Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 94 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 13.06.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:17

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:17

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:17

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:17

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:17

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:17

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:17

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:17

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:17

Plná

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

13:00

14:20

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:25

15:58

Částečná

12

Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

14:25

14:30

Částečná

13

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

15:05

15:55

Částečná

14

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

15:20

15:55

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 13.06.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony I - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/2

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

2/3

Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN

2/4

Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Rašínova"

2/5

Zápis č. 13 ze zasedání KKULT ze dne 25.05.2022

2/6

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT

2/7

Nákup obrazu od ak. mal. Josefa Ladislava Šichana - podnět KKULT

2/8

Zhotovení repliky akvaduktu - podnět KKULT

2/9

Žádost MK o nákup židlí

2/10

Žádost MK o povolení kulturní akce - DED 2022

2/11

Žádost Akademické týdny o.p.s. o zapůjčení pódiových dílů na akci Akademické týdny

2/12

Žádost o navýšení příslibu - Sokol Krčín

2/13

Poděkování "Branně bezpečnostní den"

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Prodej pozemků p. p. č. 677/70 a p. p. č. 677/141, k. ú. Nové Město nad Metují, vč. žádosti
o kácení dřevin rostoucích mimo les, ul. Pod Vodojemem

3/2

Koupě pozemků p. p. č. 2176/30 a p. p. č. 2176/44 oba v k. ú. Nové Město nad Metují,
ul. Gen. Klapálka

3/3

Bezúplatný převod pozemků po rekonstrukci chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská
z vlastnictví KHK do vlastnictví města (předběžný souhlas)

3/4

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva - Povodí Labe, s.p.
- Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách

3/5

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva - Povodí Labe, s.p.
- Lávka pro pěší pod zámkem

3/6

Výpůjčka skladovací haly v areálu býv. kasáren
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4.

Správa nemovitostí

4/1

Svěření pravomoci RM - Smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

4/2

Zveřejnění záměru pronájmu 2x garáž v ul. Klosova (za býv. Hotelem Metuj)

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.04.2022

4/4

Zápis ze 180. zasedání Bytové komise ze dne 11.05.2022

4/5

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 30.04.2022

5.

Rozvoj

5/1

Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.

5/2

Ukládání optiky v ul. Nádražní - N_SYS s.r.o.

5/3

Roční zpráva o provozování kanalizace Nové Město nad Metují

5/4

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. - připojení měřiče rychlosti
v ul. Náchodská

5/5

Dodatek č. 2 k SOPPS ukládání optické sítě

5/6

Aktuální stav projektů ke dni 07.06.2022

5/7

Zpráva o naplňování strategického plánu

5/8

Rekonstrukce veřejných budov - žádost o dotaci v programu MMR

5/9

Oprava ul. Družební - žádost o dotaci z MMR

5/10

Urbanisticko-architektonická studie - lokalita Kasárna

5/11

Rekonstrukce veřejného osvětlení - dotační možnost

5/12

Smlouva o právu k provedení stavby

5/13

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/14

Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I. etapa“

5/15

Žádost o posouzení usnesení RM ve věci odstranění oplocení u čp. 310 v ul. Johnova a Husova

5/16

Smlouva o právu provést stavbu sjezdu na účelovou komunikaci

5/17

DZ - zákaz stání v ul. V Aleji

5/18

Rezignace předsedkyně Komise pro otevírání obálek a členky Pracovní skupiny Kino 70 ke dni
31.05.2022

5/19

Návrh na pořízení změny územního plánu - areál textilního závodu Nyklíček
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6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2022

6/2

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 08.06.2022

6/3

Žádost SDH Krčín o dotaci na hasičský vůz

6/4

Navýšení § 6221 - humanitární zahraniční pomoc - RO

6/5

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

ZM 25 dne 23.06.2022

7/2

Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022-2026

7/3

Plán sociálních služeb Novoměstska 2022-2024

7/4

Smlouva o vypořádání závazků město a ČEZ Prodej a.s.

7/5

Smlouva o vypřádání závazků město a Hasičská vzájemná pojišťovna

7/6

Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických jmen ČR,
INSPIRE, Ortofota ČR a archiválie ÚAZK

7/7

Zápis z 5. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 18.05.2022

7/8

Možnost zřízení karavanových stání v Novém Městě nad Metují

8.

Diskuse

Stránka 4

ZÁPIS Z PORADY
RM 94 ze dne 13.06.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 93-5047/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Další postup v realizaci výstavby v areálu býv. kasáren

Zadání:

ukládá
OMM a MST předložit do RM 94 upravenou Urbanisticko - architektonickou studii
areálu bývalých kasáren Nové Město nad Metují k dalšímu projednání a ke schválení
ZM s přidaným návrhem na pořízení návrhu na změnu Územního plánu NMnM v
řešené lokalitě.

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 93-5045/22

Název:

Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I.
etapa“

Zadání:

byla seznámena
se situací ve variantě F (05/2022) pro stupeň DUR soukromého podnikatelského
záměru pod názvem "Zasíťování lokality "Dubinky" - I. etapa, na parc. č. 709/1,
2076/3, k. ú. Nové Město nad Metují, parc. č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3,
881/4, k. ú. Vrchoviny". RM doporučuje investorovi ve východní části ul. Luční
zaměnit chodník podél vozovky za zelený pás se stromořadím a ukládá OMM
připravit doprovodné dokumenty ke schválení v RM 94, tj. dne 13.06.2022.

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 93-5017/22

Název:

VZ - Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro
posouzení a hodnocení nabídek, vyloučení firmy BEZEDOS s.r.o., se sídlem
Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 2750867, ze zadávacího řízení na akci
"Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují".

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 06.06.2022:
Splněno. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče BEZEDOS s. r. o. bylo uveřejněno na
profilu zadavatele.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 07.06.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 07.06.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 06.06.2022
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Číslo úkolu:

RM 93-5015/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

Zadání:

schvaluje
přípravné práce na realizaci nového kontejnerového stání v ul. Družební dle PD
OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, pod názvem Kontejnerové
stanoviště na p. p. č. 668/1 v ul. Družební (uprostřed parkoviště NAD STOPEM na
zpevněné ploše) ve znění upravené přílohy tohoto bodu.

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

OMM bere na vědomí.

Číslo úkolu:

RM 91-4956/22

Název:

MST - dotaz ze ZM 24 ve věci rekonstrukce ul. Družební

Zadání:

ukládá
ST ve spolupráci s OF předložit návrh RO na navýšení rozpočtu akce Oprava ul.
Družební - realizace tak, aby mohla být realizována v roce 2022 i v případě, že
nebude získána dotace.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno - bude předloženo do RM 94 dne 13.06.2022.

Číslo úkolu:

RM 91-4948/22

Název:

Alternativy vytápění plynem - plnění usnesení č. RM 87-4736/22

Zadání:

bere na vědomí
ve znění přílohy k tomuto bodu materiál nazvaný Alternativy vytápění plynem, který
předložil RM p. Miroslav Kosek, jednatel společnosti První novoměstská teplárenská
s.r.o. a ukládá jednateli PNT s.r.o. sledovat informace kolem duálních hořáků, tj.
plyn/LTO s tím, že tato záležitost bude zařazena do programu koncepční RM 93, tj.
dne 30.05.2022.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno - bude předloženo do jednání VH PNT s.r.o. dne 13.06.2022.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 06.06.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 08.06.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 08.06.2022
Původní plnění: 30.05.2022

Žádost o nový termín plnění - vzhledem k projednání těchto záležitostí v DR PNT
s.r.o., je třeba problematiku přesunout na 13.06.2022, kdy proběhne zasedání VH
PNT s.r.o.
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Číslo úkolu:

RM 91-4946/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a MŠ Na Františku ve
znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 91-4932/22

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na p. p. č. 1313/3 a p. p. č.
2121/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Ve Vilách

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, k
částem pozemků ve vlastnictví města, a to pozemku parc. č. 1313/3 a pozemku parc.
č. 2121/1, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu 212 bm (132 m2) dle GP č.
2360-15579b/2021, za jednorázovou náhradu ve výši 42.400 Kč + DPH v zákonné
výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

06.06.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 18.05.2022.

Číslo úkolu:

RM 91-4924/22

Název:

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín"

Zadání:

ukládá
TS zajistit odvoz stánků dne 02.06.2022 dopoledne do "ZŠ Krčín" a v pondělí dne
06.06.2022 zpět.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Stánky byly postaveny, zapůjčeny pivní sety a silniční zábrany.

Číslo úkolu:

RM 84-4603/22

Název:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti č. 240/2019

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti na p. p. č. 619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem dopravního
připojení stavby „NOVOSTAVBA OBJEKTU BEZBARIÉROVÉHO BYDLENÍ na p. p.

Termín plnění: 31.05.2022
Splněno: 06.06.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 06.06.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 08.06.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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č. 2332 a 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují“ č. 240/2019. Dodatek č. 1 k uvedené
Smlouvě je uzavírán mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROBUST
INVEST Nové Město Malecí s.r.o., Příběnická 939/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:
07928301, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

09.02.2022

Termín plnění: 31.05.2022
Splněno: 07.06.2022
Původní plnění: 07.03.2022

Plnění úkolu:

06-07-2022: Fa PROBUST INVEST již není vlastníkem pozemku. Nové smlouvy
budou uzavřeny s případným novým vlastníkem, a to v případě, že bude pokračovat
ve stejném záměru. Úkol navrhujeme vyřadit ze sledování.
12.04.2022: 5.03.2022:1.3.2022: Žádost o posun termínu. Prozatím na město nebyl
doručen uvedený dodatek č.1 podepsaný stavebníkem. byl už několikrát urgován.
15.03.2022:1.3.2022: Žádost o posun termínu. Prozatím na město nebyl doručen
uvedený dodatek č.1 podepsaný stavebníkem.
1.3.2022: Žádost o posun termínu. Prozatím na město nebyl doručen uvedený
dodatek č.1 podepsaný stavebníkem.

Číslo úkolu:

RM 87-4700/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost o provedení živičného krytu v ul. Budín

Zadání:

ukládá
TS provést nezbytné opravy a údržbu ul. Budín na p. p. č. 198/1, 695 a 205/1 v k. ú.
Krčín v rámci své obvyklé činnosti.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Byly provedeny úpravy recyklinem a zaválcováním.

Číslo úkolu:

RM 87-4682/22

Název:

Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pojmenování nově vybudované ulice ve
Vrchovinách, ve znění přílohy tohoto bodu, a postupuje ji k projednání a následnému
stanovisku Komise názvoslovné.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

08.06.2022: Splněn. Projednáno v Komisi názvoslovné a následně v RM 93.
30.03.2022: Usnesení RM odesláno žadateli. Žádost bude projednána na nejbližším
zasedání Komise názvoslovné, které je plánováno na duben tohoto roku.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 08.06.2022

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Termín plnění: 31.05.2022
Splněno: 08.06.2022
Původní plnění: 04.04.2022
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Číslo úkolu:

RM 87-4680/22

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Název:

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM jednat se žadatelem o případných podmínkách nájmu nebo výpůjčky pozemku
parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

29.03.2022: Žadatel osloven. Dne 22.03.2022 proběhla schůzka v kanceláři vedoucí
OMP. Žadatel má zájem o pronájem pozemku. Řešeny konkrétní podmínky nájmu.
Dohodnuto, ze podá novou žádost o pronájem části pozemku, ve které přesné uvede,
co by mělo být na části městského pozemku realizováno.
19.05.2022: Dnes telefonický dotaz na žadatele, zda platí jeho zájem o případný
nájem pozemku (žádost dosud nebyla podána). Žadatel sdělil, že o tom přemýšlel, a
v současné době nebude o nájem části pozemku žádat. Má za to, že se mu nevyplatí
do pozemku investovat a umísťovat zde část dětského hřiště, pokud nebude
pozemek v jeho vlastnictví. Dále sdělil, že "si podá novou žádost až po volbách...".

Číslo úkolu:

RM 87-4678/22

Název:

Žádost o zapůjčení pódia - Aeroklub

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení zastřešeného pódia ve čtvrtek 02.06.2022 na novoměstském
letišti a zbourání a odvoz zastřešeného pódia v pondělí 06.06.2022.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Podium postaveno, akce úspěšně proběhla.

Číslo úkolu:

RM 82-4528/22

Název:

Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví města

Zadání:

bere na vědomí
předložený návrh systému sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu a ukládá KŽP tento návrh
projednat na jejím nejbližším zasedání.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

16.02.2022 - KŽP doposud neměla další zasedání. Žádost o prodloužení termínu.
Termín zasedání KŽP je 4.5.2022 - předpokládá se výstup ohledně tohoto bodu.

Termín plnění: 31.05.2022
Splněno: 06.06.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 08.06.2022

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 31.05.2022
Splněno: 11.05.2022
Původní plnění: 21.02.2022

KŽP projednala tento bod na svém zasedání dne 4.5.2022 a usnesení bylo
předloženo do RM 92.
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Číslo úkolu:

RM 92-5004/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost o zapůjčení pivních setů na akci Setkání Albatrosáků dne 11.06.2022

Zadání:

ukládá
TS kontaktovat žadatele a zajistit předání sad rozkládacích stolů a lavic na akci
Setkání Albatrosáků dne 11.06.2022.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Žadatel kontaktován, lavice předány

Číslo úkolu:

RM 92-5000/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi firmou Elektrowin a.s., IČO:
27257843, Michelská 300/60, Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Smlouva je digitálně podepsána. Bude zveřejněna v registru smluv.

Číslo úkolu:

RM 92-4999/22

Název:

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
SR_22_3994122

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_3994122
ve výši 128.763 Kč, mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500
03 Hradec Králové, IČO: 70889546, DIČ: CZ70889546, a městem Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 92-4995/22

Název:

Zápis z 19. zasedání Komise životního prostředí ze dne 04.05.2022

Zadání:

bere na vědomí
doporučení KŽP přijmout Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví města
vypracovaný TS jako oficiální podklad pro údržbu zelených ploch ve vlastnictví města
a navržený systém tímto schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

18.05.2022

Termín plnění: 10.06.2022
Splněno: 08.06.2022

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 30.06.2022
Původní plnění: 13.06.2022

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 18.05.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 13.06.2022
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Splněno: 08.06.2022
Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 92-4992/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, pro dopravní připojení pozemku p. p. č. 673/3
v k. ú. Nové Město nad Metují na místní komunikaci ul. Kpt. Jaroše, za poplatek
1.500 Kč, mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno, SOPPS sjezdu byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 92-4991/22

Název:

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

Zadání:

ukládá
OMM připravit s projektantem další variantu k předložené variantě v příloze tohoto
bodu, tzn. prověřit posun kontejnerového stanoviště navrženého uprostřed parkoviště
NAD STOPEM, na asfaltovou plochu bez zásahu do zeleného pásu. Nové umístění
prověřit z pohledu funkčního, rozměrového a technického provedení.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do dřívější RM 93.

Číslo úkolu:

RM 92-4989/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD - "Dopravní napojení lokality
Dubinky, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
HIGHWAY DESING, s.r.o., Okružní 948, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351,
kterým je upraven termín dodání uvedené PD, s termínem odevzdání v 10/2022, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 06.06.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 01.06.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 01.06.2022
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Číslo úkolu:

RM 92-4987/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD - BD Metuj" mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, kterým je
upraveno přerušení prací na zpracování uvedené PD, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

2022-06-07: Protistrana byla urgována o zaslání podepsaného dodatku zpět na úřad.

Číslo úkolu:

RM 92-4985/22

Název:

VZ - "MŠ Krčín - vybudování ložnice"

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "MŠ Krčín - vybudování ložnice" mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jeseníce, IČO:
63217031, za nabídkovou cenu 554.989,51 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 07.06.2022
Smlouva je odeslána k propisu druhé straně. Žádost o posun termínu plnění.

