Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 60 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 08.03.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

17:14

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:14

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:14

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:14

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

17:14

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:14

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:14

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

Omluven
17:14

Plná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:05

14:13

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:17

16:34

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

14:17

14:40

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:50

16:34

Částečná

14

Ing. Miloš Skalský

vedoucí OVRR

15:55

16:34

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.03.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva MKN za rok 2020

2/2

Výroční zpráva MMUZ za rok 2020

2/3

Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2020

2/4

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ Komenského"

2/5

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ Školní"

2/6

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/7

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "MŠ Rašínova"

2/8

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "MŠ Na Františku"

2/9

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZUŠ B. Smetany"

2/10

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "DDM Stonožka"

2/11

Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2020

2/12

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací

2/13

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2020

2/14

Schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2021

2/15

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

2/16

Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZUŠ B. Smetany"

2/17

Bezúplatný převod majetku

2/18

Žádost Sportovního centra - čerpání dotace na rok 2021

2/19

Žádost o spoluúčast města - SK Nové Město nad Metují

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 2165/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují - ul. Na Hradčanech

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín - ul. 1. máje

3/3

Smlouva o užívání odjezdových (příjezdových) stání na BUS stanovišti Na Rychtě v Novém
Městě nad Metují
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3/4

Prodej části pozemku p. p. č. 2046/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. U Lesa

3/5

Prominutí nájmu za pronájem části p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/6

Nájem pozemků - areál Sportovního klubu Nové Město nad Metují

3/7

Cyklostezka u AMMANN(u) - směna pozemků

4.

Správa nemovitostí

4/1

Zápis ze 169. zasedání Bytové komise ze dne 17.02.2021

4/2

Žádost o úhradu nákladů za technické zhodnocení bytu

4/3

Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu zařízení středotlaké UV lampy

5.

Rozvoj

5/1

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armády-Dukelská

5/2

Žádost o znovupovolení předzahrádky

5/3

SOPPS - uložení optické sítě v lokalitě Malecí

5/4

Smlouva o právu provést stavbu "VO ve Vrchovinách" s KHK

5/5

Zadávací dokumentace - malá vodní nádrž Spy

5/6

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

5/7

Závada na prameníku v atriu u galerie Zázvorka

5/8

Rekonstrukce ul. Na Bořetíně - zábor pozemků hřiště p. p. č. 368/8 a pozemku v kasárnách
p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují

5/9

Ukládání optických sítí na území města

5/10

Ukládání již stavebně povolené optické sítě Malecí

5/11

Záměr výstavby oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují

5/12

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

5/13

Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují

5/14

Reklama ve veřejném prostoru

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Smlouva o společném postupu

7/2

Smlouva na prodej traktorového vleku
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7/3

Aktualizace přílohy č. 4 Organizačního řádu

7/4

Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 17.02.2021

7/5

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

7/6

Žádost o uzavření dodatku na dodání vysokozdvižné plošiny

7/7

Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách a auditech vč. dalších činností kontrolorainterního auditora v roce 2020

7/8

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

7/9

Prověření VZ Kontrolním výborem ZM

7/10

ZM 17 dne 18.03.2021 - program

7/11

Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 25.02.2021

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 51-2983/20

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Navýšení počtu zaměstnanců v TS

Zadání:

schvaluje
navýšení počtu pracovníků TS o 1 pracovní místo elektrikáře, a to s platností ode dne
01.01.2021.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno, nový pracovník nastoupil do zaměstnání.

Číslo úkolu:

RM 54-3100/20

Název:

Přemístění kontejnerového stanoviště nad "Stopem"

Zadání:

pověřuje
OŽP provádět po dobu prodlouženého zkušebního provozu zvýšený dohled nad
svozem kontejnerových stanovišť v ul. Družební.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Monitoring je prováděn. Kontejnerové bude stanoviště řešeno dle úkolů z RM 59.

Číslo úkolu:

RM 54-3099/20

Název:

Přemístění kontejnerového stanoviště nad "Stopem"

Zadání:

ukládá
OMM prodloužit zkušební dobu pro upravené nové kontejnerové stanoviště na
pozemku p. p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují do konce února 2021 a pak
předložit vyhodnocení v kontextu provedených přesunů a doplnění kontejnerů.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do RM 59.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 21.02.2021
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Číslo úkolu:

RM 49-2857/20

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

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

Zadání:

ukládá
OMM (ORM) předložení žádosti o dotaci na akci „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p.
361 v Novém Městě nad Metují“ do dotační oblasti Královéhradeckého kraje Dotace
na individuální účel a zároveň ukládá MST projednání projektu s příslušným radním
Královéhradeckého kraje, který má v gesci oblast regionálního rozvoje.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 08.03.2021: Splněno. Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2020.
Schůzka s radním KHK p. Valentou se uskutečnila ve středu dne 24.02.2021 od
10:00 hodin na KHK za účasti radního města Nové Město nad Metují pana Ing. Jana
Němečka a vedoucí Oddělení rozvoje města paní Ing. Simony Vojnarové.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021
Původní plnění: 30.11.2020

