlhkost bytu. Z tohoto
důvodu je nájemníkům poskytován vysoušeč z majetku města a RM je předkládána Smlouva
o výpůjčce.
Odůvodnění:
Poskytnutím vysoušeče se pokusíme snížit celkovou vlhkost v bytové jednotce.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 61-3488/21
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj
odstraněn], jejíž předmětem je vypůjčení odvlhčovače vzduchu HYSURE T8 Plus, ve znění přílohy k
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tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
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 Umístění turistických směrovníků a turistických vývěsních map
Identifikace:
RM dne 24.08.2020 projednávala v bodě 2/15 žádost o souhlas s umístěním turistických
směrovníků a turistických vývěsních map. RM odsouhlasila umístění turistického směrovníku
a vývěsní mapy za Spolkovým domem s podmínkou, že žadatel doloží k umístění souhlasné
Závazné stanovisko státní památkové péče, které bude podkladem pro vydání územního
souhlasu. Nyní po projednání se zástupci památkové péče je předkládáno k odsouhlasení
nové řešení umístění turistické vývěsní mapy a směrovníku. Zároveň je předkládáno
k odsouhlasení umístění nového turistického směrovníku v prostoru náměstí Republiky, který
navazuje na nové vedení turistických tras v území Městské památkové rezervace Nové Město
nad Metují a v jejím ochranném pásmu.
Odůvodnění:
Pro projednávání navrhovaného umístění 2 kusů turistických vývěsních map a turistického
směrovníku v záhonu za Spolkovým domem nebylo vydáno souhlasné stanovisko státní
památkové péče, ale pouze Předběžné stanovisko, které nelze uplatnit v rámci řízení o
územním souhlasu. Z tohoto důvodu došlo k novému projednání umístění turistických
vývěsních map a turistického směrovníku. Jednání se zúčastnili zástupci památkové péče,
ORM a KČT. Po projednání bylo nově navrženo umístění jednoho kusu turistické vývěsní
mapy s tím, že mapa bude umístěna v prostoru a bude oboustranná, tím se zmenší zábor
plochy. Umístění mapy je navrhováno v linii se stávajícím stromořadím s lavičkami směrem
k muzeu. Umístění nového turistického směrovníku je navrhováno s připevněním na fasádě
Spolkového domu. Vizualizace umístění těchto zařízení je přílohou k tomuto bodu. Pro
umístění mapy bude použita konstrukce, která je umístěna v prostoru náměstí Republiky
s tím, že pro osazení oboustranné mapy musí dojít k úpravě kovového rámu. Pro umístění
směrovek na Spolkový dům bude vyrobena nová kovaná konstrukce. Stejná konstrukce pro
umístění směrovek bude použita i v prostoru náměstí Republiky při umístnění do Frintovy
uličky s připevněním na dům č. p. 78 (Úřad práce). Frintovou uličkou bude nově vedena
turistická trasa.
Vyjádření odborných útvarů jsou přílohou k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Dostála, který se týkal městského mobiliáře - turistické směrovníky a turistické
vývěsní mapy, zda jsou zahrnuty v manuálu městského mobiliáře, odpověděla vedoucí ORM,
že ano, materiál je aktualizován. Poté odhlasováno.
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 61-3489/21
RM souhlasí s umístěním turistické vývěsní mapy v prostoru za Spolkovým domem a s umístěním
turistických směrovek na kované konstrukci připevněné na fasádě domu č. p. 1225 na Husově
náměstí (Spolkový dům) ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 61-3490/21
RM souhlasí s umístěním turistických směrovek na kované konstrukci připevněné na fasádě domu
č. p. 78 na náměstí Republiky směrem do Frintovy uličky ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Vrchoviny - VO
Identifikace:
Stavba „Nové Město nad Metují, chodník ve Vrchovinách p.č. 875/3.SO 401 - Veřejné
osvětlení“ je umístěna na části pozemcích p. p. č. 885/9 v k. ú. Vrchoviny, který je ve správě
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové (dále jen ŘSD). Pro povolení stavby je nutné uzavřít mezi městem a ŘSD smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Pro město ze smlouvy vyplývá finanční plnění
ve výši 1.000 Kč bez DPH, které činí výši věcného břemene za realizaci stavby VO. ORM
předkládá ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
a ŘSD, která je řešena na základě vyjádření ŘSD k výše uvedené akci a je souhlasem pro
stavební řízení.
Odůvodnění:
Jedná se o standardní smlouvu uzavíranou s ŘSD při realizaci stavby na pozemcích v jejich
správě a která je souhlasem pro stavební řízení. ORM doporučuje schválení smlouvy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 61-3491/21
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. č. 05/21/BVB/MS na
pozemek p. č. 885/9 v k. ú. Vrchoviny pro realizaci stavby „Nové Město nad Metují, chodník ve
Vrchovinách p.č. 875/3.SO 401 – Veřejné osvětlení“ mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Pouchovská 401, 503 41
Hradec Králové: IČO: 65993390, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Schválení upravené SOPPS - NMnM - Vrchoviny
Identifikace:
Před podpisem smlouvy o právu provést stavbu vznesla spol. CETIN a.s. žádost o úpravu
podmínek smlouvy a na základě jednání se zástupcem společnosti předkládá OMM
upravenou smlouvu o právu provést stavbu uložení optické sítě z ul. T. G. Masaryka do
Vrchovin k č.p. 139.
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Trasa optické sítě zůstává stejná, jako byla schválena v RM 50 a je tedy navržena od
stávajícího vedení spol. CETIN a.s. u obchodních domů PENNY Market CZ a Supermarket
Albert ke stávajícímu rozvaděči u č. p. 139 ve Vrchovinách, který bude vyměněn za nový.
Trasa optického vedení je navržena vedle chodníku v zeleném pásu u silnice I/14.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít upravenou smlouvu o právu provést stavbu, neboť požadavky, které
mělo město, zůstanou zachovány a úprava smlouvy se zabývá jen několika drobnostmi, které
řeší dotaci společnosti CETIN a.s. na danou trasu optické sítě.