Číslo úkolu:

RM 92-4983/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
2049/1 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby "RD a
novostavba garáž, Smetanova ul. č. p. 338 na stp. č. 647, a p. p. č. 461/4 v k. ú.
Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 07.06.2022
Splněno. Smlouva o právu provést stavbu sjezdu je uzavřena.

Termín plnění: 11.07.2022
Původní plnění: 13.06.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 27.06.2022
Původní plnění: 13.06.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 07.06.2022
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Číslo úkolu:

RM 92-4982/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

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

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky "Oprava a zateplení fasády BD čp. 352 - 465 v ul. Zborovská,
Nádražní - PD" o 210 tis. Kč (§ 3612). Navýšení bude pokryto přesunem z akce
"Okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčast města" (§ 2219).

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 92-4981/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v
Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ARAGON
ELL, s. r. o., Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka, IČO: 28820525, za nabídkovou
cenou 356.950,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

07.06.2022: Žádost o nový termín. Smlouva byla odeslána k podpisu firmě ARAGON
ELL, s. r. o.

Číslo úkolu:

RM 92-4975/22

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Změnu a doplněk č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Nové
Město nad Metují, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, a
spolkem Příležitost k podání ruky z.s., se sídlem U Výstaviště 230/11, 170 00 Praha
7, která se týká přistoupení PKPR s.r.o., Mladé Buky č. p. 302, 542 23, IČO:
14178532, jako druhého nájemce prostor na adrese 28. října 415, Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 06.06.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 25.07.2022
Původní plnění: 13.06.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 06.06.2022
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Číslo úkolu:

RM 92-4973/22

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Název:

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu dohodou

Zadání:

schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 283 o výměře 1,5 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují ze dne 03.08.2022 mezi městem Nové Město nad Metují a pí
Kamilou Lakomou, IČO: 01870769, se sídlem: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové
Město nad Metují, a to ke dni 20.05.2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

08.06.2022: Splněno. Smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 92-4972/22

Název:

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

Zadání:

byla seznámena
s nabídkou společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o., IČO: 41189698,
se sídlem: Českobrodská 1329, 198 21 Praha 8, a konstatuje, že nemá zájem o
umístění nápojového automatu na autobusovém nádraží v Novém Městě nad Metují,
neboť je v plánu vybudovat nový terminál autobusového nádraží a v zázemí
plánovaného objektu je na tuto službu pamatováno. V současné době na tomto místě
RM nepovažuje umístění za vhodné.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

06.06.2022: Splněno. Žadatel informován DS dne 24.05.2022.

Číslo úkolu:

RM 92-4965/22

Název:

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín"

Zadání:

ukládá
TS zajistit odvoz deseti sad rozkládacích stolů a lavic, a to dne 02.06.2022 dopoledne
do "ZŠ Krčín" a v pondělí dne 06.06.2022 zpět.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 52-3041/20

Název:

Nasvětlení přechodu u kruhového objezdu

Zadání:

ukládá
MST projednat s kompetentním zástupcem ŠKODA Kvasiny případnou možnost
získání dotace na nasvětlení přechodu u kruhové křižovatky T. G. Masaryka (u

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 08.06.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 06.06.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 08.06.2022

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.
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hasičárny), v případě získání dotace, tak RM ukládá OMM navrhnout zařadit tuto
investiční položku do rozpočtu města na rok 2021 v průběhu roku.
Založeno:

20.11.2020

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 20.05.2022
Původní plnění: 25.01.2021

Plnění úkolu:

Úkol ukončen viz e-mail projektové manažerky Ing. Marvánové ze dne 22.04.2022
adresovaný MST: "Dobrý den, zasílám informaci, že Nadace ŠKODA AUTO vyhlásila
program pro Dopravní bezpečnost. Program jsme měly sledovat i v návaznosti na
úkol, který se Vám opakuje v RM – Nasvětlení přechodu u kruhového objezdu. Jak
jsem již dříve psala, v programech se oproti předchozím rokům změnily podmínky
ohledně jasného vymezení místa realizace. Konkrétně u programu na Dopravní
bezpečnosti je zde zakotveno, že projekt musí být realizován nebo mít zásadní přínos
v rámci uvedeného území: Mladoboleslavsko - okres Mladá Boleslav Rychnovsko okres Rychnov nad Kněžnou Vrchlabsko - ORP Vrchlabí a Jilemnice. Žadatel sídlo v
území mít nemusí. Podmínku místa realizace či zásadního přínosu bychom tedy
s projektem Nasvětlení přechodu u kruhového objezdu nesplnili. Obecně tedy v rámci
Nadace ŠKODA AUTO už nemá město moc šanci podávat žádosti. Muselo by se
jednat o takový projekt, který bude mít velký přínos pro vedlejší okres a samozřejmě
by pak záleželo na hodnotitelích. Žaneta Marvánová"
Plnění ke dni 19.01.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Nesplněno.
Avizovaný grantový program na bezpečnost dopravy Nadační fond ŠKODA AUTO
v roce 2021 nakonec nevyhlásil. Dle vyjádření pracovníka z Nadačního fondu ŠKODA
AUTO plánují vyhlásit nový grant v 1. polovině letošního roku. Primárně budou
podporovány projekty v rychnovském okrese, kde je závod ŠKODA AUTO. Projekty
mimo toto území budou také hodnoceny, ale pro jejich přijetí bude nutné, aby se
jednalo o kvalitní projekt s velkým přínosem.
Plnění ke dni 23.11.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Grantový program
nebyl doposud vyhlášen. Stránky nadace nadále sledujeme.
Plnění ke dni 12.10.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Důvodem žádosti o
prodloužení je skutečnost, že dosud nebyl vyhlášen příslušný dotační titul. Původní
termín pro vyhlášení byl konec září 2021. Aktuálně je však na stránkách Nadačního
fondu ŠKODA AUTO u programu Dopravní bezpečnost uvedeno, že vyhlášení bude
na podzim 2021, bez přesnější specifikace měsíce či data. Vzhledem k tomu, že
továrna Škoda Auto se již několik měsíců potýká s problémy ve výrobě je otázkou,
zda vůbec budou dotace na dopravní bezpečnost pro letošní rok vyhlášeny.
Plnění ke dni 01.07.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Dotační program
„Dopravní bezpečnost" společnosti ŠKODA AUTO, ze kterého by bylo možné zkusit
žádat na nasvětlení přechodu, nebyl ještě vypsán. Plánovaný termín pro jeho vypsání
je září 2021.
Plnění ke dni 19.04.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Dotační program
„Dopravní bezpečnost v obcích" společnosti ŠKODA AUTO, ze kterého by bylo
možné zkusit žádat na nasvětlení přechodu, nebyl ještě pro letošní rok vypsán.
Plnění ke dni 08.03.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu pracovní
neschopnosti MST. V současné době nejsou vypsány nové podmínky dotačního
grantu. Ve sledování.
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Původní plnění: Žádost o prodloužení termínu plnění. Vyjádření MST - se zástupcem
společnosti Auto Škoda jsem byl v kontaktu dne 23.11.2020 a on mne v dané
záležitosti odkázal na 1. polovinu února 2021, kdy bude znát aktuální možnosti a
podmínky poskytování dotací ze strany Auto Škoda v roce 2021.

Číslo úkolu:

RM 90-4915/22

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Název:

Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního
poměru zaměstnance

Zadání:

schvaluje
bezúplatné přenechání použitého služebního mobilního telefonu Samsung Galaxy
A40 (inventární číslo 100000000660) Ing. Simoně Vojnarové u příležitosti ukončení
jejího pracovního poměru. Uvedený mobilní telefon bude vyřazen z majetku města.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Telefon vyřazen z majetku města.

Číslo úkolu:

RM 90-4892/22

Název:

Rekonstrukce přístavby ZŠ Krčín v Novém Městě nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM
uložit MST ve spolupráci s OMM zadat zpracování PD na kompletní rekonstrukci
celého objektu přístavby "ZŠ Krčín" čp. 152 v ul. 1. máje tak, že rekonstrukce objektu
bude rozdělena do dílčích etap, které mohou být zadávány postupně dle finančních
možností města, a to na kompletní rekonstrukci objektu ve stávajícím rozsahu.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 07.06.2022:
Splněno. ZM dne 28.04.2022 uložilo MST ve spolupráci s OMM zadat zpracování
projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci celého objektu přístavby ZŠ Krčín
čp. 152 v ul. 1. máje v souladu s doporučením RM.

Termín plnění: 31.05.2022
Splněno: 27.04.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 07.06.2022
Původní plnění: 28.04.2022

Plnění ke dni 26.04.2022:
Návrh na řešení je předkládán na jednání ZM dne 28.04.2022. Zadání na zpracování
PD bude řešeno na základě výsledku projednání ZM.

Číslo úkolu:

RM 90-4888/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Regulace reklamních ploch ve městě

Zadání:

byla seznámena
s možnostmi řešení reklam ve městě Nové Město nad Metují a ukládá OMM prověřit
manuál k umístění reklam dle města Plzeň, a to na potřeby města Nové Město nad
Metují.

Založeno:

25.04.2022

Termín plnění: 05.09.2022
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Původní plnění: 13.06.2022
Plnění úkolu:

2022-06-06: Nad touto problematikou proběhlo několik jednání mezi OMM a ARCH.
Kontaktovali jsme zástupce města Plzeň, kteří nám dali základní informace. O
převzetí manuálu projevilo zájem i další město. Zjišťujeme další podrobnosti.
Seznamujeme s dalšími podklady k jednotlivým manuálům města Plzeň. OMM s
ARCH potřebuje výrazně více času k zpracování a předložení nových podkladů do
RM.

Číslo úkolu:

RM 90-4864/22

Název:

Pořádání akce k 75. výročí založení ZUŠ

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia na akci k 75. výročí založení
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, která se bude
konat v pátek 10.06.2022 od 16:00 do 20:00 hodin na Husově náměstí na vyvýšené
ploše před "vlaštovkami" v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Podium na akci postaveno

Číslo úkolu:

RM 85-4659/22

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Dne 28.04.2022 Zastupitelstvo města
projednalo a schválilo pokračování přípravných prací na zadání architektonické
soutěže "Kulturní centrum Kino 70" dle varianty B2 s odhadovanými náklady ve výši
110 mil. Kč vč. DPH (bez PD). Organizátor soutěže Ing. arch. MgA. David Mateásko
svolal na dne 22.06.2022 dokončení ustavující schůze poroty soutěže KINO 70 na
finální úpravu zadání soutěže dle schválené varianty B2 a podmínek České komory
architektů. Předpokládaný termín pro vyhlášení architektonické soutěže je konec
června 2022 a odevzdání soutěžních návrhů na konci října 2022. MST seznámí členy
ZM s aktuálními informacemi k soutěži na Kino 70 v rámci závěrečné diskuse ZM.

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 13.06.2022
Splněno: 08.06.2022

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Termín plnění: 30.06.2022
Původní plnění: 13.06.2022
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1 ÚVODNÍ INFORMACE

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 14:05 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
14:05 - 14:25 OMM
4.
Správa nemovitostí
14:25 - 14:35 OMM
5.
Rozvoj
14:35 - 16:10 OMM
6.
Finance
16:10 - 16:35 OF
7.
Různé
16:35 - 16:55
8.
Diskuse
16:55 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Do programu RM 94 byl doplněn bod 5/4, tj. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí s
ČEZ Distribuce a.s. - připojení měřiče rychlosti v ul. Náchodská.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 94-5049/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 94:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 13.06.2022

2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13

Školství, kultura a sport
Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony I - "ZŠ a MŠ Krčín"
Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN
Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Rašínova"
Zápis č. 13 ze zasedání KKULT ze dne 25.05.2022
Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Nákup obrazu od ak. mal. Josefa Ladislava Šichana - podnět KKULT
Zhotovení repliky akvaduktu - podnět KKULT
Žádost MK o nákup židlí
Žádost MK o povolení kulturní akce - DED 2022
Žádost Akademické týdny o.p.s. o zapůjčení pódiových dílů na akci Akademické týdny
Žádost o navýšení příslibu - Sokol Krčín
Poděkování "Branně bezpečnostní den"

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Prodej pozemků p. p. č. 677/70 a p. p. č. 677/141, k. ú. Nové Město nad Metují, vč. žádosti
o kácení dřevin rostoucích mimo les, ul. Pod Vodojemem
Koupě pozemků p. p. č. 2176/30 a p. p. č. 2176/44 oba v k. ú. Nové Město nad Metují,
ul. Gen. Klapálka

3/2
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3/6

Bezúplatný převod pozemků po rekonstrukci chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská
z vlastnictví KHK do vlastnictví města (předběžný souhlas)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva
- Povodí Labe, s.p. - Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva
- Povodí Labe, s.p. - Lávka pro pěší pod zámkem
Výpůjčka skladovací haly v areálu býv. kasáren

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

Správa nemovitostí
Svěření pravomoci RM - Smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Zveřejnění záměru pronájmu 2x garáž v ul. Klosova (za býv. Hotelem Metuj)
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.04.2022
Zápis ze 180. zasedání Bytové komise ze dne 11.05.2022
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 30.04.2022

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

5/19

Rozvoj
Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.
Ukládání optiky v ul. Nádražní - N_SYS s.r.o.
Roční zpráva o provozování kanalizace Nové Město nad Metují
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. - připojení měřiče
rychlosti v ul. Náchodská
Dodatek č. 2 k SOPPS ukládání optické sítě
Aktuální stav projektů ke dni 07.06.2022
Zpráva o naplňování strategického plánu
Rekonstrukce veřejných budov - žádost o dotaci v programu MMR
Oprava ul. Družební - žádost o dotaci z MMR
Urbanisticko-architektonická studie - lokalita Kasárna
Rekonstrukce veřejného osvětlení - dotační možnost
Smlouva o právu k provedení stavby
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I. etapa“
Žádost o posouzení usnesení RM ve věci odstranění oplocení u čp. 310 v ul. Johnova
a Husova
Smlouva o právu provést stavbu sjezdu na účelovou komunikaci
DZ - zákaz stání v ul. V Aleji
Rezignace předsedkyně Komise pro otevírání obálek a členky Pracovní skupiny Kino 70
ke dni 31.05.2022
Návrh na pořízení změny územního plánu - areál textilního závodu Nyklíček

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

Finance
Rozpočtová opatření 2022
Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 08.06.2022
Žádost SDH Krčín o dotaci na hasičský vůz
Navýšení § 6221 - humanitární zahraniční pomoc - RO
Vyřazení majetku

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

Různé
ZM 25 dne 23.06.2022
Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022-2026
Plán sociálních služeb Novoměstska 2022-2024
Smlouva o vypořádání závazků město a ČEZ Prodej a.s.
Smlouva o vypřádání závazků město a Hasičská vzájemná pojišťovna
Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických jmen ČR,
INSPIRE, Ortofota ČR a archiválie ÚAZK

3/3
3/4
3/5

5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
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7/7
7/8

Zápis z 5. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 18.05.2022
Možnost zřízení karavanových stání v Novém Městě nad Metují

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 13.06.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 94 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 94-5050/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