Žádost o prodloužení termínu plnění. MST má domluvenou schůzku dne 26.02.2021
na KÚ KHK ve věci projednání projektu „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361
v Novém Městě nad Metují“.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Žádost o dotaci na akci „Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ do dotační oblasti
Královéhradeckého kraje Dotace na individuální účel byla doručena na KHK dne
11.11.2020. Dle sdělení KHK bude projednána na Zastupitelstvu KHK dne
22.03.2021. Schůzka s p. Adamem Valentou, radním KHK odpovědným za oblast
dotací, zatím neproběhla. Byl sice pozván ST na jednání na MěÚ Nové Město
nad Metují, ale zatím nepotvrdil žádný konkrétní termín. Až bude ST zpět v práci,
bude radní p. Adam Valenta znovu kontaktován ohl. termínu setkání, ať už na MěÚ
Nové Město nad Metují nebo přímo na KÚ KHK.

Číslo úkolu:

RM 58-3353/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Nákup vozidla - nákladní užitkový automobil - pro potřeby TS

Zadání:

schvaluje
jako vítěze veřejné zakázky nabídku společnosti PROFI AUTO CZ a.s., IČO:
26178559, se sídlem Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, za nabídkovou cenu 531.246
Kč bez DPH, výše DPH 111.562 Kč, celková cena vč. DPH 642.808 Kč, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána, vozidlo převzato 26.2.2021

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 58-3350/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Majetku města - Scolarestu, TS, "MŠ
Na Františku", "MŠ Pod Výrovem", "Kina 70" a MK ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen.

Číslo úkolu:

RM 58-3349/21

Název:

Navýšení akce Realizace parku Březinky - RO

Zadání:

schvaluje
RO - navýšení akce Realizace parku Březinky (§ 3745) o 300 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z Revitalizace zahrady u MŠ František, III.etapa (§ 3111).

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 58-3337/21

Název:

Propad stropu starých sklepů nám. Republiky

Zadání:

souhlasí
s navrženým postupem opatření ve znění přílohy k tomuto bodu a ukládá OMM
informovat RM ve spolupráci s OVRR o dalších krocích vedoucích k vyřešení
havarijního stavu - propadu stropů starých sklepů na náměstí Republiky.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

2.3.2021: Dne 9.2.2021 provedl statik Ing. F. Futera - spol. ATLANT s.r.o. prohlídku
skutečného stavu sklepů a zpracoval nový statický posudek s návrhem možných
opatření. Tento posudek nyní bude ORM ve spolupráci s OVRR vyhodnocen a bude
poptáno zpracování výkazu výměr na vybrané řešení zajištění těchto sklepů z
předloženého posudku.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 26.02.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 28.02.2021
Splněno: 26.02.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 05.04.2021
Původní plnění: 08.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 58-3330/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD II/285 Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na posunutí termínu vypracování PD stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují - hranice okresu RK“ mezi městem Nové Město nad
Metují a fy M - projekce s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové, IČO: 05061415, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

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

Číslo úkolu:

RM 58-3329/21

Název:

Dodatek č. 3 ke SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Park Březinky, Nové Město nad Metují,
I.etapa" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika,
s.r.o., Velké poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27535363, na snížení celkové ceny
díla o 6.383,66 Kč vč. DPH na celkovou částku 1.080.928,53 Kč a upravení termínu
ukončení povýsadbové péče z původního května 2024 na listopad 2023, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 58-3324/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - studie

Zadání:

ukládá
OMM projednat se zpracovatelem studie nové uspořádání bytů v posledním podlaží
dle dotačních podmínek MMR podprogram 117D0640 Podporované byty 2020 vč.
doprovodných parkovacích míst dle varianty B (studie) s možností parkováním uvnitř
objektu v 1. NP.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Zpracovatel zaslal upravenou studii. Viz příloha k tomuto hlášení.

Termín plnění: 22.03.2021
Původní plnění: 08.03.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 02.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 58-3322/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení

Zadání:

schvaluje
Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 58-3321/21

Název:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru energie informační tabule IREDO

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o umožnění podružného odběru elektrické energie pro
napájení informační tabule IREDO, uzavřené mezi společností OREDO s.r.o.,
Nerudova 104/63, 500 02 Hradec Králové, IČO: 25981854, a městem Nové Město
nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876,
kterým se doba trvání Smlouvy mění na dobu neurčitou, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

17.02.2021: Žádost o prodloužení termínu. Z důvodu onemocnění pracovnice OSN,
nebyl doposud podepsán Dodatek č. 1 ze strany Objednatele (OREDO s.r.o.).
01.03.2021 - Splněno

Číslo úkolu:

RM 58-3318/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny - změna situačního náčrtu