Z důvodu řešení podmínek smlouvy proběhla online koordinační schůzka, za přítomnosti
zástupců Broadband Competence Office Česká republika, kteří spadají pod Ministerstvo
Průmyslu a obchodu a mají na starosti rozvoj vysokorychlostního internetu, a zástupců spol.
CETIN a.s., spol. GOLDWARE s.r.o. a spol. DobruškaNet s.r.o. Tato schůzka proběhla za
účelem řešení zájmu uložení optické sítě zmíněných společností v trase z Nového Města nad
Metují do Vrchovin a to tak, aby všechny společnosti realizovali své stavby v jednom termínu a
v jednom výkopu. Na základě této schůzky bylo domluveno, že vzhledem k dotaci spol. CETIN
a.s., by měly spol. GOLDWARE s.r.o. a DobruškaNet s.r.o. požádat spol. CETIN a.s. o přílož v
jejich stavbě, což do dnešního dne zatím neprovedli.
Zápis z tohoto jednání je přiložen v příloze v příloze tohoto bodu.
Na tento bod dále navazuje bod 5/4, kde OMM předkládá žádost firmy GOLDWARE s.r.o. o
souhlas s uložením optické sítě z Nového Města nad Metují do Vrchovin.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na podnět Ing. Maura, který se dotázal na provázanost bodů 5/3 a 5/4, proběhla podrobná
diskuse k oběma bodům. Vedoucí OMM informoval o tom, že provázanost obou bodů zde je,
jde sice o žádosti dvou různých subjektů, ale oba chtějí kopat ve směru od Penny do
Vrchovin. Takže fakticky jde o uložení dvou optických sítí. Naší podmínkou je, že půjdou
jedním výkopem, s čímž ale GOLDWARE s.r.o. nesouhlasí. To si ale musí vyřešit mezi sebou
ty dvě firmy, my dáváme za město souhlas, ale je podmíněn jedním společným výkopem. Ing.
Dostál se dotazoval na podmínky ochrany zeleně v uvažované linii výkopu. Rád by to viděl v
projektu žadatele. OMM - toto si dáváme do smlouvy a pohlídáme si to. Ing. Dostál - bylo by
dobré, aby byly projektem zaměřeny významné dřeviny a zabezpečena ochrana zelených
pásů - tj. trávníků a keřů. OMM - informovali o tom, jak vypadají projektové podklady pro
takovéto akce na jejichž základě jsou pak výkopy povolovány. Na konkrétní zásahy do
pozemku je pak uzavřena smlouva, kterou je ta ochrana zajištěna. Po další diskusi byla
upravena usnesení s odkazem na upravenou původní přílohu - hlasováno - 7 pro.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 61-3492/21
RM schvaluje upravenou smlouvu o právu provést stavbu "DVDSL7025_C_H_NMNM854NMNM1HR_MET" mezi městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a společností
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, jako stavebníkem, ve znění upravené přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/4 Žádost o uložení optické sítě - NMnM - Vrchoviny
Identifikace:
OMM předkládá na základě žádosti spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové
Město nad Metují, smlouvu o právu provést stavbu uložení optické sítě NMnM do Vrchovin k č.
p. 139.
Trasa optické sítě je navržena od stávajícího vedení spol. GOLDWARE s.r.o. naproti sídlu
spol. DLNK k příjezdové cestě u č. p. 139 ve Vrchovinách. Trasa optického vedení je
navržena vedle chodníku v zeleném pásu u silnice I/14 a je navržena v trase plánovaného
vedení spol. CETIN a.s. Tento bod souvisí s bodem předchozím 5/3.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod č. RM 61 - 5/3. ST - požádal o doplnění dovětku do usnesení - "..., a to za
osobní účasti ST a jednatele fy GOLDWARE s.r.o. při podpisu smlouvy." Poté bylo upravené
znění radními odhlasováno 7 hlasy.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 61-3493/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu "KABELIZACE OPTICKOU SÍTÍ NMNMVRCHOVINY" mezi městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a společností
GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, jako stavebníkem, ve znění
upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem, a to za osobní účasti ST a jednatele
fy GOLDWARE s.r.o. při podpisu smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Opěrná zeď Nádražní
Identifikace:
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku v ul.
Nádražní. Nový povrch chodníku bude ze zámkové dlažby v přírodní barvě s pásky ze žulové
mozaiky šířky 30 cm po vzdálenosti 2,4 m. Nové obruby budou betonové. Realizace chodníku
je plánována nejdříve v příštím roce v závislosti na obdržení dotace a schválení akce v ZM.
Podél nové opěrné zdi se bude realizovat na jaře chodník, který musel být z důvodu realizace
opěrné zdi rozebrán. V současné době je uveden do provizorního stavu s povrchem ze
štěrkodrti. V rozpočtu akce “Rekonstrukce opěrné zdi v ul. Nádražní“ jsou náklady na uvedení
chodníku do původního stavu (vrácení žulové mozaiky a kamenných obrub). ORM předkládá
ke schválení varianty možného řešení:
Varianta 1 - provedení chodníku dle rozpočtu v SOD rekonstrukce opěrné zdi - nevyžaduje
vícepráce.
Varianta 2 - provedení chodníku dle zpracovávané PD chodníku v ul. Nádražní ze zámkové
dlažby, nutno navíc uložit do chodníku chráničku HDPE pro optiku města celkové vícepráce
činí 31.548,84 Kč.