2/1 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony I - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s realizací projektu s názvem "Šablony I Zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Krčín" financovaného z Operačního programu Jan Ámos
Komenský. Finanční podpora projektu je 3.688.913 Kč. Projekt bude realizován v období ode
dne 01.09.2022 do dne 31.12.2024.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz, zda se nemá jednat o šablonu č. 3. OŠKS - vysvětleno, že jde opravdu o
šablonu č. 1, ze strany MŠKS nebylo nijak zdůvodněno. Poté odhlasováno.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 94-5051/22
RM souhlasí s realizací projektu Základní školy a Mateřské školy Krčín s názvem "Šablony I Zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Krčín" financovaného z Operačního programu Jan Ámos
Komenský a s finanční podporou projektu 3.688.913 Kč. Projekt bude realizován v období ode dne
01.09.2022 do dne 31.12.2024.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Návrhy jsou zpracovány
v duchu schválených Pravidel. Tabulka s konkrétními návrhy odměn bude předložena přímo
na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS rozdala radním přílohu k tomuto bodu s doplněnými částkami. Proběhla
diskuse radních o výši navržených odměn a disproporcích ve srovnání ředitelé škol a ředitelé
městských organizací. Bylo vysvětleno, že se to odvíjí od objemu peněz na mzdy ve školství,
které poskytuje stát. Poté odhlasováno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 94-5052/22
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu k tomuto
bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN
Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a
MSSS Oáza" odměny ředitelům těchto příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel. Tabulka s konkrétními návrhy odměn bude
předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS rozdala radním přílohu k tomuto bodu s doplněnými částkami. Diskuse - viz
předchozí bod. Na základě diskuse pak došlo k dílčí úpravě připojené tabulky.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 94-5053/22
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ a MKN ve znění upraveného zdrojového
dokumentu k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/4 Žádost o povolení přerušení provozu "MŠ Rašínova"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Rašínova" oznamuje RM přerušení provozu MŠ dne 01.07.2022. Důvodem je
příprava na rozsáhlou rekonstrukci MŠ. Informace o přerušení provozu MŠ budou zveřejněny
na webových stránkách školy, na přístupném místě ve škole a předáním informace každému
rodiči, a to okamžitě po odsouhlasení RM.
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.: Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po
projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci
1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné
poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní
ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo
přerušení provozu rozhodne.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 94-5054/22
RM projednala a vzala na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600 o přerušení provozu školy dne 01.07.2022.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Zápis č. 13 ze zasedání KKULT ze dne 25.05.2022
Identifikace:
Dne 25.05.2022 se sešla ke svému 13. jednání KKULT. KKULT doporučuje RM navrhnout ZM
udělení ocenění u příležitosti státního svátku 28. října 2022 - zařazeno jako samostatný bod
RM. KKULT dále projednávala možnost nákupu obrazu od ak. mal. Josefa Ladislava Šichana,
Řádění bašibozuků - zařazeno jako samostatný bod RM. Obraz je ze soukromé sbírky
s vyvolávací cenou 100 tis. Kč, o které je možné jednat. Ing. Nývlt seznámil členy KKULT
s problematikou závlahového systému v Krčíně - zařazeno jako samostatný bod RM.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 94-5055/22
RM byla seznámena a bere na vědomí zápis č. 13 z jednání Komise kulturní ze dne 25.05.2022 ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Návrh na ocenění občanů u příležitosti 28. října - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 25.05.2022 se sešla ke svému jednání KKULT, mj. projednala návrh na ocenění občanů
u příležitosti 28. října 2022 a doporučuje RM udělit poděkování města - za dobrovolnickou
činnosti v oblasti pomoci ukrajinským uprchlíkům, a dvě čestná uznání. Podrobnosti viz příloha
k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - přednesl nový návrh na čestné občanství, který byl předložen až po jednání
KKULT. Tento návrh přišel v době, kdy byl již vyhotoven zápis KKULT. Pokud bude návrh
podpořen, půjde prvně o udělení čestného občanství "in memoriam", ale pravidla pro udělení
to připouští. Na to navázala diskuse všech přítomných ke všem návrhům, včetně tohoto
dodatečného. Bylo ujednáno, že OŠKS zajistí zpracování obvyklého odůvodnění i pro
uvedený dodatečný návrh. Dodatečný návrh podporovala většina radních. Původní návrh
souhrnného usnesení byl nakonec rozepsán do 4. usnesení po jednotlivých navržených
jménech, o kterých pak RM jednotlivě hlasovala.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 94-5056/22
RM doporučuje ZM schválit ve znění přílohy č. 1 k tomuto bodu veřejné ocenění formou
"Poděkování města" [osobní údaj odstraněn] za jejich dobrovolnickou činnosti v oblasti pomoci
ukrajinským uprchlíkům Ocenění bude předáno na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října
2022 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 94-5057/22
RM doporučuje ZM schválit ve znění přílohy č. 2 k tomuto bodu veřejné ocenění formou "Čestného
uznání in memoriam" navrženému občanu [osobní údaj odstraněn] za práci v oblasti zmapování
historie novoměstských židů. Ocenění bude předáno na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28.
října 2022 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 94-5058/22
RM doporučuje ZM schválit ve znění přílohy č. 3 k tomuto bodu veřejné ocenění formou "Čestného
uznání" navrženému občanu [osobní údaj odstraněn] za dlouhodobou činnost v oblasti sportu,
reprezentaci města doma i v zahraničí. Ocenění bude předáno na slavnostním večeru u příležitosti
oslav 28. října 2022 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 94-5059/22
RM doporučuje ZM schválit ve znění přílohy č. 4 k tomuto bodu veřejné ocenění formou udělení
"Čestného občanství in memoriam" navrženému občanu [osobní údaj odstraněn] za duchovní,
kulturní, morální a politický přínos. Ocenění bude předáno na slavnostním večeru u příležitosti oslav
28. října 2022 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Nákup obrazu od ak. mal. Josefa Ladislava Šichana - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 25.05.2022 se sešla ke svému 13. jednání KKULT. KKULT projednávala možnost nákupu
obrazu ak. mal. Josefa Ladislava Šichana, Řádění bašibozuků. Obraz je ze soukromé sbírky
s vyvolávací cenou 100 tis. Kč, o které je možné jednat. KKULT doporučuje RM uložit MMUZ
předložit koncepci sbírkotvorné činnosti Městské galerie Zázvorka v souvislosti s možností
nákupu výše zmíněného obrazu.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse, ve které byla shrnuta historie již dřívější nabídky na odkoupení tohoto
obrazu před cca 5 lety, kdy nakonec RM o koupi nerozhodla. U toho byly připomenuty i další
návrhy a náměty na zakupování uměleckých děl od renomovaných autorů se vztahem k
našemu městu, které v minulosti proběhly. Poté odhlasováno navržené znění usnesení.
K čl. 2/7
RM ukládá řediteli MMUZ předložit koncepci sbírkotvorné činnosti Městské galerie Zázvorka, mj. i v
souvislosti s možností nákupu obrazu ak. mal. Josefa Ladislava Šichana "Řádění bašibozuků".
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Zhotovení repliky akvaduktu - podnět KKULT
Identifikace:
Dne 25.05.2022 se sešla ke svému 13. jednání KKULT. Ing. Nývlt seznámil členy KKULT
s problematikou závlahového systému v Krčíně. KKULT doporučuje RM z pozice jednoho z
vlastníků hájit zachování gravitačního závlahového systému a provedení repliky akvaduktu,
což může být zdrojem potencionálního rozvoje cestovního ruchu a kulturního dědictví. Při
řešení dané problematiky je nutné vzít v úvahu zachování stávající cyklostezky.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
TAJ informoval přítomné o tom, že dnes byl prostřednictvím datové schránky doručen dopis
od Národního památkového ústavu viz rozdaný "žlutý papír", ve kterém se NPÚ obrací na
město se žádostí ve věci podpory, možné záchrany a postupné obnovy tzv. gravitačního
závlahového systému (GZS) luk v údolní nivě řeky Metuje, místní části Krčína v Novém Městě
nad Metují. Takže kromě iniciativy Ing. Nývlta a podpory této myšlenky ze strany KKULT, je do
věci zapojen i NPÚ. Na to navázala obsáhlá diskuse, ve které mj. bylo shrnuto, že půjde o
poměrně náročný, finančně nákladný a složitý proces, který mj. spočívá ve velkém počtu
vlastníků dotčených pozemků, problematického přístupu ze strany Státního pozemkového
úřadu apod. Bylo stanoveno, že bude zadán úkol pro KCR a KŽP, aby vydaly svá stanoviska a
dále souběžně úkol pro OMM, aby po konzultaci s odbornými útvary (OŽP) byl zpracován
návrh prvotní reakce města pro NPÚ v této věci. Další diskuse se týkala cyklostezky, která
lokalitou vede, přístupů vlastníků na pozemky, zapojení či vznik nějakého spolku, který by si
vzal tuto záležitost za svou. Zároveň bylo vysvětleno, že z pohledu vodoprávního úřadu nelze
řešit jen část GZS a nějakou jinou jeho část zrušit. Bude třeba se při řešení zabývat lokalitou i
z pohledu ÚP. Bylo hlasováno o 3 souvisejících navržených usneseních, všechna byla
schválena 7 hlasy přítomných radních.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 94-5060/22
RM ukládá Komisi cestovního ruchu (KCR) projednat na svém nejbližším jednání problematiku
gravitačního závlahového systému v Krčíně a předložit RM návrh řešení.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 94-5061/22
RM ukládá Komisi životního prostředí (KŽP) projednat na svém nejbližším jednání problematiku
gravitačního závlahového systému v Krčíně a předložit RM návrh řešení.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŠKS, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 94-5062/22
RM ukládá OMM připravit po konzultaci s odbornými útvary (OŽP) návrh odpovědi města na dopis
Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Josefově, týkající se zachování
gravitačního závlahového systému v Krčíně.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Žádost MK o nákup židlí
Identifikace:
Ředitel Městského klubu v Novém Městě nad Metují (dále jen "MK") žádá o nákup 50 ks židlí
(křesílek) na zvýšení komfortu diváků při akcích města a MK (koncerty na Husově náměstí,
Brány města dokořán, DED, Festival filmové komedie a další). Celková cena je odhadována
na cca 50 tis. Kč. Ředitel MK navrhuje tyto možnosti pořízení: 1. Židle zakoupí město (takto už
v minulosti bylo zakoupeno 50 židlí do majetku města); 2. Město navýší příspěvek pro MK.
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Odůvodnění:
Vyjádření OF (J. Kunte): V případě schválení bude částka za nákup uhrazena v rámci
schváleného rozpočtu § 3319 - záležitosti kultury. Vzhledem k tomu, že tento požadavek nebyl
předložen při tvorbě rozpočtu a jednalo by se tedy o nepředpokládaný výdaj, bude v případě
potřeby vyššího čerpání § 3319 předložen návrh RO.
Vyjádření TS - v současnosti mají v inventuře a uskladňují 50 ks židlí, které byly již dříve
zakoupeny pro akce pořádané městem a MK. Mají problémy s jejich uskladněním, tyto
problémy se jim ještě prohloubí, pokud bude zakoupeno dalších 50 židlí do majetku města a
budou dány do péče TS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi bylo schváleno zakoupení židlí a uložení do TS jako u těch předchozích.
Kromě toho zazněla ještě připomínka Ing. Němečka, která se týkala zavírací doby městských
veřejných WC v době podvečerních a večerních akcí konaných na Husově náměstí. V rámci
diskuse bylo ujednáno, že na to bude OŠKS pamatovat při předkládání schválení takových
akcí na Husově náměstí, tzn., že kromě obvyklé součinnosti TS jim bude uloženo zajistit
otevření WC po dobu takové akce.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 94-5063/22
RM souhlasí se zakoupením 50 ks nových židlí do majetku města s tím, že je bude využívat
především MK na akce města a Městského klubu v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 94-5064/22
RM ukládá OSÚ zajistit nákup 50 ks nových židlí do majetku města, které bude využívat především
MK na akce města a Městského klubu v Novém Městě nad Metují. Židle budou uloženy v areálu TS.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 22.08.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Žádost MK o povolení kulturní akce - DED 2022
Identifikace:
MK žádá o povolení tradiční akce pod názvem "Dny evropského dědictví", která se bude konat
v sobotu 10.09.2021 od 7:00 do 19:00 hodin na celé ploše Husova náměstí. MK žádá RM o
zapůjčení krytého velkého pódia, koberce, 5 ks stánků a 10 ks rozkládacích stolů a lavicí.
Odůvodnění:
Vyjádření MP (M. Kratěna): S touto tradiční akcí souhlasí, služba bude posílena o 3 strážníky
na 5, a to zejména z důvodu zajištění bezpečného provedení průvodu městem. Jelikož
organizátor žádá o úplné vyloučení parkování z Husova náměstí počítáme s mimořádným
parkováním na zpevněné ploše pod smuteční síní. Bránu vedoucí k této ploše odemkneme a
označíme dopravní značkou parkoviště.
Vyjádření OMM (L. Pozděna): Souhlasíme.
Vyjádření TS (M. Trojan): Souhlasí, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření OŠKS (I. Habrová): Souhlasí, jedná se o tradiční akci města.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 94-5065/22
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem
"Dny evropského dědictví" na celém Husově náměstí dne 10.09.2022 od 7:00 do 19:00 hodin.
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.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 94-5066/22
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia, koberce, 5 ks stánků a 10 ks rozkládacích
stolů a lavicí Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na akci "Dny evropského dědictví" na
Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami" dne 10.09.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 94-5067/22
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce, výpomoc
s vytyčením daného prostoru a rozmístěním dopravních značek se zajištěním přípojky na elektřinu,
rozmístěním odpadkových košů, 5 ks stánků a 10 ks pivních setů na akci "Dny evropského dědictví"
na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami" dne 10.09.2022 a MP dohled nad celou akcí.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 10.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/11 Žádost Akademické týdny o.p.s. o zapůjčení pódiových dílů na akci Akademické
týdny
Identifikace:
Ředitel společnosti Akademické týdny o.p.s. (dále jen "AT"), žádá RM o zapůjčení 12 ks
nízkého pódia a 4 ks dvojkošů na tříděný odpad pro AT 2022, které se uskuteční ve dnech 23.
- 31.07.2022 v areálu chaty Horalka ve Sněžném a v Novém Městě nad Metují. Dopravu
zapůjčených předmětů na místo konání AT a zpět zajistí pořadatelé AT. Žádost viz příloha
k tomuto bodu.
Odůvodnění: Vyjádření TS (M. Trojan): Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření OŠKS (I. Habrová): Doporučujeme schválit zapůjčení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 94-5068/22
RM schvaluje zapůjčení 12 ks nízkého pódia a 4 ks dvojkošů na tříděný odpad společnosti
Akademické týdny o.p.s. na letošní Akademické týdny, které se uskuteční v areálu chaty Horalka ve
Sněžném a v Novém Městě nad Metují ve dnech 23. - 31.07.2022. Dopravu zapůjčených věcí zajistí
pořadatel akce.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 94-5069/22
RM ukládá TS vydat zástupcům Akademických týdnů o.p.s. 12 ks nízkého pódia a 4 ks dvojkošů na
tříděný odpad v pátek dne 22.07.2022 a převzít zpět zapůjčené věci v pondělí dne 01.08.2022.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/12 Žádost o navýšení příslibu - Sokol Krčín
Identifikace:
ZM 19 dne 24.06.2021 usnesením č. ZM 19-634/21 udělilo Tělocvičné jednotě Sokol Krčín
příslib finanční spoluúčasti města při realizaci investičního projektu "Rekonstrukce zázemí a
hřiště národní házené TJ Sokol Krčín" ve výši 2,3 mil. Kč. TJ Sokol Krčín na tuto akci
požádalo o dotaci z programu Národní sportovní agentury (dále jen NSA) "Sportovní
infrastruktura - investice do 10 mil. Kč". Celkové náklady projektu byly v červnu 2021
odhadované na 8.609.582 Kč vč. DPH. Při posuzování žádosti o dotaci NSA upozornila na
vyšší podíl tzv. nezpůsobilých výdajů ve výši 320 tis. Kč. Z tohoto důvodu žádá Sokol Krčín o
navýšení původního příslibu na 2,62 mil. Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS (Habrová): Doporučujeme schválit požadovanou spoluúčast, areál Sokola
Krčín využívají žáci "ZŠ Krčín", děti "MŠ Krčín" i jiné sportovní organizace města.
OF (Kunte): V případě schválení bude zařazeno jako závazná položka do návrhu rozpočtu
2023.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 94-5070/22
RM doporučuje ZM schválit příslib finanční spoluúčasti města při realizaci investičního projektu
"Rekonstrukce zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol Krčín" ve výši 2,62 mil. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/13 Poděkování "Branně bezpečnostní den"
Identifikace:
V pátek 03.06.2022 se uskutečnil na novoměstském letišti Branně bezpečnostní den pro děti
MŠ a žáky ZŠ. Poděkování patří Aeroklubu Nové Město nad Metují, z. s., Sboru dobrovolných
hasičů Nové Město nad Metují, MP, TS, Policii ČR, předsedovi KKULT a dalším
zainteresovaným za uspořádání této akce, které se zúčastnilo cca 600 dětí a 35 učitelů.
Odůvodnění: Vyjádření OŠKS (Habrová): Jedná se o tradiční zdařilou akci oceněnou ze strany MŠ i
ZŠ.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 94-5071/22
RM děkuje všem zainteresovaným, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úspěšném průběhu
Branně bezpečnostního dne, který se uskutečnil v pátek 03.06.2022 na novoměstském letišti.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