Zadání:

souhlasí
se změnou v situačním náčrtu ve znění přílohy k tomuto bodu, z důvodu
bezproblémového nového umístění nového pojistkového pilíře a vedení NN po
následném nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku p. p. č. 245/3 v k. ú.
Vrchoviny, který nahradí situační náčrt tvořící přílohu k již uzavřené smlouvě budoucí
o smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-122021379/VB/01- Vrchoviny - knn pro p. č. 245/3 ze dne 23.12.2020 se spol. ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části
pozemku p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují v majetku
města, schválené usnesením č. RM 55-3163/20 ze dne 14.12.2020, a to za
podmínky, že v případě možné realizace cyklostezky týkající se zmiňované části

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021
Původní plnění: 22.02.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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pozemku dojde ze strany ČEZ Distribuce, a.s., k přeložení pojistkového pilíře a části
vedení NN.
Založeno:

10.02.2021

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 15.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Nový situační snímek byl odeslán e-mailem dne 12.2.2021 a následně
poštou dne 15.02.2021 na adresu žadatele.

Číslo úkolu:

RM 58-3317/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 452/1 a p.
p. č. 2049/1 oba v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Smetanova

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019607/VB/1 Nové
Město n.M- Smetanova - knn p.č. 488/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemků: p. p. č. 452/1 a 2049/1
oba v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci
Nové Město nad Metují, v délce 18,48 bm v rozsahu dle GP č. 2288-141/2020 ze dne
19.10.2020 za celkovou cenu 3.696 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 4.472,16
Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 19.02.2021.

Číslo úkolu:

RM 58-3312/21

Název:

Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím

Zadání:

schvaluje
bezúplatný převod z majetku města Nové Město nad Metují do majetku Základní
školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod následujících položek:
Regál kovový výška 200 cm (100 x 50), Stůl nerez s policí (130 x 70), Stůl nerez (100
x 60), Stůl nerez (120 x 80), Stůl nerez s policí (110 x 50), Stůl s policí (120 x 70),
Stůl se šuplíkem (170 x 70), Odsávač par.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 19.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 25.02.2021
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Číslo úkolu:

RM 56-3244/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Žádost o doplnění DZ - dodatkové tabulky ul. Malecí

Zadání:

souhlasí
s doplněním dodatkové tabulky „Mimo zásobování“ k zákazu vjezdu na účelovou
komunikaci v ul. Malecí z důvodu umožnění vjezdu k zásobovací rampě provozovny
Bistra DoKapsy a pověřuje OMM zajištěním stanovení a umístěním dodatkové
tabulky.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

02.03.2021: Žádost o nový termín. Byla podaná žádost o stanovení na ODSH. Po
nabytí právní moci stanovení bude dodatková tabulka umístěna.

Číslo úkolu:

RM 56-3227/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 710/1,
710/2 a 710/55 v k. ú. Krčín v ul. 1. máje

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.9/40/20/0318/Ha/NK, se Správou
silnic Královéhradeckého kraje vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého
kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, k částem
pozemků: pozemku p. p. č. 710/1, pozemku p. p. č. 710/2 a pozemku p. p. č. 710/55
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují v majetku Královéhradeckého kraje,
ve správě hospodaření Správy silnic Královéhradeckého kraje, v délce 29,24 bm v
rozsahu dle GP č. 906-176/2020 ze dne 26.05.2020, a to bezúplatně, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 26.01.2021.

Číslo úkolu:

RM 55-3172/20

Název:

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytový prostor, Komenského 14

Zadání:

schvaluje
na základě žádosti nájemce zkrácení výpovědní lhůty na 2 měsíce, tj. ukončit
nájemné nebytových prostor dohodou ke dni 31.01.2021 s tím, že před podpisem této
dohody, bude uhrazeno veškeré dlužné nájemné, včetně nájemného za měsíc leden
2021.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 06.04.2021
Původní plnění: 08.03.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 11.02.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021
Stránka 11

ZÁPIS Z PORADY
RM 60 ze dne 08.03.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 55-3164/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

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

Zadání:

ukládá
OMM zajistit znalecký posudek, z důvodu zjištění kupní ceny v místě a čase obvyklé,
na budovu ve vlastnictví fy. Alkstav s.r.o. v likvidaci postavenou na pozemku ve
vlastnictví města p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, za účelem jejího případného odkoupení
do vlastnictví města Nové Město nad Metují.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

02.03.2021 - Splněno. Po opakovaných urgencích na adresu znalce ze strany OMP
(e-mail,sms a telefon) a rovněž po urgencích jednatele společnosti Alkstav, obdržel
OMP dne 01.03.2021 elektronické vyhotovení znaleckého posudku.
17.02.2021 - žádost o změnu termínu. Bude nadále pokračováno a jednáno aby
znalec dodal znalecký posudek.
16.02.2021 - ze strany OMP zaslána sms zpráva panu znalci, aby předložil znalecký
posudek, bez jeho reakce.
12.02.2021 - se uskutečnil telefonický hovor s panem znalcem, který přislíbil, že bude
hotovo v pondělí 15.02.2021.
10.02.2021 - odeslán ze strany OMP e-mail s dotazem kdy bude vyhotoven znalecký
posudek.
03.02.2021 - žádost o změnu termínu. Z důvodu nemoci znalce, který zpracovává
znalecký posudek, se nestihl termín vypracování znaleckého posudku.