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Varianta 3 - Uvedení chodníku do provizorního stavu z živičného recyklátu a realizace
chodníku dle Nové PD příští rok za podpory dotace - představuje méně práce ve výši
34.002,82 Kč vč. DPH
V prosinci na kontrolním posledním dnu byly řešeny vícepráce na opěrné zdi. Jednalo se o
úpravu povrchu spodního stupně zdi (obetonování vystupující skály). Ve změnovém listu bylo
počítáno pouze s obložením římsy opukou. Na kontrolním dnu upozornil dodavatel a TDI na
nevhodnost řešení, z důvodu zvětrávání povrchu opuky. Navržené řešení provést římsu ze
železobetonu stejně jako na horních stupních zdi bylo schváleno MST. Protože bylo nutné
opěrnou zeď dokončit před Vánocemi, aby bylo možné provést terénní úpravy a vyklizení
staveniště, bylo toto řešení zrealizováno. K vícepracím jsou ještě připočítány práce na
provizorní úpravu chodníku štěrkodrtí, aby byl chodník pochozí přes zimu. Celkové vícepráce
činí 70 377,15 Kč vč. DPH. Změnový list na tyto práce předložil dodavatel nyní.
Na výše uvedené vícenáklady by byla vystavena objednávka dodavateli stavby firmě STAVIX
s.r.o., IČO: 27526984, ORM předkládá schválení víceprací.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu. Při schválení jakékoliv varianty řešení chodníku jsou
potřebné finanční zdroje na položce rozpočtu "Oprava opěrné zdi u čp. 361 v ul. Nádražní realizace".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST podal radním úvodní komentář. Ing. Němeček - je také pro recyklin, tzn. pro variantu 3.
ST - také souhlasí.
Ing. Dostál - se dotazoval jakým způsobem vznikly vícepráce na zákrytové desce římsy
spodního stupně opěrné zdi.
MST - vysvětlil, že tato změna byla projednávána na posledním KD v prosinci, kdy se už
spěchalo s dokončením prací kvůli klimatickým podmínka a došlo k odsouhlasení bez znalosti
konečné cenové nabídky, která byla firmou předložena se zpožděním. Do toho vstoupily i
problémy s projednáváním této realizace s vlastnicí pozemku, která si vzala část na
rozmyšlení. Následně došlo k realizaci. Změna zákrytové desky římsy z původní opukové na
betonovou bude mít delší životnost a odvrátí případné zatékání do zdi mezi opukovými
kameny.
ST - informoval o problémech s víceprácemi, které kolikrát nelze předložit včas do RM. Neví,
jestli to byl zrovna tento případ. Je držena zásada, že o vícenákladech by se mělo jednat vždy
za účasti alespoň jednoho z vedení města. Do RM by to mělo jít před tím, než se o tom
rozhodne a nikoliv zpětně. MST - omluvil se, myslel si, že na náklady za betonovou římsu byly
již zohledněny ve vícepracích, které byly schvalovány dodatkem č. 1 k SOD.
ORM - vícepráce na zákrytovou desku římsy jsou položkově uvedeny ve změnové listu č. 2.
Ing. Dostál - schází mu tam mínus a plus. ORM - méněpráce jsou v příloze také uvedeny. ST je to zkušenost, které by se mělo příště předejít.
Radní se shodli, že každou takovou záležitost je třeba vždy mít včas zajištěnou a projednanou
se ST a MST. Hlasováno: 6 pro a 1 se zdržel.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 61-3494/21
RM schvaluje uvedení chodníku podél opěrné zdi v Nádražní ul. do provizorního stavu s povrchem
z recyklátu a realizaci chodníku dle nové PD rekonstrukce chodníků v Nádražní ul. příští rok
společně s rekonstrukcí chodníků v ulici za podpory dotace (varianta 3). Méně práce při realizaci
varianty 3 činí 34.002,82 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 61-3495/21
RM schvaluje vícenáklady na realizaci opěrné zdi v ul. Nádražní na provedení římsy spodní opěrné
zdi ze železobetonu a vícepráce na provedení provizorní úpravy chodníku štěrkem přes zimu
v celkové výši 70.377,15 Kč vč. DPH a pověřuje ORM vystavením objednávky na výše uvedené
práce firmě STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, do které budou zahrnuty více - méně práce dle
schválené varianty provedení chodníku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 PD „Rekonstrukce chodníků v Nádražní ul“ - přechod ul. Rašínova, křižovatkový
prostor ulic Smetanova x Nádražní a aktualizace PD nasvětlení přechodů pro chodce
Identifikace:
Město se účastnilo spolu s projektantem on-line konzultace na Úřadu vlády k zařazení spodní
části ul. Nádražní do Programu mobility, které je nezbytné pro podání žádosti o dotaci na
SFDI. Při konzultaci jsme byly upozorněni, že vážným problémem pro schválení dotace je více
jak 12 m dlouhý přechod v Rašínově ul., který je z pohledu bezpečnosti a bezbariérovosti
nevyhovující. Projektant navrhl řešení posunem přechodu výše do Rašínovy ul., dále od
křižovatky.
Dalším místem, které je třeba dořešit je chodník podél č. p. 276 na křižovatce Nádražní a
Smetanovy. Na základě výše uvedených požadavků projektant předložil cenovou nabídku na
rozšíření projekčních prací v celkové výši 31 460 Kč včetně DPH. ORM předkládá ke
schválení dodatek č. 3 mezi městem a firmou DiK Janák, s.r.o., IČO: 62063600.
Součástí projektu Ing. Seinera bylo nasvětlení přechodů pro chodce, které zpracoval Ing. Petr
Koza, IČO: 65234057. Pro použití v rámci zpracování nové dokumentace chodníků je nutné
projekt nasvětlení přechodů aktualizovat, zapracovat změny řešení chodníků a aktualizovat
rozpočet. Cenová nabídka na aktualizaci projektu a zapracování změn činí 22.990 Kč vč.
DPH. ORM předkládá ke schválení zadání aktualizace projektu na nasvětlení přechodů
v Nádražní ul.