3/1 Prodej pozemků p. p. č. 677/70 a p. p. č. 677/141, k. ú. Nové Město nad Metují, vč.
žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, ul. Pod Vodojemem
Identifikace:
V souladu s usnesením č. RM 85-4630/22 ze dne 28.02.2022 ve věci dalšího postupu,
týkajícího se prodeje pozemků p. p. č. 677/70 o výměře 96 m², druh pozemku trvalý travní
porost a p. p. č. 677/141 o výměře 12 m², druh pozemku ostatní plocha, zp. využití jiná plocha,
oba v k. ú. Nové Město nad Metují (po vydaném rozhodnutí o povolení ke kácení stromu na
pozemku p. p. č. 677/70 v k. ú. Nové Město nad Metují), bude nutné rozhodnout o dalších
úkonech souvisejících s prodejem výše uvedených pozemků.
Odůvodnění:
Ke kácení stromu: Dne 02.06.2022 nabylo právní moci rozhodnutí vydané OŽP, č. j.:
NMNM/5623/2022/OZP/TovJ/7 (povolení ke kácení).
K prodeji pozemků: Vyjádření odborných útvarů, viz příloha tohoto bodu. Dle Pravidel pro
nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č. 2/2022/PR platí, že
pokud výměra pozemků přesahuje 40 m², je nutné pro zjištění ceny v místě a čase obvyklé
zadat vyhotovení znaleckého posudku (odhadu).
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy související s postupem kácení a návazných kroků bylo podáno vysvětlení, jak bude
postupováno, aby byl zajištěn dohled města a zajištěna náhradní výsadba za pokácený strom.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 94-5072/22
RM byla seznámena s pravomocným rozhodnutím Oddělení životního prostředí, MěÚ Nové Město
nad Metují, č. j.: NMNM/5623/2022/OZP/TovJ/7, ze dne 05.05.2022, ve věci povolení ke kácení
stromu (1 x jedle kavkazská), na pozemku p. p. č. 677/70 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to v
období vegetačního klidu, tj. v době ode dne 01.10. do dne 31.03. kalendářního roku.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 94-5073/22
RM doporučuje manželům [osobní údaj odstraněn], podat městu Nové Město nad Metují, Oddělení
majetkoprávnímu, informaci o tom, že pokácení stromu v souladu s rozhodnutím č. j.:
NMNM/5623/2022/OZP/TovJ/7 bylo provedeno.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 94-5074/22
RM ukládá OMM zajistit vyhotovení znaleckého posudku k určení ceny pozemků p. p. č. 677/70 o
výměře 96 m² a p. p. č. 677/141 o výměře 12 m², oba v k. ú. Nové Město nad Metují, v místě a čase
obvyklé (nejdříve však až po pokácení stromu na pozemku p. p. č. 677/70 v k. ú. Nové Město nad
Metují) a následně předložit RM k projednání návrh zveřejnění záměru města prodat pozemky p. p.
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č. 677/70 a p. p. č. 677/141, oba v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Koupě pozemků p. p. č. 2176/30 a p. p. č. 2176/44 oba v k. ú. Nové Město nad Metují,
ul. Gen. Klapálka
Identifikace:
ZM dne 16.09.2021 souhlasilo usnesením č. ZM 20-658/21 s vydáním předběžného souhlasu
ve věci odkoupení pozemku p. p. č. 2176/30 o výměře 36 m² a pozemku p. p. č. 2176/44 o
výměře 69 m², oba v k. ú. Nové Město nad Metují, nacházející se u mostu u AMMANN(u), z
vlastnictví Českých drah, a.s. do vlastnictví města, a to za stanovenou cenu dle znaleckého
posudku č. 8971-101-07/21 ze dne 07.07.2021 ve výši 21.000 Kč vč. nákladů spojených s
převodem uvedených pozemků ve výši 10.000 Kč, tedy za celkovou kupní cenu ve výši
31.000 Kč. Kupní smlouva je nyní připomínkována protistranou.
Odůvodnění:
Jedná se o pozemky cizího vlastníka, na kterých se nacházejí stavby ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují. Cílem majetkoprávního narovnání je sjednotit vlastnický režim
pozemků cizího vlastníka (České dráhy, a.s.) a vlastníka staveb (město). Dle znaleckého
posudku č. 8971-101-07/21 ze dne 07.07.2021 vyhotoveného znalcem Ing. Rudolfem
Jungerem se jedná o cenu 200 Kč/m² (21.000 Kč). Kupní cena obsahuje i náklady na znalecký
posudek, režijní náklady Českých drah, a.s. a správní poplatek za vklad práva do KN, celkem
náklady 10.000 Kč. Dle OMP je celková kupní cena ve výši 31.000 Kč zcela akceptovatelná,
neboť primárním účelem celého obchodního případu je sjednocení vlastnických režimů místní
komunikace a příslušných staveb s vlastnictvím pozemků pod stavbami. Odborné útvary
s koupí pozemků souhlasí.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 94-5075/22
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 2176/30 o výměře 36 m² a pozemku p. p. č.
2176/44 o výměře 69 m², oba v k. ú. Nové Město nad Metují (vč. všech součástí a příslušenství) z
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, do vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to za cenu
stanovenou dle znaleckého posudku č. 8971-101-07/21 ze dne 07.07.2021 vyhotoveného znalcem
Ing. Rudolfem Jungerem z Litomyšle ve výši 21.000 Kč vč. nákladů spojených s převodem
uvedených pozemků ve výši 10.000 Kč, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 31.000 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Bezúplatný převod pozemků po rekonstrukci chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská z vlastnictví KHK do vlastnictví města (předběžný souhlas)
Identifikace:
Po dokončení stavby „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská Nové
Město nad Metují, Nahořanská“ podél silnice č. II/285 (částečně oboustranně), vyhotovení a
zapsání GP č. 918-182/2020, po zaměření této stavby, do KN je třeba, z důvodu poskytnuté
Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY
RM 94 ze dne 13.06.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
dotace, vypořádat vlastnictví ke stávajícím a k nově vzniklým pozemkům p. p. č. 727/31, p. p.
č. 727/32, p. p. č. 727/33, p. p. č. 727/34, p. p. č. 727/35, p. p. č. 727/36, p. p. č. 727/37, p. p.
č. 727/39, p. p. č. 727/44, p. p. č. 727/45, p. p. č. 727/61, p. p. č. 727/62, p. p. č. 727/63, p. p.
č. 727/65, p. p. č. 727/66, p. p. č. 727/69, p. p. č. 727/73, p. p. č. 727/74, p. p. č. 727/75, p. p.
č. 727/76, p. p. č. 727/77, p. p. č. 727/78, p. p. č. 727/79, p. p. č. 727/80, p. p. č. 727/81, p. p.
č. 727/82, p. p. č. 727/83, p. p. č. 727/85, p. p. č. 727/86, p. p. č. 727/87, p. p. č. 727/88, p. p.
č. 727/89, p. p. č. 727/90, p. p. č. 727/91, p. p. č. 727/92, p. p. č. 727/93, p. p. č. 727/94, p. p.
č. 727/95, p. p. č. 727/96, p. p. č. 727/97, p. p. č. 727/98, p. p. č. 727/99, p. p. č. 727/100, p. p.
č. 727/101, p. p. č. 727/102, p. p. č. 727/104, p. p. č. 727/105, p. p. č. 727/106, p. p. č.
727/107, p. p. č. 727/108, p. p. č. 727/109, p. p. č. 727/110, p. p. č. 727/111, p. p. č. 727/112,
p. p. č. 727/113, p. p. č. 727/114, p. p. č. 727/115, p. p. č. 727/116, p. p. č. 727/117, p. p. č.
727/118, p. p. č. 727/119, p. p. č. 727/120, p. p. č. 727/121 a p. p. č. 727/122, vše v k. ú. Krčín
a obci Nové Město nad Metují. Celkový rozsah pro převod činí 3069 m².
Odůvodnění:
Podmínkou přidělení dotace ze SFDI je majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení
stavby. Text omezující podmínky je předložen ke schválení dle požadavku KHK. Jedná se o
předběžné schválení bezúplatného převodu (darování) z důvodu jeho projednání v orgánech
KHK. Po schválení převodu v ZK bude ZM předložena ke schválení darovací smlouva.
Vyjádření odborných útvarů nebylo, z důvodu podmínky přidělení dotace, požadováno.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 94-5076/22
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec králové, svěřených do hospodaření Správě silnic
Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské předměstí, 500 02
Hradec Králové (dárce), a to:
p. p. č. 727/31 o výměře 40 m²
p. p. č. 727/90 o výměře 34 m²
p. p. č. 727/32 o výměře 5 m²
p. p. č. 727/91 o výměře 20 m²
p. p. č. 727/33 o výměře 1 m²
p. p. č. 727/92 o výměře 32 m²
p. p. č. 727/34 o výměře 1 m²
p. p. č. 727/93 o výměře 26 m²
p. p. č. 727/35 o výměře 1 m²
p. p. č. 727/94 o výměře 16 m²
p. p. č. 727/36 o výměře 34 m²
p. p. č. 727/95 o výměře 3 m²
p. p. č. 727/37 o výměře 25 m²
p. p. č. 727/96 o výměře 10 m²
p. p. č. 727/39 o výměře 47 m²
p. p. č. 727/97 o výměře 206 m²
p. p. č. 727/44 o výměře 29 m²
p. p. č. 727/98 o výměře 30 m²
p. p. č. 727/45 o výměře 280 m²
p. p. č. 727/99 o výměře 6 m²
p. p. č. 727/61 o výměře 1 m²
p. p. č. 727/100 o výměře 66 m²
p. p. č. 727/62 o výměře 17 m²
p. p. č. 727/101 o výměře 64 m²
p. p. č. 727/63 o výměře 43 m²
p. p. č. 727/102 o výměře 49 m²
p. p. č. 727/65 o výměře 12 m²
p. p. č. 727/104 o výměře 21 m²
p. p. č. 727/66 o výměře 2 m²
p. p. č. 727/105 o výměře 19 m²
p. p. č. 727/69 o výměře 13 m²
p. p. č. 727/106 o výměře 72 m²
p. p. č. 727/73 o výměře 2 m²
p. p. č. 727/107 o výměře 14 m²
p. p. č. 727/74 o výměře 6 m²
p. p. č. 727/108 o výměře 417 m²
p. p. č. 727/75 o výměře 346 m²
p. p. č. 727/109 o výměře 22 m²
p. p. č. 727/76 o výměře 29 m²
p. p. č. 727/110 o výměře 18 m²
p. p. č. 727/77 o výměře 3 m²
p. p. č. 727/111 o výměře 14 m²
p. p. č. 727/78 o výměře 2 m²
p. p. č. 727/112 o výměře 24 m²
p. p. č. 727/79 o výměře 24 m²
p. p. č. 727/113 o výměře 23 m²
p. p. č. 727/80 o výměře 7 m²
p. p. č. 727/114 o výměře 34 m²
p. p. č. 727/81 o výměře 16 m²
p. p. č. 727/115 o výměře 18 m²
p. p. č. 727/82 o výměře 1 m²
p. p. č. 727/116 o výměře 6 m²
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p. p. č. 727/83 o výměře 7 m²
p. p. č. 727/117 o výměře 7 m²
p. p. č. 727/85 o výměře 573 m²
p. p. č. 727/118 o výměře 16 m²
p. p. č. 727/86 o výměře 15 m²
p. p. č. 727/119 o výměře 10 m²
p. p. č. 727/87 o výměře 12 m²
p. p. č. 727/120 o výměře 19 m²
p. p. č. 727/88 o výměře 109 m²
p. p. č. 727/121 o výměře 40 m²
p. p. č. 727/89 o výměře 6 m²
p. p. č. 727/122 o výměře 4 m²
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, do vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (obdarovaný), vč. omezující
podmínky KHK ve znění: „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do KN nepřevede vlastnické právo k předmětu daru třetí osobě a o předmět daru
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky (s
místy pro přecházení a s přechody pro chodce, včetně stavby veřejného osvětlení), pozemky pod
sjezdy na místní komunikace, pozemky pod přilehlými zelenými pásy a pozemky, pod ostatními
zpevněnými a nezpevněnými plochami, využívané obdarovaným, v souladu s veřejným zájmem, tj.
zejména je nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům
neposkytne. Tento zákaz se v souladu s § 1761 občanského zákoníku nezřizuje jako právo věcné.“
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva Povodí Labe, s.p. - Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách
Identifikace:
Pro plánovanou investiční akci města "Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách, p.p.č. 1003,
878/6 a 878/1 v k.ú. Vrchoviny" je třeba uzavřít s Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku p. p. č. 1003 v k. ú. Vrchoviny, ve
vlastnictví ČR (právo hospodařit s ním má Povodí Labe, s.p.) a ve prospěch pozemků p. p. č.
878/1 a p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, a dále
smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 1003 v k. ú. Vrchoviny, ve vlastnictví ČR (právo hospodařit
s ním má Povodí Labe, s.p.).
Odůvodnění:
O uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene máme Povodí Labe, s.p. požádat do 4
měsíců od vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Skutečné zaměření rozsahu věcného
břemene GP bude na žádost města provedeno až po dokončení stavby. Úplata za zřízení
věcného břemene vychází z vnitřního předpisu Povodí Labe, s.p. a v souladu s ním byla
dohodnuta jako pětinásobek ročního nájemného stanoveného dle vnitřního předpisu Povodí
Labe, s.p. platného ke dni uzavření konečné smlouvy pro plochu dle GP, minimálně však
2.000 Kč. V současné době by to bylo: pětinásobek x 43 m2 x 18 Kč/m2 = 3.870 Kč. Město je
povinno zaplatit Povodí Labe, s.p. náhradu administrativních nákladů spojených s uzavřením
smlouvy ve výši 1.000 Kč + DPH. Nájemní smlouvou se poskytuje část pozemku k
dočasnému užívání jako staveniště pro příslušnou investiční akci a zároveň uděluje souhlas,
aby byl částečně zastavěn trvalou stavbou. Na žádost města se nájem uzavírá až ode dne
protokolárního předání pronajímaného pozemku. Nájemné se sjednává ve výši 1.420 Kč
ročně a bude pravidelně navyšováno o inflaci.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 94-5077/22
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 6DHM220165 mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, o budoucím zatížení pozemku p.
p. č. 1003 v k. ú. Vrchoviny, ve vlastnictví ČR (právo hospodařit s ním má Povodí Labe, s.p.), a ve
prospěch pozemků p. p. č. 878/1 a p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny, ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují, za částku, která bude upřesněna po vyhotovení GP, minimálně však 2.000 Kč, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 94-5078/22
RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemku č. 6DHM220166 mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876, a Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, o poskytnutí části pozemku p. p. č. 1003 v k. ú. Vrchoviny, ve
vlastnictví ČR (právo hospodařit s ním má Povodí Labe, s.p.) městu Nové Město nad Metují k
dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci „Úprava kamenného mostu ve Vrchovinách,
p.p.č. 1003, 878/6 a 878/1 v k.ú. Vrchoviny“, za nájemné ve výši ve výši 1.420 Kč ročně, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva Povodí Labe, s.p. - Lávka pro pěší pod zámkem
Identifikace:
Pro plánovanou investiční akci města "Lávka pro pěší pod zámkem, k. ú. Nové Město nad
Metují" je třeba uzavřít s Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k tíži pozemku p. p. č. 2165/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví ČR
(právo hospodařit s ním má Povodí Labe, s.p.) a ve prospěch pozemků p. p. č. 2035/3 a p. p.
č. 2153 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, a dále
smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 2165/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví ČR
(právo hospodařit s ním má Povodí Labe, s.p.).
Odůvodnění:
O uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene máme Povodí Labe, s.p. požádat do 4
měsíců od vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Skutečné zaměření rozsahu věcného
břemene GP bude na žádost města provedeno až po dokončení stavby. Úplata za zřízení
věcného břemene vychází z vnitřního předpisu Povodí Labe, s.p. a v souladu s ním byla
dohodnuta jako pětinásobek ročního nájemného stanoveného dle vnitřního předpisu Povodí
Labe, s.p. platného ke dni uzavření konečné smlouvy pro plochu dle GP, minimálně však
2.000 Kč. V současné době by to bylo: pětinásobek x 63 m2 x 18 Kč/m2 = 5.670 Kč. Město je
povinno zaplatit Povodí Labe, s.p. náhradu administrativních nákladů spojených s uzavřením
smlouvy ve výši 1.000 Kč + DPH. Nájemní smlouvou se poskytuje část pozemku k
dočasnému užívání jako staveniště pro příslušnou investiční akci a zároveň uděluje souhlas,
aby byl částečně zastavěn trvalou stavbou. Na žádost města se nájem uzavírá až ode dne
protokolárního předání pronajímaného pozemku. Nájemné se sjednává ve výši 4.210 Kč
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ročně a bude pravidelně navyšováno o inflaci.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 94-5079/22
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 6DHM220182 mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, o budoucím zatížení pozemku p.
p. č. 2165/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví ČR (právo hospodařit s ním má Povodí
Labe, s.p.), a ve prospěch pozemků p. p. č. 2035/3 a p. p. č. 2153 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, za částku, která bude upřesněna po vyhotovení GP,
minimálně však 2.000 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 94-5080/22
RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemku č. 6DHM220183 mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876, a Povodí Labe, s.p., IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, o poskytnutí části pozemku p. p. č. 2165/7 v k. ú. Nové Město
nad Metují, ve vlastnictví ČR (právo hospodařit s ním má Povodí Labe, s.p.) městu Nové Město nad
Metují k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci „Lávka pro pěší pod zámkem, k. ú.
Nové Město nad Metují“, za nájemné ve výši ve výši 4.210 Kč ročně, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Výpůjčka skladovací haly v areálu býv. kasáren
Identifikace:
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, IČO:
48623725, se sídlem Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují, požádala
o výpůjčku pozemku st. p. č. 2200, o výměře 182 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez č.p./č.e. - jiná stavba, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují, a to z důvodu nedostatku vlastních skladovacích prostor.
Odůvodnění:
Záměr byl zveřejněn v souladu s usnesením RM 79-4391/21 ze dne 29.11.2021 (v pravomoci
OMP) dne 13.05.2022 do dne 31.05.2022 jako tzv. adresný záměr. Pozemek se nachází v
areálu býv. kasáren. Celý pozemek je zastavěn skladovací halou, která je fakticky předmětem
výpůjčky. Aktuálně je v hale uskladněn movitý majetek žadatele. Hala měla být vyklizena a
předána městu. Žadatel naopak potřebuje movité věci v hale i nadále ponechat a uskladnit
zde další. Pozemek se stavbou se předávají do výpůjčky v současném stavu, tj. bez
stavebních úprav. Hala v současné době není pojištěná (pojištění se zařizuje), žadatel je s tím
seznámen. Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho roku, aby
bylo možné výpůjčku kdykoli ukončit (i bez výpovědního důvodu), bude-li město pozemek
potřebovat pro další rozvoj této lokality v souladu s Urbanisticko-architektonickou studií areálu
bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 94-5081/22
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku st. p. č. 2200, o výměře 182 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. - jiná stavba, vše v k. ú. Nové Město nad Metují s
vypůjčitelem Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují,
IČO: 48623725, se sídlem Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují, za účelem
uskladnění movitých věcí ve vlastnictví vypůjčitele, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho
roku, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