Číslo úkolu:

RM 59-3392/21, RM 59-3393/21,
RM 59-3394/21, RM 59-3395/21

Název:

Řešení komplexní problematiky pojistných smluv

Zadání:

projednala
navržený postup pro zpracování pojistně - technické části zadávací dokumentace na
veřejnou zakázku Komplexní pojištění města a jeho PO, ve znění přílohy k tomuto
bodu.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 02.03.2021
Původní plnění: 08.02.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

schvaluje
Smlouvu se společností OK GROUP, a.s., se sídlem Mánesova 3014/16, 612 00
Brno - Královo Pole, IČO: 25561804, za nabídkovou cenu 3.000 Kč, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

25.02.2021

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 25.02.2021

Plnění úkolu:

Smlouva předložena ST k podpisu a odeslána dodavateli služby.

Stránka 12

ZÁPIS Z PORADY
RM 60 ze dne 08.03.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 59-3395/21

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Řešení komplexní problematiky pojistných smluv

Zadání:

ukládá
všem ředitelům PO v rámci součinnosti při přípravě a realizaci zakázky na komplexní
pojištění majetku města předložit po vyzvání veškeré potřebné podklady týkající se
jednotlivých pojistných produktů a zároveň neuzavírat nové smluvní vztahy, které by
znemožnily uzavření jednotné pojistné smlouvy pro všechny subjekty s platností ode
dne 01.01.2022.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Prostřednictvím OŠKS uloženo všem ředitelům PO.

Číslo úkolu:

RM 59-3393/21

Název:

Řešení komplexní problematiky pojistných smluv

Zadání:

schvaluje
Smlouvu se společností RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČO:
48391301, za nabídkovou cenu 30.800 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Smlouva předložena k podpisu ST a odeslána k podpisu dodavateli služby.

Číslo úkolu:

RM 59-3389/21

Název:

Smlouva na monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo č. 19/2021 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a
Železova louka“ mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou
společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO: 26473330, za cenu 49.810
Kč bez DPH (tj. 60 270,10 Kč vč. DPH), ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Smlouvy vytištěny a odeslány k podpisu Hydrogeologickou společností, s. r. o. . Po
vrácení poštou budou zveřejněny a uloženy na OF.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 25.02.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 25.02.2021

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 22.03.2021
Původní plnění: 08.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 59-3388/21

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Název:

Marius Pedersen a.s. - Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů - odpady

Zadání:

schvaluje
Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů vč. Přílohy č. 1 - seznam odpadů pro
uplatnění slevy a Přílohy č. 2 - Plná moc pro uplatnění slevy, mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Marius Pedersen a.s., IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920,
se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Dohody podepsány ST včetně příloh.

Číslo úkolu:

RM 59-3385/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce § 2219 „Rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní PD“ ve výši 100 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 2212 - Rekonstrukce živičného krytu v ul.
Rezecká realizace.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Rozpočtové opatření bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 59-3371/21

Název:

Nominace Spolku Krčín Nové Město nad Metují na cenu KHK za památkovou
péči

Zadání:

pověřuje
OMM provést veškeré úkony potřebné k nominaci Spolku pro záchranu kaple sv.
Jana Nepomuckého, IČO: 07333641, na cenu za příkladnou realizaci obnovy
architektonického dědictví v KHK, významný počin a dlouhodobý přínos památkové
péči v KHK za naše město.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 02.03.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 26.02.2021
Splněno: 01.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 59-3366/21

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých ze dne
19.07.2011 ve znění upravené přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č. 1 byl podepsaný.

Číslo úkolu:

RM 59-3365/21

Název:

Aktualizace Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu PO

Zadání:

ukládá
ředitelům PO s platností ode dne 01.03.2021 provést aktualizaci zásad pro zadávání
zakázek malého rozsahu, a to ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Vzor zásad předán prostřednictvím OŠKS všem PO. 4.3. se uskuteční metodická
porada pro PO.

Číslo úkolu:

RM 59-3364/21

Název:

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu

Zadání:

schvaluje
s platností ode dne 01.03.2021 aktualizaci Pravidel 1/2021/PR města Nové Město
nad Metují pro zadávání zakázek malého rozsahu, a to ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Čistopis pravidel připraven k podpisu. Mailem rozesláno v elektronické podobě všem
zainteresovaným. OI předáno ke zveřejnění na web města.