Na položce nejsou dostatečné prostředky a pro zajištění financování na výše uvedené
rozšíření PD je nutné RO navýšení akce § 2219 „Rekonstrukce části chodníků v ul. Nádražní
PD“ ve výši 55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 25 tis. Kč z § 2212 - Rekonstrukce
živičného krytu v ul. Rezecká - realizace a přesunem 30 tis. Kč z § 3639 - Oprava opěrné zdi u
č. p. 361 v ul. Nádražní.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - chybí mu obrázek posunu přechodu - o kolik se posouvá? ORM - to se teprve
ukáže z projektu - cca 5 m. Mgr. Hylský - dává k úvaze, zda tuto část neřešit v rámci dotace a
realizovat si to tady podle svého. ORM - to nejde - musí být souvislá linie bezbariérová z toho vyplývají ty posuny přechodů. Mgr. Hylský upozorňuje, že dnes jsou lidé zvyklí zde
nějak chodit a k tomu, aby přecházeli o kus dál, bude třeba v původním místě umístit z obou
stran zábradlí, což může pak být problém. Společně s Ing. Dostálem požádali o prověření, zda
by to šlo řešit mimo dotaci. OMM přislíbili vznést tento dotaz a zaslat informaci radním.
Hlasováno o usnesení - 7 pro.
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 61-3496/21
RM souhlasí se zadáním dodatečných projektových, přechod pro chodce v ul. Rašínova a úpravy
křižovatkového prostoru v ul. Smetanova (před č. p. 276) za celkovou částku 31.460 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 61-3497/21
RM souhlasí se zadáním zpracování aktualizace projektu nasvětlení přechodů pro chodce
v Nádražní ul. za celkovou částku 22.990 Kč vč. DPH firmě Ing. Petr Koza, IČO: 65234057, a ukládá
ORM vystavit objednávku na zpracování aktualizace PD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 61-3498/21
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 190/2020, jejímž předmětem je mimo jiné
zpracování PD Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou DiK Janák, s.r.o., IČO: 62063600, na rozšíření projektových prací o přechod pro chodce v ul.
Rašínova a úpravy křižovatkového prostoru v ul. Smetanova (před č. p. 276) za celkovou částku
31.460 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 61-3499/21
RM schvaluje RO - navýšení akce § 2219 „Rekonstrukce části chodníků v ul. Nádražní PD“ ve výši
55 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 25 tis. Kč z § 2212 - Rekonstrukce živičného krytu v ul.
Rezecká - realizace a přesunem 30 tis. Kč z § 3639 - Oprava opěrné zdi u č.p. 361 v ul. Nádražní.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 ZD - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na akci "PD stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové Město nad Metují".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Němečka, zda se jedná pouze o popis stavu? OMM - potvrzeno, že ano.
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 61-3500/21
RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul.
Čelakovského, Nové Město nad Metují", ve znění přílohy tohoto bodu, a souhlasí s vyhlášením této
veřejné zakázky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Dodatek č. 1 ke smlouvě na realizaci přeložky ĆEZ Distribuce a.s. v ul. Na Bořetíně
Identifikace:
RM 51 usnesením č. RM 51-2966/20 schválila smlouvu u o přeložce č. 211/2020. Město
požádalo, na základě dohody mezi dodavatelem přeložky pro ČEZ Distribuce a.s., o změnu
termínu realizace stavby z důvodu koordinace se stavbou komunikace v ul. Na Bořetíně. ORM
předkládá dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č.
Z_S24_12_8120073286 na posun termínu realizace přeložky max. o 4 měsíce od podpisu
dodatku.
Odůvodnění:
Dodavatel stavby přeložky pro ČEZ Distribuce a.s. chtěl realizovat přeložku v polovině března
2021. Dodavatel rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně s tím nesouhlasil, protože je
nutné realizovat přeložku až po dokončení kanalizace. Kanalizace měla být realizována na
podzim. Z důvodů klimatických podmínek byl schválen přesun akce na jaro. Město požádalo o
prodloužení termínu realizace přeložky. Přeložka bude realizována v květnu nebo v červnu,
dle postupu realizace kanalizace. Na základě dodatku ČEZ Distribuce pozastaví práce na
přípravě realizace přeložky. Město musí zaslat písemný požadavek na ČEZ distribuce a.s. k
zahájení prací na zajištění přeložky, a to nejpozději do 4 měsíců od podpisu dodatku. ORM
doporučuje dodatek č. 1 ke smlouvě o přeložce schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 61-3501/21
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy
č. Z_S24_12_8120073286 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, na
posun termínu realizace max. o 4 měsíce od podpisu dodatku, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. rozvaděče VO
Identifikace:
OMM požádalo na základě požadavku TS společnost ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, o
změnu hodnoty jističe před elektroměrem v rozvaděčích VO: Krčín - bývalá radnice, Budín,
František - U Lípy, Žižkovo náměstí a Spy.
OMM předkládá ke schválení Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
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k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.: 21_SOP_01_4121771089,
21_SOP_01_4121771091,
21_SOP_01_4121771092,
21_SOP_01_4121771095,
21_SOP_01_4121771093. Podíl města na nákladech s připojením činí:
rozvaděč Krčín - bývalá radnice - 3000 Kč.
rozvaděč Budín - 5000 Kč
rozvaděč František - U Lípy - 3500 Kč
rozvaděč Žižkovo náměstí - 0 Kč
rozvaděč Spy - 4500 Kč
rozvaděč Vrchoviny - 3500 Kč
Finanční plnění ze smluv o připojení Bude hrazeno z rozpočtu TS.