4/1 Svěření pravomoci RM - Smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s.
Identifikace:
Svěření pravomoci RM k uzavírání smluv se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
k odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a o dodávce vody a pověření vedoucích TS a
OSN k podepisování těchto smluv.
Odůvodnění:
V souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích je možné svěřit tzv. nevyhrazené pravomoci RM
starostovi nebo obecnímu úřadu zcela nebo zčásti. V souvislosti s legislativními změnami
bude nutné novelizovat 76 původních odběratelských smlouvy na dodávku vody z veřejného
vodovodu a odvádění odpadních vod, které má město uzavřené se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928 - viz příloha. Je
navrženo svěřit nevyhrazenou pravomoc RM týkající se schvalování těchto smluv odboru a
oddělení MěÚ - smlouvy týkající se objektů ve správě OSN, svěřit OSN a smlouvy týkající se
objektů ve správě TS a pověřit příslušné vedoucí podepisováním jednotlivých smluv.
Doporučeno schválit po projednání PRAV, OSÚ (HS), OSN, TS, OMM, a to z důvodu
vysokého počtu smluv.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 94-5082/22
RM svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, ode dne 20.06.2022, OSN a TS pravomoc rozhodovat o uzavření Smluv o dodávce vody a
odvádění odpadních vod, vč. příslušných změnových dodatků a dohod o ukončení daných smluv,
týkajících se objektů ve vlastnictví města, uzavíraných mezi městem a společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928. U objektů spravovaných
OSN se tato pravomoc svěřuje OSN a vedoucí OSN je pověřen podepisováním příslušných smluv.
U objektů spravovaných TS se tato pravomoc svěřuje TS a vedoucí TS je pověřen podepisováním
příslušných smluv - vzor smlouvy v příloze.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/2 Zveřejnění záměru pronájmu 2x garáž v ul. Klosova (za býv. Hotelem Metuj)
Identifikace:
Jedná se o zveřejnění záměru pronájmu volného prostoru pro podnikání - 2x garáž v ul.
Klosova (za Hotelem Metuj) o celkové výměře 2x 16 m2, a to za standardních podmínek (tj.
cena 500 Kč/m2/rok dle schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou), dle návrhu uvedeného v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
OSN doporučuje zveřejnění záměru pronájmu volných prostor o celkové výměře 2 x 16 m2. V
minulosti tyto prostory sloužily jako garáže a v poslední době jako sklady různého materiálu a
majetku bývalého provozovatele Hotelu Metuj. Nyní jsou tyto prostory prázdné a nevyužité.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 94-5083/22
RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu volného prostoru pro podnikání - 2x garáž v ul. Klosova
(za býv. Hotelem Metuj) o celkové výměře 2 x 16 m2, a to za standardních podmínek (tj. cena 500
Kč/m2/rok dle schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou), dle
návrhu uvedeného v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.04.2022
Identifikace: Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 30.04.2022 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 94-5084/22
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 30.04.2022 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Zápis ze 180. zasedání Bytové komise ze dne 11.05.2022
Identifikace: Zápis ze 180. zasedání BK konané dne 11.05.2022 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží
ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 94-5085/22
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 180. zasedání Bytové komise konané dne 11.05.2022 ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/5 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor k 30.04.2022
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2022 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 94-5086/22
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2022 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 ROZVOJ
5/1 Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.
Identifikace:
Na základě upozornění OMM o plánované stavbě chodníků v ul. Nádražní zaslala spol.
GOLDWARE s.r.o., Nerudova 1511, 549 01 Nové Město nad Metují, žádost o souhlas se
stavbou "Ul.Nádražní Nové Město nad Metují, č.2050/1, 2052/1, Optické rozvody
GOLDWARE", a to formou přípolože v rámci stavby chodníků, vedení VO a optiky města.
Odůvodnění: Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 94-5087/22
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Nádražní v levostranném chodníku ve směru od vlakového nádraží na p. p. č. 2052/17, 2052/13,
2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město
nad Metují, mezi spol. GOLDWARE s.r.o., Nerudova 1511, 549 01 Nové Město nad Metují, a
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 94-5088/22
RM schvaluje smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na realizaci
přípolože komunikační sítě "Ul.Nádražní Nové Město nad Metují, p.č. 2050/1, 2052/1, Optické
rozvody GOLDWARE" do stavby města "Stavební úpravy chodníků Nové Město nad Metují,
Nádražní" na p. p. č. 2052/17, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2,
430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují mezi spol. GOLDWARE s.r.o., Nerudova 1511,
549 01 Nové Město nad Metují, a městem Nové Město nad Metují, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Ukládání optiky v ul. Nádražní - N_SYS s.r.o.
Identifikace:
Na základě upozornění OMM o plánované stavbě chodníků v ul. Nádražní zaslala spol.
N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, žádost o souhlas se stavbou
"FTTx_NMNM_010_Nádražní, k.ú. Nové Město nad Metují", a to formou přípolože v rámci
stavby chodníků, vedení VO a optiky města.
Odůvodnění: Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Prouzy, zda se bude jednat o protlaky v nových komunikacích a o přípolože,
odpověděl vedoucí OMM s tím, že do povrchu nové komunikace zasahováno nebude. KHK by
to nedovolil - viz udržitelnost dotovaného projektu atd. Vše bude ukládáno do výkopu společně
s VO. Poté odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 94-5089/22
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Nádražní v levostranném chodníku ve směru od vlakového nádraží na p. p. č. 2052/17, 2052/13,
2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město
nad Metují, mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 94-5090/22
RM schvaluje smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na realizaci
přípolože komunikační sítě "FTTx_NMNM_010_Nádražní, k.ú. Nové Město nad Metují" do stavby
města "Stavební úpravy chodníků Nové Město nad Metují, Nádražní" na p. p. č. 2052/17, 2052/13,
2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město
nad Metují mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové Město
nad Metují, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Roční zpráva o provozování kanalizace Nové Město nad Metují
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., předložila městu na základě uzavřené
Provozní smlouvy Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují Vrchoviny
za rok 2021. Součástí zprávy je i CD s množstvím příloh v el. podobě (Vyrovnávací nástroj,
Základní modul, Fakturace a hospodaření střediska a další). Zpráva a přílohy jsou uloženy na
OMM (ORM).
Odůvodnění: Zpráva je každoročně předkládána RM na vědomí.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 94-5091/22
RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují Vrchoviny za
rok 2021 zpracovanou smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. - připojení měřiče
rychlosti v ul. Náchodská
Identifikace:
RM 59 dne 22.02.2021 usnesením č. RM 59-3391/21 schválila Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.
21_SOBS01_4121759436 na připojení měřiče rychlosti v ul. Náchodská. OMM předkládá ke
schválení dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě na změnu požadovaného jističe z 3-fázového
16 A na 1-fázový 16 A, který postačí pro připojení měřiče rychlosti.
Odůvodnění:
Uzavření dodatku je nutné, aby ČEZ mohl připojit měřič rychlosti k distribuční soustavě a mohl
být uveden do provozu. Stavebně je již vše připraveno. Dle dodatku nám bude vráceno 4.000
Kč úhrady za připojení.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM přinesl přímo na jednání RM tento bod k projednání na tzv. "žlutých papírech".
Vysvětlil radním, o co se jedná, smlouva (viz příloha tohoto bodu) dorazila po odevzdání
pozvánky na RM. Jde o formální záležitost, která umožní připojení radarového stání v ul.
Náchodská, není potřeba tento dodatek odkládat do další RM.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 94-5092/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 21_SOBS01_4121759436 na připojení měřiče
rychlosti v ul. Náchodská, na změnu požadovaného jističe z 3-fázového 16 A na 1- fázový 16 A,
mezi městem Nové Město nad Metují a společností ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Dodatek č. 2 k SOPPS ukládání optické sítě
Identifikace:
Na
základě
uzavřené
smlouvy
o
právu
provést
stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_3" schválené v RM 50, byl OMM
kontaktován se žádostí společnosti Losky s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 Běchovice, o drobnou úpravu trasy stavby, a to z důvodu nemožnosti realizace protlaku pod
komunikací v ul. Boženy Němcové, protože VaK není schopen přesně určit hloubku uložení 2
vodovodů, které vedou v komunikaci. V komunikaci by se tedy musely kopat 2 sondy, s čímž
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vzhledem k novému asfaltovému povrchu město nesouhlasí. Upravená trasa je posunutá o
cca 20 m dále do ul. Boženy Němcové směrem od kruhového objezdu, kde je navržen překop
silnice ve starém neopraveném povrchu.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 94-5093/22
RM schvaluje dodatek
č.
2
ke
smlouvě
o
právu
provést
stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_3" zabývající se úpravou trasy optické sítě,
mezi městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků a chodníkového tělesa, a
společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Aktuální stav projektů ke dni 07.06.2022
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 07.06.2022 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz na odpočinková místa, u nichž došlo k odcizení části zařízení - podařilo se je
nahradit? OMM - vzhledem k tomu, že je uzavřená smlouva s poskytovatelem dotace, je
nutné, aby je SL nechala v krátké době doplnit. V tuto chvíli nevím, jestli už jsou vyrobeny a
umístěny (pozn.: telefonicky bylo od vedoucí SL p. Davida Reka zjištěno, že jsou odpočinková
místa zatím stále ve výrobě a 1 z nich by mělo být hotové a umístěné cca do konce června
2022). Další podnět Ing. Maura byl ke klopotovské obůrce, kde se mu zdá, že ji nikdo
neudržuje (schody, rezavé pletivo, pavučiny apod.). ST reagoval s tím, že vše bude předáno
vedoucímu SL k vyřízení, ST s ním vyjede i na místo - radní budou písemně informováni. Poté
odhlasováno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 94-5094/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 07.06.2022 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/7 Zpráva o naplňování strategického plánu
Identifikace:
Aktualizovaný strategický plán města byl schválen v roce 2021 na červnovém zasedání ZM
19. V rámci implementační fáze strategického plánu bylo odsouhlaseno pravidelné
monitorování a vyhodnocování naplnění strategie a předložení roční zprávy o realizaci
strategického plánu ZM a Komisi pro strategický rozvoj. OMM nyní předkládá RM a následně
ZM tuto roční zprávu na vědomí.
Odůvodnění:
V rámci implementační fáze strategického plánu bylo odsouhlaseno pravidelné monitorování a
vyhodnocování naplnění strategie a předložení roční zprávy o realizaci strategického plánu
ZM a Komisi pro strategický rozvoj.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 94-5095/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí roční zprávu o realizaci strategického plánu města ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Rekonstrukce veřejných budov - žádost o dotaci v programu MMR
Identifikace:
ZM 21 schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce veřejných budov v Novém
Městě nad Metují do programu MMR - Podpora rozvoje regionů 2022 - Podpora obcí s 3.001 10.000 obyvatel. Vyhodnocení žádostí mělo být známo v průběhu května 2022, termín byl ale
ze strany MMR posunut na dne 14.06.2022. Do dotačního programu podaly obce více než
360 žádostí s požadovanou výší dotace 2,1 mld. Kč. Alokace Programu je však 700 mil. Kč.
Všechny dotčené obce obdržely dopis od MMR s omluvou, že vzhledem k nedostatku
finančních prostředků mohou uspokojit pouze zlomek žadatelů. Zároveň není jasné, zda
programy budou v dalších letech vyhlašovány.
Projekt Rekonstrukce veřejných budov v Novém Městě na Metují obsahuje 4 dílčí akce, a to:
MŠ Rašínova - rekonstrukce stoupaček a páteřních rozvodů vodovodu a kanalizace, MŠ
Rašínova - zateplení spojovacího krčku, ZŠ Malecí - vybudování odlučovače tuků (lapolu),
MŠ Krčín - vybudování nové ložnice. Jedná se o dlouhodobě plánované projekty, které vyřeší
buď špatný technický stav objektu nebo požadavky ze strany kontrolních úřadů (např.
hygieny). U všech 4 projektů jsou již vybráni zhotovitelé, smlouvy o dílo jsou podepsány s
podmínkou, že akce bude realizována v případě získání dotace. Jelikož se jedná o školská
zařízení, realizace projektů jsou naplánovány na období letních prázdnin. V případě MŠ
Rašínova a ZŠ Malecí již bylo jednáno se zhotoviteli, kteří přistoupili na podpis smlouvy s
dohodou, že nakoupí potřebný materiál včas, aby byli schopni dodržet termín realizace daný
ve smlouvě.
Dle žádosti o dotaci jsou celkové výdaje projektu vč. nákladů na výkon technického dozoru ve
výši 3,1 mil. Kč. Požadovaná dotace je 1,9 mil. Kč. V rozpočtu města je u jednotlivých položek
počítáno pouze s vlastním podílem města. Pokud by město dotaci neobdrželo, je třeba provést
rozpočtové opatření v následující výši: MŠ Rašínova - rekonstrukce páteřních rozvodů
(rozpočet 600 tis. Kč, RO 800 tis. Kč), MŠ Rašínova - zateplení spojovacího krčku (rozpočet
550 tis. Kč, RO 700 tis. Kč), ZŠ Malecí - vybudování odlučovače tuků - lapolu (rozpočet 150
tis. Kč, RO 200 tis. Kč), MŠ Krčín - vybudování nové ložnice (rozpočet 205 tis. Kč, RO 400 tis.
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Kč). Podrobnější vyčíslení nákladů jednotlivých akcí, vč. výše předpokládané dotace, je
uvedeno v tabulce, která je přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v národních programech MMR je možné, že
město se svou žádostí na Rekonstrukci veřejných budov neuspěje. V tom případě je třeba
rozhodnout o realizaci uvedených akcí bez dotace. Jedná se o potřebné a dlouhodobě
plánované projekty, proto OMM doporučuje provést jejich realizaci bez ohledu na získání
dotace. Na základě aktuální informace (zazněla přímo na jednání RM 94) o tom, že projekt byl
vybrán k dotační podpoře, nebude třeba schvalovat usnesení navržená v pozvánce. Pouze je
třeba schválit RO, protože celou akci musí město předfinancovat a peníze z dotace obdrží až
následně po realizaci.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byla z OMM sdělena tato aktuální informace: Dle zveřejněných výsledků
Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 13.06.2022 bylo zjištěno, že podaná žádost o dotaci
projektu Rekonstrukce veřejných budov byla vybrána k podpoře. Na základě tohoto zjištění
RM rozhodla, že není nutné žádat ZM o rozhodnutí financovat realizaci všech projektů,
zařazených do této žádosti o dotaci, z vlastních zdrojů. Původně byl bod připraven pro
rozhodnutí v ZM, protože nebylo jasné, zda bude projekt podpořen, ale vzhledem k tomu, že
přišla informace, že podporu dostane, není třeba bod do ZM 25 nakonec vkládat. Usnesení
RM se budou týkat pouze RO k akcím, a to v souvislosti s předfinancováním dotovaných akcí.
Došlo tak k úpravě původních usnesení, které RM schválila.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 94-5096/22
RM schvaluje RO - navýšení § 3111 - akce MŠ Rašínova - výměna rozvodů vody o 800 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - akce Chodník v ul. U Zázvorky - realizace 370 tis. Kč a
§ 3111 - akce MŠ Na Františku - přírodní zahrada 430 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 94-5097/22
RM schvaluje RO - navýšení § 3111 - akce MŠ Krčín - vybudování ložnice v prostorách bývalé
pošty o 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - akce Chodník v ul. U Zázvorky realizace.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 94-5098/22
RM schvaluje RO - navýšení § 3111 - akce MŠ Rašínova - rekonstrukce spojovacího krčku o 700
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3322 - položka program regenerace - příspěvky na
obnovu památek 100 tis. Kč a § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje 600 tis.
Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 94-5099/22
RM schvaluje RO - navýšení § 3113 - akce ZŠ Malecí - lapol - realizace o 200 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 2219 - akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Oprava ul. Družební - žádost o dotaci z MMR
Identifikace:
Na řádném veřejném zasedání ZM 24 dne 28.04.2022 byl vznesen dotaz na rekonstrukci ul.
Družební. V rozpočtu města na rok 2022 je zahrnuta pouze spoluúčast města na této akci ve
výši 1,2 mil. Kč s předpokládanou dotací ve výši 2,3 mil. Kč. Při schválení rozpočtu se
předpokládalo, že obdobně jako u některých dalších akcí, jako např. projekt “Rekonstrukce
veřejných budov” (viz bod 5/8) předložený do stejného dotačního titulu, bude oprava
realizována pouze v případě získání dotace.
Odůvodnění:
RM 91 se na svém zasedání k uvedené záležitosti vrátila a svým usnesením RM 91-4956/22
uložila ST ve spolupráci s OF předložit návrh RO na navýšení rozpočtu akce Oprava ul.
Družební - realizace tak, aby mohla být realizována v roce 2022 i v případě, že nebude
získána dotace. O podání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikace v ul. Družební, I.
etapa“ do dotačního programu MMR - Podpora rozvoje regionů 2022 - Podpora obcí s 3.001 10.000 obyvatel rozhodlo ZM 21. Jednalo se o úsek od křižovatky s ul. T. G. Masaryka (hrany
silnice I/14) po křižovatku s ulicí u Lípy, realizace v roce 2022 by se tedy týkala pouze tohoto
úseku. Celkové náklady z PD do žádosti o dotaci (stavba +TDI) z prosince 2021 činily 5,926
mil. Kč, požadovaná dotace 4,127 mil. Kč. Během června se bude připravovat VZ na
zhotovitele stavebních prací pro uvedený úsek. Vyhodnocení žádostí mělo být známo v
průběhu května 2022, termín byl ale ze strany MMR posunut na dne 14.06.2022 (po 15 hod.).
Do dotačního programu podaly obce více než 360 žádostí s požadovanou výší dotace 2,1
mld. Kč. Alokace Programu je však 700 mil. Kč. Všechny dotčené obce obdržely dopis od
MMR s omluvou, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků mohou uspokojit pouze
zlomek žadatelů. Zároveň není jasné, zda programy budou vůbec v dalších letech
vyhlašovány. Projekčně v rámci I. etapy byl zpracován i úsek po ul. Pod Vodojemem. RM 93
schválila SOD na zpracování PD „Oprava ul. Družební - II. etapa“, tedy na úsek mezi
křižovatkami s ul. Pod Vodojemem a ul. Rovná, což bude plynule navazovat na již
vyprojektované části.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Dne 13.06.2022 OMM zjistil aktuální informaci, že oprava ul. Družební nebyla poskytovatelem
dotace (MMR), z důvodu velkého množství žádostí a malé alokace peněz, podpořena. Naopak
podpořeny budou rekonstrukce veřejných budov - viz bod 5/8 (školy a školky). Následně
proběhla diskuse radních, ve které zazněly názory k tomu, zda jít do plánované rekonstrukce i
bez dotace. Hlasováním pak bylo schváleno usnesení, ve kterém to bylo ZM doporučeno
schválit.
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 94-5100/22
RM doporučuje ZM schválit realizaci investiční akce „Oprava komunikace v ul. Družební, I. etapa“,
úsek od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po křižovatku s ul. U Lípy, z vlastních finančních zdrojů
města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 94-5101/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 2212 - akce Oprava ul. Družební - realizace o 4 800
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - akce Chodník v ul. U Zázvorky - realizace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Urbanisticko-architektonická studie - lokalita Kasárna
Identifikace:
OMM na základě usnesení č. RM 93-5047/22 předkládá ke schválení RM a následně ZM
upravenou Urbanisticko - architektonickou studii v areálu býv. kasáren Nové Město nad
Metují. Studie byla upravena na základě požadavků hodnotící komise ze dne 23.03.2022.
Upravená studie bude sloužit jako podklad pro OVRR ke schválení a zaevidování této studie
jako ÚS dle stavebního zákona. Na základě této upravené studie bude současně zahájen
proces pořízení změny ÚP.
Odůvodnění:
Upravená Urbanisticko - architektonická studie je předkládána ke schválení RM a následně
ZM, aby mohly být zahájeny další návazné kroky.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 94-5102/22
RM doporučuje ZM schválit Urbanisticko - architektonickou studii v areálu býv. kasáren Nové
Město nad Metují, ve znění příloh k tomuto bodu, a pověřit ST podáním podnětu na OVRR
k schválení a zaevidování této studie jako ÚS dle stavebního zákona.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 94-5103/22
RM doporučuje ZM schválit pořízení změny ÚP, která zajistí soulad ÚP s výše odsouhlasenou
Urbanisticko - architektonickou studií v areálu býv. kasáren Nové Město nad Metují a pověřit ST
podáním žádosti o pořízení změny ÚP na OVRR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/11 Rekonstrukce veřejného osvětlení - dotační možnost
Identifikace:
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu č. NPO
1/2022 k podávání žádostí o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Podpora je zaměřena
na realizaci projektů vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti systémů VO. Podporována je
A) rekonstrukce VO za účelem dosažení úspory el. energie, dotaci není možné čerpat na
výstavbu nového VO, výše dotace 30 Kč na 1 ušetřenou kWh el. energie ročně, přičemž max.
dotace pro město v rámci jednoho kalendářního roku 4 mil. Kč a B) podpora přípravy pro
dobíjecí stanice (EV ready). Forma dotace ex-ante, realizace možná ode dne 01.01.2022 do
dne 30.06.2025, alokace 1 700 mil. Kč pro VO + 25 mil. Kč pro EV ready, termín podávání
žádostí nejpozději do dne 30.06.2023. Udržitelnost projektu 5 let. Po vyčerpání prostředků této
výzvy nebo po jejím skončení plánují v roce 2023 vypsat navazující výzvu. K žádosti je nutné
doložit povinné přílohy, které by si město muselo nechat zpracovat (energetický posudek,
zaktualizovaný pasport VO, projektovou dokumentaci vč. výpočtů osvětlení a rušivého světla
atd., rozpočet). Výzva NPO 1/2022 je přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na město se obrátil projektant, který pro město řešil projekt Protipovodňový varovný a
informační systém města NMNM s tím, že by mohl městu blíže vysvětlit podstatu a přínos
nového dotačního titulu. Při projektování varovného informačního systému si při umísťování
bezdrátových hlásičů po městě zmapoval stávající VO a tím i došel k závěru, že by tento
dotační titul na rekonstrukci VO mohl být pro město zajímavý. Proběhla schůzka za
přítomnosti vedení města, TS, OMM, kdy městu byly představeny podmínky programu a
požadavky na žadatele o dotaci. Bylo dohodnuto, že bude připraven projektový záměr, který
řeší celé území města. Bylo dohodnuto, že záměr bude řešit pouze otázku rekonstrukce VO
nikoliv dobíjecí stanice, která je druhou podporovanou aktivitou. Pro dobíjecí bod je potřeba
najít vhodné umístění, lokalitu veřejně přístupnou a nejlépe v co nejkratší vzdálenosti od
rozvaděče z důvodu efektivního napojení v návaznosti na velký odběr energie při dobíjení.
Projektový záměr je přílohou tohoto bodu. V záměru je uveden předpoklad nákladů na
rekonstrukci VO na území města na základě stávajícího pasportu VO vyjma svítidel s nižším
výkonem než 70 W (přechody, stávající LED, MPR a ul. Komenského). Vzhledem k max.
možné míře dotace na 1 kalendářní rok by bylo nutné projekt rozdělit do 3 etap.
Předpokládané realizační výdaje celkem 15,9 mil. Kč, dotace 9,1 mil. Kč, míra dotace 57,69 %
úspora na el. energii při kompletní realizaci 600 tis. Kč ročně. V záměru jsou uvedeny též
předpokládané náklady na technické dokumentace (přílohy k žádosti) a další činnosti s
realizací spojené. Dotační titul je pro město zajímavý i z důvodu zvýšení ceny elektrické
energie, což řešilo ZM 24 RO na navýšení rozpočtu na elektrickou energii u veřejného
osvětlení o 2 000 tis. Kč. Na akci není schválena položka v rozpočtu města pro rok 2022. V
případě schválení přípravy a realizace záměru je nutné schválit novou investiční položku na
přípravné projekční práce v roce 2022 - aktualizaci pasportu VO, zpracování PD a
energetického posudku pro I. etapu dle požadavků výzvy (povinné přílohy k žádosti o dotaci).
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 94-5104/22
RM doporučuje ZM souhlasit s přípravou technických podkladů a podáním žádosti o dotaci do
vyhlášené výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy č. NPO 1/2022
Rekonstrukce veřejného osvětlení na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení, I. etapa".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 94-5105/22
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu Rekonstrukce veřejného osvětlení, I.
etapa (§ 3631) ve výši 80 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - akce Okružní
křižovatka Vrchoviny - spoluúčast města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Smlouva o právu k provedení stavby
Identifikace:
Smlouva o právu k provedení stavby mezi městem Nové Město nad Metují a spoluvlastníky
soukromého pozemku pí [osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj
odstraněn] viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Smlouva o právu k provedení stavby je uzavírána za účelem vydání stavebního povolení a k
realizaci stavby na akci "Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují". Část p. p. č.
1711, která je ve spoluvlastnictví soukromých osob, je dotčená předmětnou stavbou. Zároveň
zde bude nutné provést kácení 2 kusů stromů a provést náhradní výsadbu. Následně bude po
vydání stavebního povolení před zahájením stavebních prací se spoluvlastníky uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži části pozemku v rozsahu cca 63
m2. Obsahem věcného břemene bude právo stavebníka umístit, provozovat a opravovat část
stavby, provádět jeho obnovu a modernizaci a právo chůze po této části stavby.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 94-5106/22
RM schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby, která je uzavírána mezi městem Nové Město
nad Metují a spoluvlastníky p. p. č. 1711 v k. ú. Nové Město nad Metují pí [osobní údaj odstraněn],
p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční
záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude
nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění: Pravidelná informace pro ZM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. – vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur dotaz k chystané rekonstrukci ul. U Zázvorky – je to podmíněno auditem
bezpečnosti – tj. nějaká nová věc, na které se bude pracovat? OMM – už se to u 1 akce
objevilo, u IROP(u) je to podmínkou (u SFDI se jedná o další plusové body při hodnocení
žádosti o dotaci). Ing. Maur – u Klopotova – má se doplnit strategický dopravní dokument – dá
se vzít ze Strategického plánu města, který je již zpracovaný nebo se musí zpracovat nový
materiál? OMM – nikdo nám není schopen říci, v jakém rozsahu a co konkrétně se má
zpracovat. Musíme tedy vymyslet, co zpracovat. Pracujeme s materiály, které se dopravou ve
městě zabývají, příp. se ještě s někým spojíme. Především jde o materiál, na který se lze
odkázat. Poté odhlasováno.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 94-5107/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ – Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 – bylo přijato