Číslo úkolu:

RM 57-3304/21

Název:

Navýšení počtu licencí VITA Software

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o technické podpoře č. 66/11 mezi městem Nové Město
nad Metují a společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,
IČO: 61060631, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána 8. února 2021.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 03.03.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 25.02.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 11.03.2021

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 24.02.2021
Splněno: 17.02.2021
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Číslo úkolu:

RM 57-3294/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armádyDukelská

Zadání:

odkládá
schválení smlouvy o právu provést stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_2" mezi městem Nové Město
nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem a ukládá OMM smlouvu znovu
předložit do RM po obdržení vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

01.03.2021: Splněno. Tato záležitost bude předložena do RM 60.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021
Původní plnění: 08.02.2021

17.02.2021: Žádost o nový termín. Obdrželi jsme vyjádření ze SMO ČR či
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které není jednoznačné. Tato záležitost bude
předložena k projednání do RM 60.
03.02.2021: Čekáme na vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR k této problematice.
Číslo úkolu:

RM 57-3293/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armádyDukelská

Zadání:

odkládá
vydání souhlasu se stavbou optické sítě v trase v lokalitě Husova, Československé
armády, Dukelská na p. p. č. 368/7, 368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218,
2226, 2075/3, 2217, 2225, 2224, 2215, 2223, 2222, 723/2, 733/9, 722/2, 722/6,
723/3, 722/8, 730, k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města a v
chodníkové tělese na p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění žádosti a
PD v příloze tohoto bodu a ukládá OMM žádost znovu předložit do RM po obdržení
vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k této problematice.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

01.03.2021: Splněno. Tato záležitost bude předložena do RM 60.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 01.03.2021
Původní plnění: 08.02.2021

17.02.2021: Žádost o nový termín. Obdrželi jsme vyjádření ze SMO ČR či
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které není jednoznačné. Tato záležitost bude
předložena k projednání do RM 60.
03.02.2021: Čekáme na vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR k této problematice.

Stránka 16

ZÁPIS Z PORADY
RM 60 ze dne 08.03.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 57-3268/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku p. p. č. 2118 a p. p. č. 2199/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, ul. Rezecká

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-052377 - RVDSL1925_C_H_NMNM3277NMNM1HR_MET, se spol. CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/9, Libeň,
190 00 Praha 9, k části pozemkům: p. p. č. 2118 a p. p. č. 2199/2 v majetku města
Nové Město nad Metují oba v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad
Metují, v rozsahu 7,41 m2 stanovené dle GP č. 2303-86/2020 ze dne 28.11.2020 za
celkovou cenu 1.482 + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 03.02.2021.

Termín plnění: 08.03.2021
Splněno: 03.02.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

13:00 - 13:05
13:05 - 14:05
14:05 - 14:55
14:55 - 15:15
15:15 - 17:00
17:00 - 17:05
17:05 - 17:50
17:50 -

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 60-3402/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 60:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.03.2021

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
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18

Školství, kultura a sport
Výroční zpráva MKN za rok 2020
Výroční zpráva MMUZ za rok 2020
Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2020
Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ Komenského"
Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ Školní"
Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "MŠ Rašínova"
Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "MŠ Na Františku"
Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZUŠ B. Smetany"
Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "DDM Stonožka"
Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2020
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2020
Schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2021
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek
Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZUŠ B. Smetany"
Bezúplatný převod majetku
Žádost Sportovního centra - čerpání dotace na rok 2021
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
2/19

Žádost o spoluúčast města - SK Nové Město nad Metují

3.
3/1

3/4
3/5
3/6
3/7

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 2165/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují - ul. Na Hradčanech
Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín - ul. 1. máje
Smlouva o užívání odjezdových (příjezdových) stání na BUS stanovišti Na Rychtě v Novém
Městě nad Metují
Prodej části pozemku p. p. č. 2046/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. U Lesa
Prominutí nájmu za pronájem části p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují
Nájem pozemků - areál Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Cyklostezka u AMMANN(u) - směna pozemků

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Zápis ze 169. zasedání Bytové komise ze dne 17.02.2021
Žádost o úhradu nákladů za technické zhodnocení bytu
Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu zařízení středotlaké UV lampy

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

5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14

Rozvoj
SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armády-Dukelská
Žádost o znovupovolení předzahrádky
SOPPS - uložení optické sítě v lokalitě Malecí
Smlouva o právu provést stavbu "VO ve Vrchovinách" s KHK
Zadávací dokumentace - malá vodní nádrž Spy
Zadávací dokumentace - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město
nad Metují
Závada na prameníku v atriu u galerie Zázvorka
Rekonstrukce ul. Na Bořetíně - zábor pozemků hřiště p. p. č. 368/8 a pozemku v kasárnách
p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují
Ukládání optických sítí na území města
Ukládání již stavebně povolené optické sítě Malecí
Záměr výstavby oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují
Změna č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují
Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují
Reklama ve veřejném prostoru

6.
6/1

Finance
Vyřazení majetku

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

Různé
Smlouva o společném postupu
Smlouva na prodej traktorového vleku
Aktualizace přílohy č. 4 Organizačního řádu
Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 17.02.2021
Smlouvy o poskytování služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální
oblasti na území obcí KHK II
Žádost o uzavření dodatku na dodání vysokozdvižné plošiny
Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách a auditech vč. dalších činností
kontrolora-interního auditora v roce 2020
Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole
Prověření VZ Kontrolním výborem ZM
ZM 17 dne 18.03.2021 - program
Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 25.02.2021