Odůvodnění:
Navýšení hodnoty jističe bylo nutné, neboť stávající jističe byly nedostatečné a docházelo
k častým výpadků VO v daných lokalitách. ORM doporučuje smlouvy schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 61-3502/21
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_01_4121771089, 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, na navýšení jističe před elektroměrem na 3 x16 A v rozvaděči VO - Krčín bývalá radnice, podíl města na nákladech činí 3000 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 61-3503/21
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771091, 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, na navýšení jističe před elektroměrem na 3 x 20 A v rozvaděči VO - Budín,
podíl města na nákladech činí 5000 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 61-3504/21
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771092, 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, na navýšení jističe před elektroměrem na 3 x 32 A v rozvaděči VO - František
U Lípy, podíl města na nákladech činí 3500 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 61-3505/21
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771095, 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, na ponížení jističe před elektroměrem na 1 x 16 A v rozvaděči VO - Žižkovo
náměstí, podíl města na nákladech činí 0 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 61-3506/21
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771093, 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, na navýšení jističe před elektroměrem na 3 x 25 A v rozvaděči VO - Spy, podíl
města na nákladech činí 4500 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 61-3507/21
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771094, 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, na navýšení jističe před elektroměrem na 3 x 32 A v rozvaděči VO - Spy, podíl
města na nákladech činí 3500 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Smlouva o dílo - PD pro odvlhčení zdiva ZUŠ 1209
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na řešení zatékání do sklepních prostor budovy č. p. 1209 (ZUŠ) Husovo
náměstí, Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Ve sklepním prostoru budovy č. p. 1209 ZUŠ dochází ke zvýšenému pronikání vlhkosti do
kamenného zdiva ze strany od silnice I/14, tj. ze strany od ul. U Zázvorky. Jedná se o sklepní
prostor na rohu budovy do náměstí. S největší pravděpodobností tato vlhkost vzlíná a dochází
tak i k opadávání fasády na soklu objektu.
Na zpracování PD byl poptán Ing. Jan Chaloupský, aut. Ing., U Hřiště 639, 541 02 Trutnov,
který předložil cenovou nabídku ve výši 38.500 bez DPH, tj. 46.585 Kč vč. DPH. Ing. Jan
Chaloupský v loňském roce zpracoval návrh vhodného řešení odvlhčení.
V rozpočtu města na rok 2021 je pro zpracování PD schválena příslušná položka ve výši 80
tis. Kč.
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Na realizaci stavebních úprav pro odvlhčení zdiva domu č. p. 1209 (ZUŠ) bude podána žádost
o příspěvek na rok 2021 v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a
památkových zón, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.
Realizace stavebních úprav na odvlhčení zdiva sklepního prostoru se předpokládá současně s
realizací akce stavebních úprav silnice I/14 v ul. u Zázvorky, kterou zajišťuje ŘSD ČR, Správa
Hradec Králové.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura, zda tento problém souvisí se stavem komunikace, reagovala vedoucí
ORM s tím, že to musí řešit PD. Poté odhlasováno.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 61-3508/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Zpracování PD pro stavební povolení na opravu sklepních
prostorů proti zatékání na budově 1209 (ZUŠ) v Nové Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město
nad Metují a Ing. Janem Chaloupským, aut. Ing., IČO: 11164034, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, za
nabídkovou cenu 46.585 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Reakce na dotaz Ing. Maura z RM 60
Identifikace:
Na základě dotazu Ing. V. Maura v rámci RM 60 na dotační možnosti při výkupu bytů z
osobního vlastnictví do vlastnictví obcí (realizováno např. v Chomutově, pražských městských
částech) předkládáme následující informace:
Jedním z nástrojů regionální politiky pro čerpání finančních prostředků z fondů EU jsou tzv. ITI
- Integrované územní investice. ITI jsou určeny pro metropolitní oblasti/sídelní aglomerace s
koncentrací nad 300 tisíc obyvatel. V rámci výzev IROP určených pro oblasti ITI zaměřených
na sociální bydlení bylo možné zahrnout do žádostí o dotaci náklady na výkup bytů z
osobního vlastnictví do vlastnictví města. Například v Chomutově se snaží postupným
výkupem bytů získat pod kontrolu větší část bytového fondu v oblastech zatížených
spekulanty s nemovitostmi a využili k tomu dotaci z ITI Ústecko-Chomutovsko. Nové Město
nad Metují do území vymezených ITI nespadá, proto uvedené dotační tituly nejsou sledovány.
Odůvodnění:
Předložení informací k dotazu Ing. V. Maura v rámci RM 60 ohledně dotačních možnosti při
výkupu bytů z osobního vlastnictví do vlastnictví obcí (realizováno např. v Chomutově,
pražských městských částech).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 61-3509/21
RM bere na vědomí předložené informace k dotazu Ing. V. Maura v rámci RM 60 ohledně
dotačních možnosti při výkupu bytů z osobního vlastnictví do vlastnictví obcí (realizováno např. v
Chomutově, pražských městských částech).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/12 Žádost občanky o opravu komunikace Zářečí
Identifikace:
Žádost pí [osobní údaj odstraněn] o opravu komunikace Zářečí kamenivem a recyklátem, aby
cesta splňovala základní podmínky pro bezpečný průchod. Podrobnosti viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Uvedená cesta je i po roztátí sněhu bezpečně průchodná a chodci se zde
neboří do bahna. Vzhledem k neustále parkujícím autům zde bydlících občanů nebývá
využívána pro běžný průjezd jiných aut. Komunikace je upravována zaválcováním drceného
kameniva frakce 4/8. V průběhu měsíce dubna, dle vývoje počasí provedeme doplnění tohoto
štěrku a opět zaválcujeme.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi o způsobu provedení opravy bylo doplněno usnesení a pak hlasováno - 6
pro. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 61-3510/21
RM bere na vědomí žádost pí [osobní údaj odstraněn] o opravu komunikace Zářečí, ve znění
přílohy tohoto bodu, a ukládá TS upravit komunikaci doplněním a zaválcováním kamenivem frakce
4/8.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Postup přípravy oprav a projekčních prací na silnici I/14
Identifikace:
OMM předkládá informace o stavu příprav na chystané opravy ŘSD na silnici I/14 v Novém
městě nad Metují, a o stavu příprav PD na rekonstrukci silnice I/14 v ul. U Zázvorky (akce
ŘSD) a PD – „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ul. U Zázvorky“ (akce města).