5/14 Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR – „Zasíťování lokality „Dubinky“ – I.
etapa“
Identifikace:
Tento bod navazuje na jednání RM 93-5045/22, kde „RM byla seznámena se situací ve
variantě F (05/2022) pro stupeň DUR soukromého podnikatelského záměru pod názvem
„Zasíťování lokality „Dubinky“ – I. etapa, na parc. Č. 709/1, 2076/3, k. ú. Nové Město nad
Metují, parc. Č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k. ú. Vrchoviny“. RM doporučuje
investorovi ve východní části ul. Luční zaměnit chodník podél vozovky za zelený pás se
stromořadím a ukládá OMM připravit doprovodné dokumenty ke schválení v RM 94, tj. dne
13.06.2022.“
Na město a RM byla zaslána projektantem Ing. Jakubem Řehákem, který zastupuje p. [osobní
údaj odstraněn] žádost o nové vyjádření ke koordinační situaci DUR – „Zasíťování lokality
„Dubinky“- I. etapa, na parc. Č. 709/1, 2076/3, k. ú. Nové Město nad Metují, parc. Č. 984/3,
854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k. ú. Vrchoviny“, dále další dvě žádosti, které se týkají
umístění inženýrských sítí do pozemků města, více viz přílohy.
OMM připravil k tomuto záměru SOPPS k umístění inženýrských sítí, projekt od HIGHWAY
DESING, s.r.o. Hradec Králové pod názvem Dopravní napojení lokality Dubinky, 6/2022 a
doprovodné vyjádření města k záměru.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. – vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Dostála reagoval vedoucí OMM – sdělil radnímu informace z jednání s p.
[osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] – upravená situace k nám zatím
nedorazila. Ptal se jich, jak to vidí s příp. převedením veřejného prostoru do majetku města do
budoucna, pouze naznačili případný převod na město. O to je jednání složitější. ST –
v případě, že se objeví v materiálech, s čím nebudeme souhlasit a stavební úřad to schválí,
jako účastník řízení se můžeme odvolat. Poté odhlasováno.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 94-5108/22
RM souhlasí s uložením inženýrských sítí v rámci podnikatelského záměru „Zasíťování lokality
„Dubinky“ – I.etapa, na parc. Č. 709/1, 2076/3, k.ú. Nové Město nad Metují, parc.č. 984/3, 854/5,
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854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k.ú. Vrchoviny“ výkres C.3 varianta F ze 05/2022 a výkres C.3.1 varianta
F ze 05/2022“ na pozemcích města p. p. č. 709/1, 2076/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Nové Město nad Metují a pozemkové parcely 984/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové Město
nad Metují vč. průvodního vyjádření k celému podnikatelskému záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ – Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 – bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 94-5109/22
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu týkající se uložení inženýrských sítí v rámci záměru
„Zasíťování lokality „Dubinky“ – I.etapa, na parc. Č. 709/1, 2076/3, k.ú. Nové Město nad Metují,
parc.č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k.ú. Vrchoviny“ výkres C.3 varianta F ze 05/2022 a
výkres C.3.1 varianta F ze 05/2022“ na pozemcích města p. p. č. 709/1, 2076/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Nové Město nad Metují a pozemkové parcely
984/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Vrchoviny, obec Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ – Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 – bylo přijato