3/2
3/3

5/7
5/8

7/6
7/7
7/8
7/9
7/10
7/11
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V
8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.03.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 60 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 60-3403/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Výroční zpráva MKN za rok 2020
Identifikace:
Ředitelka MKN předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 60-3404/21
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Výroční zpráva MMUZ za rok 2020
Identifikace:
Ředitel MMUZ předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 60-3405/21
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2020 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2020
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 60-3406/21
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad
Metují za rok 2020 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 60-3407/21
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2020 Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ Školní"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Školní" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 60-3408/21
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2020 Základní školy Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní odhlasovali usnesení ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 60-3409/21
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2020 Základní školy a Mateřské školy Krčín ve
znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "MŠ Rašínova"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Rašínova" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní odhlasovali usnesení ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 60-3410/21
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2020 Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600 ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2020.
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V
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 60-3411/21
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2020 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 60-3412/21
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2020 Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Zpráva o hospodaření za rok 2020 - "DDM Stonožka"
Identifikace:
Ředitelka "DDM Stonožka" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 60-3413/21
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2020 Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové
Město nad Metují, Malecí 855 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/11 Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2020
Identifikace:
Ředitelé příspěvkových organizací předkládají Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování
informací za rok 2020 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění.
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Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 60-3414/21
RM bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020 podle §
18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předloženými
řediteli příspěvkových organizací města Nové Město nad Metují ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/12 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Identifikace:
RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných
městem.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem je dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci RM. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny
vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní
závěrka (výkazy) a inventarizační zpráva. Informace o postupu schvalování jsou uvedeny v
příloze k tomuto bodu. Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky a inventarizační
zprávy k nahlédnutí na OF, zároveň budou k dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 60-3415/21
RM schvaluje účetní závěrky včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Městská knihovna Nové Město nad Metují; Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město
nad Metují; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují; Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588;
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845; Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600; Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a
Mateřská škola Krčín; Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za
účetní období 2020 sestavené ke dni 31.12.2020 dle přiložených protokolů - ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/13 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2020
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - viz
příloha k tomuto bodu.
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Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů a s usnesením č. RM 109-3713/07. OŠKS doporučuje schválit.
Vyjádření OF: Souhlasím. O navrženém poměru rozdělení do fondů lze na RM diskutovat.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 60-3416/21
RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020 a jeho
rozdělení do fondů ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/14 Schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2021
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení RM návrh účetních odpisů příspěvkových organizací na rok
2021 zpracovaný na základě žádostí ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 60-3417/21
RM schvaluje účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2021 takto: Základní škola Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod – 32 760 Kč, Základní škola Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod – 53 000 Kč, Základní škola a Mateřská škola Krčín – 143 924