OPRAVA SILNICE I/14: Pro ŘSD ČR opravu poškozeného úseku dlažebních kostek od ZUŠ
(od okraje asfaltu) směrem do Husova náměstí přibližně ke sloupu se sochou Panny Marie
provede firma, která pro nás realizovala chodníky v ul. Nahořanské – Dlažba Vysoké
Mýto,s.r.o. Realizaci zahájí duben - květen 2021. Připravují DIO, které jim musí schválit PČR
DI NA a Odbor dopravy na KHK. Konkrétní termíny se dozvíme.
B)
Rekonstrukci ulice U Zázvorky:
1) PD na rekonstrukci silnice I/14 v ul. U Zázvorky (akce ŘSD) - PD zpracována, je podána
žádost o stavební povolení. Dále je podáno odvolání proti stanovisku památkářů na
požadavek dlažebních kostek na silnici v ul. U Zázvorky, k tomu se má NPÚ Josefov teprve
vyjádřit.
2) PD – „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ul. U Zázvorky“ (akce města) - PD
zpracována, je podána žádost o stavební povolení. Zároveň byla podána žádost o
koordinované stanovisko na MěÚ NMnM, to zatím nebylo vydáno a máme jen prozatím ústní
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informace, že stanovisko NPÚ Josefov bude negativní. To by mělo dorazit do 20 dnů od
žádosti podané státní památkovou péčí NMnM, ta ji podávala dne 16.3.2021. Až dorazí toto
písemné stanovisko NPÚ a pokud bude opravdu negativní, tak OMM zahájí společně
s projektantem jednání a kroky, které povedou k vydání kladného stanoviska.
C)
OPRAVA OK U HASIČŮ – reklamace: Dle předběžné informace dojde k uzavření OK u
hasičů, navržený termín 12.4 – 23.4.2021, předpokládáme, že obdržíme veškeré podklady a
zpracované DIO. Provede znovu firma SOVIS CZ a.s.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - z čeho vychází avizovaný nesouhlas památkářů? ORM - týká se to způsobu
zadláždění chodníků - čekáme na stanovisko. Ing. Dostál - dotaz na úpravy a zeleň kolem
sochy. MST - shrnuje - vydláždění odseky a 2 stromy. Zde rozpory s památkáři nejsou. Druhy
stromů tam ještě nejsou řešeny. ORM - konkrétní úpravy a detaily budeme řešit v prováděcí
dokumentaci vč. detailu a řezů výsadby stromů a v návaznosti na očekávané negativní
stanovisko NPÚ, které zatím nedorazilo. Další podrobná diskuse většiny přítomných se týkala
rozhodování, zda by silnice v tomto úseku měla být dlážděná z kostek či asfaltová. Kostky
jsou ve prospěch vzhledu v MPR, ale je zde riziko větších otřesů na nepříliš stabilní podloží.
Asfalt by znamenal menší otřesy - ten prosazuje jak projektant, tak vlastník komunikace, tj.
ŘSD. V případě kostek (zadláždění bude dražší), lze očekávat požadavek ŘSD, aby finanční
rozdíl uhradilo město. Památkáři budou jednoznačně chtít kostky. Ing. Prouza - varianta
"kostky" je možná, ale jedině při splnění podmínky, tj. vyloučení jakékoliv těžké dopravy.
Diskuse o tom, jak by bylo možné tuto dopravu zakázat, týká se to především linkových
autobusů.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 61-3511/21
RM bere na vědomí předložené informace o postupu přípravy chystaných oprav na silnici I/14 v
Novém Městě nad Metují v letošním roce a o postupu přípravy PD na rekonstrukci silnice I/14 v ul. U
Zázvorky (akce ŘSD) a o postupu přípravy PD - „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ul.
U Zázvorky“ (akce města).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Úpravy Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
RM 48 dne 21.9.2020 schválila toto usnesení č. RM 48-2800/20: „RM schvaluje změnu ve
zřízení sjezdu pro RD na p. p. č. 632/6 v k. ú. Vrchoviny, a to tak, že nový sjezd bude zřízen
na pozemek ve vlastnictví města p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny, a dále schvaluje vybudování
provizorní příjezdové komunikace na části pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny a
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní
údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.“ Prozatím nedošlo k podpisu této Smlouvy, neboť žadatelé (manželé [osobní
údaj odstraněn]) s jejím zněním nesouhlasili a požadovali její úpravy. Probíhala
korespondence s jejich právním zástupcem a po několika měsíčním dopisování se obě strany
shodly na upraveném znění Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu, které je v příloze (úpravy
- doplnění jsou zažluceny).
Odůvodnění:
OMM společně s PRAV doporučuje tuto Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu schválit. Je
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třeba revokovat část schváleného usnesení č. RM 48-2800/20 a novým usnesením schválit
upravenou Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - shrnul si projednávanou záležitost, zda ji správně pochopil. Vedoucí ORM potvrdila mu, že to chápe správně. Mgr. Hylský - v tom případě si myslí, že je to špatně - měli
by se na tom podílet všichni, protože budou využívat i zbytek jednosměrky od p. č. 17 až
napojení na silnici I/14. Vedoucí ORM upozornila radní, že předloženým bodem se řeší jen
drobné změny ve smlouvě. Smlouva jako taková byla schválena RM již v loňském roce. Nové
doplnění je žlutě označený text ve smlouvě. Touto smlouvou se řeší pouze dodatečný sjezd z
boku, ze strany na propojovací komunikaci směrem ke stavebním parcelám p. Jarolímka. ST ve studii je uvedeno, že to bude v budoucnu jednosměrka? ORM - ano. Vedoucí OMM - pokud
bude probíhat další výstavba domů, bude to jednosměrka. ST - pokud jsme to chtěli za úplatu,
tak měli jsme ji měli chtít již pro schvalování PD ke stavebnímu povolení, ale to jsme
nepožadovali. Po diskusi hlasováno - 6 pro a 1 zdržel.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 61-3512/21
RM revokuje část usnesení č. RM 48-2800/20 a to: RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu,
mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 61-3513/21
RM schvaluje upravenou a vzájemně odsouhlasenou Smlouvu o právu provést stavbu, mezi
městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 Soulad záměru výstavby s Územní studií Krajské předměstí - podnět občana
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], oslovil dne 16.03.2021 písemně formou e-mailu zastupitele
města ve věci využití veřejného prostoru Malecí - Březinky. V souvislosti s plánovanou
výstavbou „Penzionu a občerstvení“ na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. ZM
požádal o veřejné projednání této věci na jednání ZM a přijetí usnesení. Dále uvedl, že pokud
bude v zápisu z jednání ZM většinou odsouhlasen soulad navrženého řešení s Územní studií
NMnM - Krajské předměstí - studie systému zeleně, bude tuto svou námitku považovat za
vyřešenou. Pokud tomu bude naopak, bude na své námitce nesouladu v řízení nadále trvat.