5/15 Žádost o posouzení usnesení RM ve věci odstranění oplocení u čp. 310 v ul.
Johnova a Husova
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] požádal ZM o posouzení usnesení RM ve věci odstranění
oplocení u č. p. 310 v ul. Johnova a Husova v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
V přílohách k tomuto bodu je sepsána celá chronologie řešené věci vč. dokumentů stavebního
úřadu, fotodokumentace a vyjádření odborných útvarů.
K žádostem [osobní údaj odstraněn] v této záležitosti přijala RM následující usnesení:
RM 60-3451/21 ze dne 08.03.2021: „RM 60 nesouhlasí se záměrem vybudování nového
oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují v provedení z betonových
neperforovaných tvárnic o výšce do 2,0 m, na který bylo podáno Ohlášení stavebních úprav
na stavebním úřadě spoluvlastníky pozemku p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují p.
[osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn].
Důvodem nesouhlasu města je nevhodnost navrženého řešení oplocení formou stavebně
neprůhledné konstrukce, která vizuálně nepřípustně ohraničuje veřejný a soukromý prostor.“
RM č. 87-4707/22 ze dne 07.03.2022: „RM souhlasí ve znění upravené přílohy tohoto bodu
s vyjádřením města Nové Město nad Metují k žádosti p. [osobní údaj odstraněn] o revokaci
usnesení č. RM 60-3451/21: „RM nesouhlasí se záměrem vybudování nového oplocení na p.
p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují v provedení z betonových neperforovaných tvárnic o
výšce do 2,0 m, na který bylo podáno Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě
spoluvlastníky pozemku p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují p. [osobní údaj
odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn]. Důvodem
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nesouhlasu města je nevhodnost navrženého řešení oplocení formou stavebně neprůhledné
konstrukce, která vizuálně nepřípustně ohraničuje veřejný a soukromý prostor“.
Pokud se ZM bude chtít danou žádostí zabývat a změnit dosud platná usnesení RM, podle
kterých je postupováno v rámci řízení stavebního úřadu v této věci, musí si nejprve v souladu
s § 102 odst. 3 zákona o obcích vyhradit tuto nevyhrazenou pravomoc RM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. – vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse zazněly dotazy radních, které se mj. týkaly délky lhůty na doplnění žádosti,
kterou dal stavebníkům stavební úřad (do konce roku 2022). Podrobně byl znovu projednán
celý postup, který se výstavby obou částí plotu týkal. Na postupu města, které v daných
řízeních zastupuje OMM nebylo radními shledáno nic, co by je vedlo k přehodnocení
stanoviska města. V tomto smyslu tak bylo přijato i doporučující usnesení pro ZM.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 94-5110/22
RM doporučuje ZM souhlasit s usneseními přijatými RM ve věci odstranění oplocení u čp. 310 v ul.
Johnova a Husova, tzn. usnesením č. RM 60-3451/21 ze dne 08.03.2021 ve znění „RM 60
nesouhlasí se záměrem vybudování nového oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad
Metují v provedení z betonových neperforovaných tvárnic o výšce do 2,0 m, na který bylo podáno
Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě spoluvlastníky pozemku p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj
odstraněn]. Důvodem nesouhlasu města je nevhodnost navrženého řešení oplocení formou
stavebně neprůhledné konstrukce, která vizuálně nepřípustně ohraničuje veřejný a soukromý
prostor.“ A dále usnesením č. RM č. 87-4707/22 ze dne 07.03.2022 ve znění: „RM souhlasí ve znění
upravené přílohy tohoto bodu s vyjádřením města Nové Město nad Metují k žádosti p. [osobní údaj
odstraněn] o revokaci usnesení č. RM 60-3451/21: „RM nesouhlasí se záměrem vybudování nového
oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují v provedení z betonových neperforovaných
tvárnic o výšce do 2,0 m, na který bylo podáno Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě
spoluvlastníky pozemku p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují p. [osobní údaj odstraněn] a pí
[osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn]. Důvodem nesouhlasu města je
nevhodnost navrženého řešení oplocení formou stavebně neprůhledné konstrukce, která vizuálně
nepřípustně ohraničuje veřejný a soukromý prostor“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ – Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 – bylo přijato

5/16 Smlouva o právu provést stavbu sjezdu na účelovou komunikaci
Identifikace:
SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, Československé armády 376, Nové Město nad Metují
podala žádost o vyjádření města k záměru řešení parkování na pozemku p. p. č. 624/11 v k. ú.
Nové Město nad Metují – v ul. Školní, který je v majetku KHK. K parkování bude využita část
pozemku, na které se nachází stávající asfaltová plocha, vybudovaná za účelem provozování
hřiště. V současné době se dle sdělení v žádosti tato plocha jako hřiště nevyužívá. Pro přístup
k této ploše navrhují vybudování přístupové komunikace – nové zpevněné cesty na pozemku
školy, která by byla připojena na účelovou komunikaci v majetku města – p. p. č. 624/27 v k. ú.
Nové Město nad Metují, která slouží jako přístup k trafostanici. Uvedená žádost byla
projednávána dne 21.03.2022 na RM 88. Dne 31.05.2022 a 08.06.2022 žadatel žádost doplnil
a požádal o nové projednání v RM. Nyní RM předkládáme žádost opětovně k projednání
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s doplněnými podklady.
Odůvodnění:
Žadateli bylo dne 29.03.2022 odesláno v souladu s usnesením RM vyjádření, v němž bylo
mimo jiné požadováno předložení projektové dokumentace s řešením nové komunikace,
způsobu parkování a doložení počtu nově vytvořených parkovacích míst. Dále bylo
doporučeno rozšíření parkovací plochy jižním směrem ke stávající trafostanici. Dne
31.05.2022 a dne 08.06.2022 byly doloženy další podklady pro projednání. Doložena PD.
Možné rozšíření parkovacích míst jižně směrem k trafostanici bude závislé na finančních
možnostech školy. V příloze předkládáme původní podklady, doplněnou PD a návrh smlouvy
o právu k provedení stavby sjezdu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. – vedoucí OMM
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 94-5111/22
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
624/27 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby „Připojení nové
účelové komunikace na p. p. č. 624/11(z důvodu změny užívání stávající plochy asfaltového hřiště
za účelem parkování pro zaměstnance školy v ul.- Školní) v k. ú. Nové Město nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a Střední průmyslovou školou, odborným učilištěm a základní
školou Nové Město nad Metují se sídlem Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ – Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 – bylo přijato

5/17 DZ – zákaz stání v ul. V Aleji
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 92-4993/22 ve znění: „RM revokuje část usnesení č. RM 653731/21 ve znění: „RM souhlasí s doplněním do ulice V Aleji mezi ulicemi Leštinská a U Lesa
dopravní značení "Zákaz zastavení" v obou směrech." a pověřuje OMM upravením žádosti na
ODSH se změnou týkající se doplněním do ulice V Aleji mezi ulicemi Leštinská a Johnova
dopravní značení "Zákaz stání" v obou směrech. Zbytek usnesení č. RM 65-3731/21 se
zněním: "RM souhlasí se zjednosměrněním ulice Na Výsluní ve směru od ulice Slunečná
směrem k ulici Československé armády. Ulice Pod Vodojemem a Třešňová zachovat jako
obousměrné." zůstává nezměněný." zaslalo OMM novou žádost na Dopravní inspektorát PČR
Náchod o souhlas s umístěním 2ks dopravních značek č. B29 - zákaz stání. Na základě této
žádosti vydal zástupce DI PČR nesouhlasné stanovisko s umístěním požadovaného DZ a
doporučil městu řešit s občany celou lokalitu, neboť i na okolních komunikacích parkují vozidla
v rozporu s obecným ustanovením zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Odůvodnění:
OMM doporučuje v současné době vzít zpět stávající žádost o umístění 4ks DZ č. B28 - zákaz
zastavení v ul. V Aleji, která je podaná na ODSH. OMM dále doporučuje předat tuto záležitost
i s podnětem zástupce DI PČR zpět k projednání Komisi dopravní.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 94-5112/22
RM ukládá OMM vzít zpět žádost o stanovení 4ks DZ č. B28 - zákaz zastavení v ul. V Aleji od ul.
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Přibyslavská po ul. U Lesa, která byla na základě usnesení č. RM 65-3731/21 podána na ODSH,
jelikož není možné upravit žádost, dle usnesení č. RM 92-4993/22 z důvodu nesouhlasu zástupce DI
NA PČR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 94-5113/22
RM ukládá OMM předložit k opětovnému projednání do Komise dopravní řešení problematiky
zaparkovaných aut v ul. V Aleji a v okolních ulicích, dle doporučení zástupce DI NA PČR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/18 Rezignace předsedkyně Komise pro otevírání obálek a členky Pracovní skupiny
Kino 70 ke dni 31.05.2022
Identifikace:
Dne 01.06.2022 zaslala paní Ing. Simona Vojnarová svou e-mailovou rezignaci na
předsedkyni Komise pro otevírání obálek a členku Pracovní skupiny Kino 70 ke dni
31.05.2022. Důvodem je ukončení jejího pracovního poměru na MěÚ.
Odůvodnění:
Vhledem k tomu, že členka a zároveň předsedkyně Komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek k zakázkám malého rozsahu v působnosti OMM, Ing. Simona Vojnarová,
rezignovala na tuto funkci, je nutné jmenovat nového člena a zároveň předsedu komise.
Doporučujeme v souladu s Pravidly města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu jmenovat novým členem a předsedou komise Ing. Libora Pozděnu.
Ing. Libor Pozděna se jmenováním jako člena a předsedy Komise RM pro otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek k zakázkám malého rozsahu v působnosti OMM souhlasí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 94-5114/22
RM bere na vědomí rezignaci paní Ing. Simony Vojnarové na předsedkyni Komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek k zakázkám v působnosti OMM a členku Pracovní skupiny Kino 70 ke
dni 31.05.2022. RM tímto děkuje paní Ing. Simoně Vojnarové za její dlouholetou práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 94-5115/22
RM jmenuje Ing. Libora Pozděnu novým členem a zároveň předsedou Komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek k zakázkám v působnosti OMM. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/19 Návrh na pořízení změny územního plánu - areál textilního závodu Nyklíček
Identifikace:
Dne 09.06.2022 byl na MěÚ předložen "Návrh na pořízení změny územního plánu na
pozemcích k.ú. Nové Město nad Metují, č.: 568/1, 747, 446/2, 447/2, 568/2, 2218, 2262,
446/9" navrhovatelem NURSUS s.r.o. z Chrudimi zastoupené C.A.I.S. architekti s.r.o. z Prahy.
Předmětem změny je ze současné Plochy pro výrobu a skladování - drobná a řemeslná
výroba VD na plochy smíšené obytné - městské SM. Tzn. plochy pro smíšené využití
městského charakteru, pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo komerční vybavenosti,
nevýrobních služeb. Hlavním důvodem žádosti o změnu ÚP je skutečnost, že existující
výrobní areál se nachází v převážně rezidenční oblasti. Areál je ve stavu, kdy potřebuje buďto
zásadní investici do modernizace, nebo konverzi k jinému funkčnímu využití. Vlastník
vyhodnotil, že vzhledem k případnému dopravnímu a hlukovému zatížení, je výrobní funkce
morálně zastaralá a nemá v lokalitě reálnou budoucnost. Navržená funkční plocha SM
odpovídá funkčnímu využití okolí a snižuje dopravní zátěž celé lokality.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů bude předloženo přímo na jednání RM, příp. až v rámci pozvánky
na ZM. Bylo zjištěno, že pozemky uvedené v žádosti nevlastní pouze společnost NURSUS
s.r.o., ale také p. [osobní údaj odstraněn]. Doplněním nebo upravením žádosti se zabývá
aktuálně OVRR - územní plánování.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
K této záležitosti byla velice podrobná a obsáhlá diskuse. Při projednání tohoto bodu byli
přítomni Mgr. Balcar (z OVRR) a ARCH (z ORM, OMM). Mgr. Balcar podal vysvětlení procesu
schvalování návrhu na změnu ÚP, následné tvorby a projednání zadání této změny a jeho
následného schválení ZM. Společně s ARCH upozornil na předpoklad nutnosti řešit
předmětné území komplexně a v širších souvislostech, včetně možnosti podmínit rozhodování
v tomto území zpracováním ÚS. ARCH doporučil s požadovanou změnou ÚP prověřit její
dopad na širší vztahy v území zpracováním ÚS. Je nutné začlenit úvahy o okolních
pozemcích do navrhované změny a zvážit soulad se stávajícím ÚP. Také je nutné vést dialog
s majiteli sousedních pozemků. Město by také mělo svou představu o využití území
prezentovat žadateli o změnu ÚP. Poměr funkcí v ploše SM je nutné definovat i s ohledem na
potřeby města. ST - navrhl do usnesení doplnit "...s podmínkou úhrady souvisejících
finančních nákladů žadatelem. " Poté odhlasováno.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 94-5116/22
RM doporučuje ZM schválit pořízení změny Územního plánu Nové Město nad Metují na
pozemcích p. p. č. 568/1, 747, 446/2, 447/2, 568/2, 2218, 2262, 446/9 v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, s podmínkou úhrady souvisejících finančních nákladů
žadatelem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 FINANCE