Kč, Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 – 31 020 Kč, Mateřská škola, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845 – 8 508 Kč, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují – 19 056 Kč, Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 –
13 740 Kč, Městská knihovna Nové Město nad Metují – 299 112 Kč, Městské muzeum Nové Město
nad Metují – 8 724 Kč, Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují – 129 050
Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/15 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s využitím výjimky ze Zásad pro zadávání
zakázek malého rozsahu – Naléhavá potřeba. Důvodem je urychlení nákupu spotřebičů do
školní kuchyně pro zažehnání možné havarijní situace.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit. Situace ve školní kuchyni byla projednávaná
s ředitelkou školy a vedoucím OSN, kde byl dohodnut postup modernizace školní kuchyně –
viz zápis v příloze. V souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
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musí ředitelka školy informovat o využití výjimky svého zřizovatele.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal k projednávané záležitosti ST. Navrhl, aby bod byl přesunut do příští
RM. Ing. Němeček - s přesunem souhlasí, ale zároveň neví, co se dělo doposud od prosince,
když se nic neudálo. OŠKS - paní ředitelka Mgr. Vitverová měla prioritu na rekonstrukci
školního hřiště a nikoliv ŠJ, ale nakonec díky tlaku ostatních, kteří říkali, že je ŠJ v havarijním
stavu, paní ředitelka uvedla, že to ještě zváží. Více se dozvíme zítra, tj. dne 09.03.2021, na
jednání s paní ředitelkou a s paní vedoucí ŠJ. Paní ředitelka mj. jedná i sama se zastupiteli a
čeká, jestli se např. neschválí nějaký finanční příspěvek. Ing. Němeček - nerad by, aby nás
někteří kolegové zastupitelé na ZM nepřekvapili - proto by rád, aby všem radním byl zaslán
zápis ze zítřejšího jednání s paní ředitelkou. Myslí si, že se to mělo již dávno řešit, když to tak
spěchalo. Doplňující informace uvedl vedoucí OF. Do diskuse se také zapojil radní Mgr.
Hylský - neudělil by výjimku. ST - reagoval, že je "pro". Ing. Maur - celá záležitost je dle jeho
názoru špatně manažerovaná, a to jak ze strany města, tak i ze strany školy. ST - vedoucí
ŠJ nechala zpracovat, co je potřeba vyměnit, ředitelka předložila žádost o výjimku, myslela si,
že se to bude kupovat. RM to musí projednat a rozhodnout. Mgr. Hylský - nesouhlasí s
odkladem tohoto bodu - rázně by odpověděl na žádost ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o využití
výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek, že RM nesouhlasí s udělením výjimky. Ing. Dostál při rychlém akčním jednání to vše může proběhnout řádným směrem. Nakonec radní
odhlasovali 2 usnesení - 1. usnesení: RM nesouhlasí s využitím výjimky ze "Zásad
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krčín pro zadávání zakázek malého
rozsahu" - Naléhavá potřeba, při nákupu spotřebičů do školní kuchyně. 2. usnesení: RM
ukládá ST jednat s ředitelkou školy "ZŠ a MŠ Krčín" o dalším postupu ve věci rekonstrukce
kuchyně ŠJ "ZŠ a MŠ Krčín".
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 60-3418/21
RM nesouhlasí s využitím výjimky ze "Zásad příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Krčín pro zadávání zakázek malého rozsahu" - Naléhavá potřeba, při nákupu spotřebičů do
školní kuchyně.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 60-3419/21
RM ukládá ST jednat s ředitelkou školy "ZŠ a MŠ Krčín" o dalším postupu ve věci rekonstrukce
kuchyně ŠJ "ZŠ a MŠ Krčín".
Odpovídá: ST, Provede: OŠKS, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/16 Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru ve výši 219
tis. Kč od Nadace Karla Komárka na nákup pianina značky Petrof.
Odůvodnění: Předloženo na základě Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke
zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 60-3420/21
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 219 tis. Kč pro Základní uměleckou školu Bedřicha
Smetany Nové Město nad Metují od Nadace Karla Komárka na nákup pianina značky Petrof.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/17 Bezúplatný převod majetku
Identifikace:
RM 58 dne 08.02.2021 schválila bezúplatný převod části vybavení kuchyně v bývalém hotelu
Metuj příspěvkovým organizacím "MŠ Na Františku" a "ZŠ Malecí". O další vybavení projevila
zájem ředitelka MSSS Oáza a nájemce areálu Pavlátova louka. O ostatní vybavení neprojevily
příspěvkové organizace zájem vzhledem k jich stáří a nevyhovujícímu stavu. O toto vybavení
projevila zájem společnost Kubík servis, která zabezpečuje servis kuchyňského zařízení v
některých našich příspěvkových organizací a která by vybavení odkoupila za ceny uvedené v
příloze.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit bezúplatný převod majetku města do majetku
MSSS Oáza a do majetku nájemce areálu Pavlátova louka a prodej nevyužitého zařízení.
Vyjádření OSN: Souhlasíme s navrženým usnesením.
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 60-3421/21
RM schvaluje bezúplatný převod z majetku města Nové Město nad Metují do majetku Městského
střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují následujících položek: Regál kovový,
výška 2 m (100 x 50), Stůl nerez s dřezem (170 x 70), Stůl nerez s dřezem (193 x 60), Mandl, 2 kusy
automatické pračky Gorenje, 40 kusů osvětlovacích těles z jídelny bývalého hotelu Metuj.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 60-3422/21
RM schvaluje bezúplatný převod z majetku města Nové Město nad Metují do inventáře areálu
Pavlátova louka následujících položek: Stůl nerez s dřezem (80 x 90), Stůl nerez s dřezem (100 x
90).
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 60-3423/21
RM souhlasí s prodejem nevyužitého zařízení kuchyně bývalého hotelu Metuj společnosti Kubík