Záměr výstavby je aktuálně posuzován OVRR. Informativně RM pod usnesením č. RM 512978/20 "schválila 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."
Odůvodnění:
Projednat a připravit pro ZM. RM pod usnesením č. RM 50-2923/20 "schválila Dohodu o
umístění staveb mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění
přílohy tohoto bodu." Dohoda o umístění staveb pojednává o realizaci chodníků podél
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"Novostavby penzionu a občerstvení" na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T.
G. Masaryka, kterou bude realizovat soukromý investor. Město Nové Město nad Metují má
záměr, aby budovaný chodník podél této novostavby a podél silnice I/14 v budoucnu propojil i
park Březinky. Vyjádření OVRR: v rámci řízení čeká na dodání dalších podkladů, zároveň
nespatřuje překážku vydat stavební povolení. OMM: stavebník dodržel a splnil vše co měl v
podmínkách města (sjezd, výška budovy, parkování, průchod do parku, odclonění od BD,
podmínky ÚP atd.). Nemáme v současné době dalších připomínek. Investiční záměr je jak pro
potřeby občanů, tak i z pohledu rozvoje města vhodně zvolen. O dalším vývoji rozhodne
stavební úřad. Další materiály jsou v příloze tohoto bodu vč. vyjádření ARCH, které žadatel již
dříve obdržel. OVRR s vyjádřením ARCH se ztotožňuje.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bod na tzv. "žlutém papíru" předložený přímo do RM. Dopis občana obdrželi všichni
zastupitelé e-mailem přímo od občana (autora dopisu). Prostřednictvím Konsiliáře bylo
zasláno radním doplnění za OVRR, OMM + 2 návrhy usnesení. Do diskuse se zapojila většina
radních a vzešlo z ní další usnesení ve znění: "RM doporučuje ZM k dané věci vyjádřit svůj
souhlas v rámci územního či stavebního řízení, a to jak k samotnému záměru, tak k
podkladům pro rozhodnutí (vč. případných územních studií). Toto vše pak bude sloužit jako
podklad pro posuzování a rozhodování stavebního úřadu." Poté byla všechna 3 usnesení
radními odhlasována 7 hlasy.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 61-3514/21
RM doporučuje ZM konstatovat, že není oprávněné rozhodovat o souladu stavebního záměru s
územně plánovacími podklady nebo Územním plánem, protože se nejedná o samostatnou
působnost ZM. To přísluší pouze stavebnímu úřadu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 61-3515/21
RM doporučuje ZM k dané věci vyjádřit svůj souhlas v rámci územního či stavebního řízení, a to jak
k samotnému záměru, tak k podkladům pro rozhodnutí (vč. případných územních studií). Toto vše
pak bude sloužit jako podklad pro posuzování a rozhodování stavebního úřadu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 61-3516/21
RM souhlasí s předloženým záměrem "Novostavba penzionu a občerstvení na parcele č. 661/1,
k.ú. Nové Město nad Metují" včetně propojovacího chodníku podél silnice I/14, dále souhlasí se
stávajícím umístěním autobusové zastávky. RM pokládá předložené využití území za kvalitnější, než
uvádí územní studie.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Odpis nevymahatelných pohledávek
Identifikace:
OF navrhuje odpis nevymahatelných pohledávek za dlužný nájem a úhrady za služby
s nájmem spojené za období leden - červen r. 2008 a faktury za odstranění závad při
předávání bytu, vše v celkové výši 12 729 Kč, pohledávky za ubytování v městské ubytovně
za období leden – únor 2019, poslední splátky za vyúčtování služeb uživatele bytu za období
leden – únor 2017 a splátky z vyúčtování nákladů MP na dopravu do PZS z r. 2017, vše
v celkové výši 6 723 Kč a neuhrazené zbývající části z vyúčtování nákladů MP na dopravu do
PZS z r. 2017 ve výši 1 003 Kč, tedy pohledávky za třemi dlužníky v souhrnné výši 20 455 Kč
dle přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 61-3517/21
RM schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek za třemi dlužníky za neuhrazené nájemné a
služby spojené s užíváním bytu, za odstranění závad při předávání bytu, za ubytování v městské
ubytovně a za vyúčtování nákladů MP na dopravu do PZS v souhrnné výši 20 455 Kč, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Plán účetních odpisů na rok 2021
Identifikace:
RM je předložen ke schválení Plán účetních odpisů na rok 2021, který se týká dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku města – viz přílohy.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční aktualizaci Plánu účetních odpisů majetku města.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 61-3518/21
RM schvaluje Plán účetních odpisů na rok 2021, který se týká dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku města dle příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Akce "Ukliďme svět" - jarní úklid našeho města
Identifikace:
U příležitosti Dne země proběhne v sobotu 24.04.2021 dobrovolnická akce "Ukliďme svět",
které se zúčastní i naše město pod heslem "Pojďme společně uklidit naše město". Cílem této
akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v okolí našeho města.