6/1 Rozpočtová opatření 2022
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 22-716/21 zmocnilo RM k provádění opodstatněných
rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2022 s podmínkou, že se bude jednat pouze o
přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován
ani snižován a dále k navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o vratky transferů (dotací), které
příspěvkové organizace prostřednictvím města vrací poskytovatelům těchto transferů.
Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 94-5117/22
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 25, tj. přehled úprav rozpočtu 2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 08.06.2022
Identifikace:
Dne 08.06.2022 se uskutečnilo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují (dále jen "FV ZM"), kde hlavními body bylo projednání závěrečného účtu a účetní
závěrky za rok 2021 a aktuální finanční situace. Zápis z jednání FV ZM ze dne 08.06.2022 viz příloha tohoto bodu. Příloha se zápisem z jednání vč. prezenční listiny byla vzhledem k
termínu konání FV zaslána radním dodatečně.
Odůvodnění:
Informace o bodu k projednání v ZM 25.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Přílohy k tomuto bodu byly ze strany předsedy FV ZM doručeny v den konání RM 94 v
dopoledních hodinách, proto je radní obdrželi přímo na jednací stoly na tzv. "žlutých
papírech".
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 94-5118/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 08.06.2022 ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Žádost SDH Krčín o dotaci na hasičský vůz
Identifikace:
Starosta SDH Krčín předkládá žádost o dotaci na hasičský vůz ve výši 200 tis. Kč - viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na základě návrhu velitele JSDH Nové Město nad Metují se v roce 2019 uskutečnil prodej
vozidla MERCEDES BENZ, které používala JSDH Nové Město nad Metují, družstvo Krčín. Za
získané prostředky mělo být zakoupeno jiné zásahové vozidlo pro potřeby družstva Krčín.
V roce 2020 RM schválila nákup vozidla VW Transporter pro JSDH Krčín, za kupní cenu ve
výši 150.000 Kč. Za další vybavení a polep vozidla byla vynaložena celková částka 44 399,71
Kč. Vzhledem k tomu, že SDH Krčín v současnosti nemá výjezdovou jednotku, využívá
vozidlo JSDH Nové Město nad Metují. OF předkládá v příloze pro informaci seznam vozidel v
evidenci JSDH.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
ST vysvětlil situaci s tím, že v současnosti malé sbory ve městě nemají zásahová družstva Krčín nemá žádné vozidlo - důvody pro jeho pořízení viz odůvodnění v příloze. Jde o podporu
činnosti spolku. Na to navázala diskuse o podmínkách a ceně. ST požádal vedoucího OF
zanést do usnesení 5 letou podmínku udržitelnosti. Poté odhlasováno.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 94-5119/22
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Krčín, 1.
máje 100, Nové Město nad Metují ve výši 200 tis. Kč na nákup hasičského vozu do 3,5 t,
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a SH ČMS - Sboru dobrovolných
hasičů Krčín, 1. máje 100, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřit ST
podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 94-5120/22
RM doporučuje ZM schválit RO - Dotace SDH Krčín na nákup vozidla ve výši 200 tis. Kč (§ 5512).
Dotace bude pokryta přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Navýšení § 6221 - humanitární zahraniční pomoc - RO
Identifikace:
RM dne 28.2.2022 schválila RO - navýšení § 6221 - humanitární zahraniční pomoc ve výši
500 tis. Kč z důvodu zajištění financí potřebných k řešení pomoci města uprchlíkům z
Ukrajiny, kteří budou ubytováni v Novém Městě nad Metují.
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Odůvodnění:
V době jednání nebyl znám rozsah pomoci ani způsob jejího financování. Pro ubytování
uprchlíků městem byl vyčleněn objekt bývalého hotelu Metuj, kde byly provedeny nejnutnější
opravy a revize a za pomoci občanů města a místních firem byl provizorně vybaven
potřebným nábytkem a zařízením. Na základě usnesení vlády č. 207 ze dne 16.03.2022, o
vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích pro ubytování uprchlíků prchajících z území
státu Ukrajina uzavřel KHK s městem Smlouvu o zajištění ubytování, jejímž předmětem je
závazek ubytovatele k zajištění ubytovací kapacity a umožnění bezúplatného ubytování osob
v dočasném nouzovém ubytování. V souladu s touto smlouvou je městu v současnosti
proplácena částka 200 Kč/os./noc. Vyplacené prostředky budou sloužit zejména k úhradě
energií a dalších provozních výdajů objektu Metuj. OF předkládá návrh na navýšení rozpočtu
§ 6221 - humanitární zahraniční pomoc o 1 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto z plateb za
zajištění ubytování. Navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz vysvětleno, že navýšení je pokryto příjmy od státu za poskytované ubytování.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 94-5121/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 6221 - humanitární zahraniční pomoc o 1 200 tis. Kč.
Částka bude pokryta navýšením příjmů § 6221 z přijatých plateb za zajištění ubytování.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 94-5122/22
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Technických služeb,
Technických služeb - místní hospodářství, Centra prevence MANDL, MŠ Rašínova a MSSS Oáza
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 RŮZNÉ

7/1 ZM 25 dne 23.06.2022
Identifikace:
Dne 23.06.2022 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují,
Komenského 30, Nové Město nad Metují. Jde o 25. zasedání ve volebním období 2018 2022. Předpokládaný podrobný program zasedání ZM 25 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Program řádného veřejného zasedání ZM 25 byl radními schválen ve znění upravené přílohy
s tím, že byl z původní přílohy k tomuto bodu odstraněn bod 4/5, tj. Rekonstrukce veřejných
budov - žádost o dotaci v programu MMR - viz projednání bodu 5/8 v této RM 94.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 94-5123/22
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 25, které se uskuteční dne 23.06.2022 od
16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují, Komenského 30, Nové
Město nad Metují, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2022-2026
Identifikace:
V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanoví zastupitelstvo města nejpozději
do 85 dnů přede dnem voleb počet členů zastupitelstva pro nové volební období. Návazně
podle § 68 při stanovení počtu členů ZM se zejména přihlédne k počtu obyvatel a velikosti
územního obvodu. Počet členů stanoví ZM tak, aby zastupitelstvo města ve městě s počtem
nad 3000 obyvatel a zároveň do 10000 obyvatel mělo 11 až 25 členů. Rozhodující je počet
obyvatel ke dni 01.01.2022. K tomuto datu mělo město 9132 obyvatel.
Odůvodnění:
Zákonná povinnost ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 94-5124/22
RM doporučuje ZM stanovit pro volební období 2022-2026 počet členů zastupitelstva na 21 členů.
Odpovídá: OVV, Provede: OVV, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/3 Plán sociálních služeb Novoměstska 2022-2024
Identifikace:
OSV předkládá ve znění přílohy k tomuto bodu nový Plán sociálních služeb Novoměstska na
období 2022-2024. Plán finálně schvaluje ZM.
Odůvodnění:
Předložený Plán sociálních služeb byl tvořen v rámci projektu "Rozvoj regionálního partnerství
v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II" na základě "Smlouvy o
horizontální spolupráci v rámci procesu plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb
v obcích na území Královéhradeckého kraje". Podkladem pro tvorbu Plánu byly 3 analýzy,
které byly pro Nové Město nad Metují zpracovány z téhož projektu na základě "Smlouvy o
centralizovaném zadávávání v rámci procesu plánování a zajištění dostupnosti sociálních
služeb v obcích na území Královéhradeckého kraje"). Nový Plán je nyní nově zpracován pro
celé ORP Nového Města nad Metují a navazuje na minulý koncepční materiál.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 94-5125/22
RM doporučuje ZM schválit Plán sociálních služeb Novoměstska 2022 - 2024 ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Smlouva o vypořádání závazků město a ČEZ Prodej a.s.
Identifikace:
Smlouva o vypořádání závazků, týkající se Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
ze sítí NN, uzavřené dne 14.01.2022 mezi městem Nové Město nad Metují a společností
ČEZ Prodej a.s, který nebyla v registru smluv uveřejněna v zákonem požadovaném formátu.
Odůvodnění:
Smlouvou o vypořádání závazků je napraven stav, kdy příslušná smlouva nebyla řádně
uveřejněna v registru smluv. Nesprávné uveřejnění této smlouvy bylo zjištěno v rámci kontroly
provedené interním auditorem, která byla zaměřena na oblast uveřejňování smluv. Byla přijata
preventivní opatření, jak nedostatkům předejít, a to prostřednictvím úkolů z PVO pro všechny
odpovědné vedoucí zaměstnance.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 94-5126/22
RM schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků, týkající se Smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí NN, uzavřené dne 14.01.2022 mezi městem Nové Město nad Metují a společností
ČEZ Prodej a.s, se sídlem Duhová 1/425. 140 53 Praha 4, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/5 Smlouva o vypřádání závazků město a Hasičská vzájemná pojišťovna
Identifikace:
Smlouva o vypořádání závazků, týkající se Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č. 0057952075
uzavřeného dne 04.02.2022 mezi městem Nové Město nad Metují a Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou a.s., jejíž přílohy nebyly uveřejněny v registru smluv.
Odůvodnění:
Smlouvou o vypořádání závazků je napraven stav, kdy příslušná smlouva či dodatek smlouvy
nebyly řádně uveřejněny v registru smluv. Nesprávné uveřejnění tohoto dodatku bylo zjištěno
v rámci kontroly provedené interním auditorem, která byla zaměřena na oblast uveřejňování
smluv. Byla přijata preventivní opatření, jak nedostatkům předejít, a to prostřednictvím úkolů z
PVO pro všechny odpovědné vedoucí zaměstnance.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 94-5127/22
RM schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků, týkající se Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č.
0057952075, uzavřeného dne 04.02.2022 mezi městem Nové Město nad Metují a Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou a.s., se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických
jmen ČR, INSPIRE, Ortofota ČR a archiválie ÚAZK
Identifikace:
Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických jmen ČR,
INSPIRE, Ortofota ČR a archiválie ÚAZK s Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9,
182 11 Praha 8, IČO: 60458500 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zeměměřickým úřadem jsou obcím pro výkon jejich přímé nebo přenesené působnosti výkonu
státní správy poskytována geografická data. Jejich výdej bude ošetřen touto bezúplatnou
smlouvou.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 94-5128/22
RM schvaluje Smlouvu o užití státního mapového díla v digitální formě, Databáze geografických
jmen ČR, INSPIRE, Ortofota ČR a archiválie ÚAZK mezi Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm
1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, IČO: 60458500 a městem Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/7 Zápis z 5. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 18.05.2022
Identifikace:
Zápis z 5. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 18.05.2022 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu komisí RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 94-5129/22
RM bere na vědomí Zápis z 5. jednání Komise pro cestovní ruch ze dne 18.05.2022 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Možnost zřízení karavanových stání v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Z aktualizovaného strategického plánu vzešel výstup C.2.1. Příležitosti ubytování v přírodě vytvoření karavanových stání na území města. Komise pro cestovní ruch navrhla RM místa
nebo technická řešení karavanových stání, která budou dále prověřena a v případě vhodné
dotační příležitosti na vybudování karavanových stání případně využita jako podklad k
přípravě projektu.
Odůvodnění:
Komise pro cestovní ruch projednala několik návrhů, které vzešly na základě projednání
tématu s Mgr. Balcarem s ohledem na ÚP města. Jednalo se o následující lokality: louka pod
Výrovem (ul. K Bělidlu), areál býv. koupaliště (Chatová osada U Koupaliště), parkoviště Na
Farské zahradě (1-2 místa), býv. dopravní hřiště u stadionu Gen. Klapálka, Letiště.
Z diskuse byly jako vhodné lokality vybrány: areál býv. koupaliště nebo plocha u stadionu
Gen. Klapálka, ale ne dopravní hřiště, navržena místo něho byla plocha, kde bývá cirkus (s
vhodným osázením vyššími keři a zázemím by mohlo být stání dobře tolerováno i z hlediska
nedalekého bytového domu).
Následně se Komise pro cestovní ruch shodla, že aktuální trendy v turistice skutečně vyžadují,
aby město podobným zázemím pro karavany disponovalo, nicméně není nutné ihned budovat
plně vybavený camp pro karavany. Pro začátek a ověření vhodnosti lokality může město
vyhradit prostor, který bude určen přímo pro stání karavanů, ale prozatím nebude vybaven
(kanalizace, elektrika, pitná voda, ...) - postačil by zpevněný povrch a případně odpadkové
koše.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Část radních diskutovala s ARCH a Mgr. Balcarem o možnosti zřízení karavanových stání v
Novém Městě nad Metují. Část radních je ke zřizování takových míst skeptická, jiní by to
podpořili. ST - prověřit možnosti pro případné vybudování karavanových stání bychom měli,
není to jen podnět z KCR, ale máme to i ve strategickém rozvojovém plánu. Návazně na to
byla odhlasována 2 usnesení.
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K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 94-5130/22
RM schvaluje návrh následujících míst vhodných k prověření pro případné vybudování
karavanových stání v těchto lokalitách: Areál bývalého Koupaliště - Chatová osada U Koupaliště a
plocha u Stadionu gen. Klapálka (tam, kde stávají cirkusy).
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 94-5131/22
RM ukládá OMM prověřit ve spolupráci s úsekem cestovního ruchu a úsekem územního plánování
možnosti pro případné vybudování karavanových stání v těchto lokalitách: Areál bývalého
Koupaliště - Chatová osada U Koupaliště a plocha u Stadionu gen. Klapálka (tam, kde stávají
cirkusy), a to nejprve v rozsahu, který je nezbytně nutný pro odstavení karavanu (zpevněná plocha,
odpadkové koše), a na základě vyhodnocení provozu postupně s možností rozšířit infrastrukturu
karavanového stání (elektřina, pitná voda, kanalizace). Návazně na to pak připravit koncepci
vytvoření karavanových stání s možností využití případných vhodných dotačních titulů.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Němeček - děkuje vedoucímu TS p. Trojanovi za zapůjčení skládacích stolů a lavic z
TS na velmi vydařenou sobotní akci "Setkání Albatrosáků" pořádanou skautským oddílem
Albatros a jeho bývalými členy.
2/ Ing. Maur - vznesl dotazy na termíny realizace některých investic plánovaných k realizaci v
letošním roce. K diskusi byl přizván Ing. Pozděna. Dotazy se týkaly stavu příprav a termínů
realizace s přihlédnutím k údajům zasílaným radním v investičních kartách akcí. Konkrétně
Lávka pod zámkem a u ní uvedený termín 08/2022? Problémy v přípravě akce přiblížil MST a
rovněž vedoucí OMM. Realizace chodníků v ul. Nádražní? OMM - došlo k posunu termínu,
kdy mělo SFDI podat informaci, zda jsme dostali na akci dotaci. ST - tak bychom mohli akci
schválit nyní bez dotace, a když by dopadla, příslušně bychom na to reagovali. Ing. Maur doporučil začít pracovat u plánovaných investic v režimu krizových realizačních plánů. Ing.
Dostál - doporučil do karet dávat 2 sloupky - tj. předpokládané termíny a skutečné termíny. V
souvislosti s informacemi, které zazněly, radní požadují, aby investiční karty byly zasílány z
OMM s aktuálními časovými údaji, jinak nemohou radní objektivně informovat občany v
reakcích na jejich dotazy. Je proto třeba z OMM poslat upravené karty s termíny u klíčových
akcí.
3/ TAJ opakovaně upozornil na značné problémy s obsazováním volných míst na MěÚ, do
výběrových řízení se fakticky nikdo nehlásí. Ukazuje se mj., že hlavním problémem jsou nízké
platy ve srovnání s ostatními odvětvími a nízká společenská prestiž pracovníků ve veřejné
správě.
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RM 94 skončila v 16:17 hodin a na ní pak navázala VH PNT.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 94 vyhotoven dne:

16. června 2022

Zápis z RM 94 vypraven dne:

16. června 2022

Zápis z RM 94 zveřejněn dne:

16. června 2022
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