Odůvodnění:
Naše město se této akce účastní už několik let. Díky řadě dobrovolníků se v minulosti podařilo
uklidit mnoho míst v okolí našeho města.
V letech 2017 - 2020 probíhala akce pod názvem "Ukliďme svět, ukliďme Česko", od roku
2021 pokračuje tato akce opět samostatně pod názvem "Ukliďme svět".
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 61-3519/21
RM souhlasí s účastí našeho města v dobrovolnické akci "Ukliďme svět", která se bude konat v
sobotu 24. dubna 2021 dopoledne.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Ukončení smlouvy se společnostní Arriva
Identifikace:
V souvislosti s ukončením činnosti společnosti Arriva Services a.s. dochází i k ukončení
provozu čerpací stanice.
Odůvodnění:
Společnost Arriva a.s. oznámila e-mailem ze dne 16.03.2021, že ke dni 26.03.2021 končí
provoz čerpací stanice v Novém Městě nad Metují. V souvislosti s touto skutečností končí
smluvní vztah mezi městem a touto společností dohodou. Čerpací stanici bude ode dne
01.04.2021 provozovat nový provozovatel, se kterým město uzavře smlouvu za stejných
podmínek, jako byly se společností Arriva Services a.s.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 61-3520/21
RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o podmínkách odběru pohonných hmot se společností
Arriva Services a.s., IČO: 28170911, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 43

ZÁPIS Z PORADY
RM 61 ze dne 22.03.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

7/3 Uzavření smlouvy se společností ČSAD Havířov a.s.
Identifikace:
Společnost ČSAD Havířov a.s. bude ode dne 01.04.2021 provozovat čerpací stanici v Novém
Městě nad Metují, kde jsme měli původní smluvní vztah na odběr PHM se společností Arriva
Services a.s.
Odůvodnění:
V souvislosti se změnou dopravce dochází ke změně provozovatele čerpací stanice, se
kterým navrhujeme uzavřít smluvní vztah ve stejném rozsahu jako jsme měli se společností
Arriva Services a.s. Čerpání pohonných hmot využívají především TS, které zde čerpají PHM
do veškeré techniky, u které je značně komplikované dojíždět na smluvní čerpací stanice.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 61-3521/21
RM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu o prodeji pohonných hmot se společností ČSAD Havířov
a.s., IČO: 45192081, se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 61-3522/21
RM souhlasí s udělením výjimky z Pravidel pro zadávání zakázek na uzavření smlouvy se
společností ČSAD Havířov, IČO: 45192081, se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí,
na odběr pohonných hmot na bezobslužné čerpací stanici v Novém Městě nad Metují, a to s
ohledem na objektivní potřeby čerpání těchto pohonných hmot Technickými službami města Nové
Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Změna termínu zasedání ZM 18 a seminář k Urbanisticko-architektonické studii
areálu býv. kasáren
Identifikace:
Na řádném veřejném zasedání ZM 17 byl zmíněn požadavek na posun termínu plánovaného
dubnového zasedání ZM 18. Zároveň se na to váže požadavek zastupitelů, svolat seminář ve
věci vyhodnocení Urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad
Metují. Tuto záležitost měla projednat RM 61 dne 22.03.2021. Na základě těchto skutečností a
po diskusi radní souhlasili s konáním ZM 18 ve čtvrtek dne 29.04.2021 od 16:00 hodin ve
velkém sále Kina 70 a dále souhlasili se svoláním výše uvedeného semináře, který by se
konal ve středu dne 14.04.2021 od 17 hodin ve velkém sále Kina 70. Semináře by se měli
mimo zástupců města, zastupitelů a odborných útvarů zúčastnit také členové hodnotící
komise a zpracovatel vítězného návrhu. ORM přizve i architekty z Prahy, kteří byli členy
komise. V rámci debaty o smyslu a obsahu semináře proběhla obsáhlá diskuse všech
přítomných radních, ve které si vysvětlovali, proč po všech úkonech, které v dané záležitosti
proběhly, nebylo nakonec na ZM rozhodnuto o vítězi zakázky a proč je nutno ještě dále řešit
podobu návrhu vítězné studie. Diskuse se netýkala jen předpokládané zástavby v území
bývalých kasáren, ale přesáhla i do oblasti budoucích nutných investic města, jako např.
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rekonstrukce bývalého hotelu Metuj, stav bytového fondu v majetku města a nutné velké
investice do něj apod.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Jedná se o bod, který vzešel z podnětu na řádném veřejném zasedání ZM 17 dne 18.03.2021.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 61-3523/21
RM rozhodla o posunutí termínu konání zasedání ZM 18, a to z 15.04.2021 na 29.04.2021 s tím, že
ZM se bude konat v daném termínu od 16:00 hodin ve velkém sále Kina 70.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 61-3524/21
RM ukládá MST svolat seminář zastupitelů k vyhodnocení Urbanisticko-architektonické studii areálu
bývalých kasáren, který proběhne 14.04.2021 od 17 hodin ve velkém sále Kina 70 s tím, že
semináře se mimo zástupců města, zastupitelů a odborných útvarů zúčastní také členové hodnotící
komise a zpracovatel vítězného návrhu.
Odpovídá: MST, Provede: OSÚ, Termín: 19.04.2021
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:
ST podal informace k e-mailovým dotazům Ing. Maura, tj. k dalšímu postupu v řešení lávky
pod zámkem, zateplení a rekonstrukce budov "Průmyslové školy" a jednání se zástupci Lidlu.
Konec jednání RM 61 v 16:39 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 61 vyhotoven dne:
Zápis z RM 61 vypraven dne:
Zápis z RM 61 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
25. března 2021
25. března 2021
25. března 2021
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