servis, Bezděkov nad Metují 145, dle přílohy k tomuto bodu za celkovou cenu 11 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/18 Žádost Sportovního centra - čerpání dotace na rok 2021
Identifikace:
Předsedkyně Sportovního centra Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí části dotace
z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 50 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků
na úhradu záloh na energie.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Sportovní centrum v roce 2020 získalo z rozpočtu města pouze mimořádnou
dotaci ve výši 20 tis. Kč na opravu tepelného čerpadla. Vzhledem k tomu, že Sportovní
centrum v žádosti o dotaci z rozpočtu města na rok 2021 vykázalo pouze členy
badmintonového oddílu, což byla podmínka města pro přidělení dotace, je předpoklad, že mu
bude přidělena dotace ve vyšší částce, než o kterou žádají v rámci předfinancování (50 tis.
Kč). Z toho důvodu doporučujeme schválit.
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: ST, vedoucí OŠKS (podle prvních kontrol se zatím zdá, že žádost podali tak, jak
po nich bylo požadováno).
Ing. Dostál - teď tam činnost probíhá? OŠKS - sportovní činnost neprobíhá, ale musí platit
energie a na to nemají.
Ing. Prouza - jak moc to spěchá? Nepočkalo by to do jednání Sportovní komise? ST - budeme
muset zařadit do ZM.
OŠKS - částky do 50 tis. Kč schvaluje RM, do ZM to jít nemusí. ST - do dubnového ZM může
jít až bod týkající se rozdělení dotace. Předfinancování může být max. do výše 50 % v roce
předchozím.
RM neschvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 Sportovnímu centru
Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 50 tis. Kč. Dotace bude řešena až po projednání ve
Sportovní komisi.
Ing. Maur - psaná "Pravidla" bychom měli ctít. Moc se mu to nezdá, reagoval na slova ST.
Ing. Němeček - někomu předfinancování umožníme a teď hledáme důvod, jak si zdůvodnit
zamítnutí vůči tomu, komu jsme to povolili. Ing. Maur - osobně legitimní důvod nevidí.
Ing. Němeček - on právě také. ST - nárok na to není. Ing. Dostál - precedens za výjimečný
stav loňského roku - "Černý Petr", se kterým musí nějakým způsobem hospodařit. Pokud není
extrémně dobrý existenční důvod, nemůžeme ho schválit. ST - předfinancování není
nárokovatelné, museli by to zdůvodnit.
Mgr. Hylský - pokud je reálný předpoklad, že dostanou částku vyšší, nevidí důvod, proč to
dřívější čerpání zamítnout. OŠKS - ve smlouvě je uvedeno, že pokud poskytli nepravdivé
údaje, je tam sankce až do výše 90 % z poskytnuté dotace. ST - z dřívějších zkušeností s nimi
bohužel k nim již nemá důvěru. Poté odhlasováno.
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 60-3424/21
RM neschvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 Sportovnímu centru Nové
Město nad Metují, z.s., ve výši 50 tis. Kč. Dotace Sportovnímu centru Nové Město nad Metují, z.s.
bude řešena až po projednání ve Sportovní komisi.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/19 Žádost o spoluúčast města - SK Nové Město nad Metují
Identifikace:
Ředitel SK Nové Město nad Metují z.s. žádá RM o spoluúčast na realizaci projektu "Nové
zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK". Podle zpracované studie by
náklady na celou akci činily cca 52 mil. Kč. Nezbytná je spoluúčast investora ve výši 30 %
(cca 15,6 mil Kč). SK má kvalifikovaný příslib KÚ, že pokud město přispěje dvěma třetinami
této spoluúčasti (cca 10,4 mil. Kč), pak kraj dodá zbývající třetinu. Realizace projektu a tím i
spolufinancování může být rozděleno do 2 let 2022-2023. Projekt zahrnuje zastřešení divácké
tribuny a nová sedadla (400 míst k sezení), vybudování krytého administrativního zázemí
včetně rozhlasové kabiny a prosklené kabiny pro cílovou kameru, prostor pro občerstvení,
bezbariérové toalety a novou lávku propojující okruh po obvodu stadionu. Na střeše tribuny by
měly být sluneční kolektory.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: V případě poskytnutí dotace dojde k výraznému snížení finančních zdrojů, které
město vynakládá na údržbu a investice do svého majetku. Vzhledem k tomu, že řada oprav a
rekonstrukcí se neustále odkládá z důvodu nedostatku finančních prostředků, poskytnutí
dotace nedoporučuji.
Vyjádření ARCH: Zpracovaná studie zastřešení tribuny a přilehlých objektů, je návratem do
minulosti. Architektonické pojetí je ve stylu 90. let. Jedná se o inženýrský přístup bez jakékoliv
výtvarné a estetické ambice. Vzhledem k tomu, že neznám zadání, tak nevím, proč k tribuně
není žádné sociální zařízení (asi bude v jiných budovách). Dále nevím, proč když v Novém
Městě nad Metují probíhají soutěže pro hendikepované, není tribuna bezbariérová a je jen
jedno invalidní WC, a to ještě s přístupem přes kancelář. Nepřísluší mi hodnotit, do jakých a
jak finančně náročných projektů bude město vkládat své prostředky, ale mohu jen doporučit
aby to byly investice splňující estetická a funkční kritéria. Předložená studie
postrádá zatím oboje.
Vyjádření OMM: Doporučuji projednat a případně nechat zpracovat alternativní studii (pokusit
se o modernější stavbu) za účasti městského architekta, případně doplnit tým o dalšího
externího architekta, který navrhuje obdobné stavby. A to v případě, že je zájem města tento
záměr finančně podpořit.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k významu sportovního areálu pro výkonnostní i vrcholový sport,
školy i širokou veřejnost doporučujeme souhlasit s poskytnutím spoluúčasti na investiční akci.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Rozsáhlá debata většiny radních k žádosti SK Nové Město nad Metují. Diskutující: Mgr.
Hylský, Ing. Maur, Ing: Němeček, ST. Hylský - je to politické rozhodnutí, nikdo to neměl v
programu, není to priorita. Maur - souhlasí. Aby vzniknul nový projekt, měly by být stanoveny
finanční limity, ale on sám preferuje zamítnutí. Němeček - SK obdržel dotaci na trávu.
Potřebujeme dělat jiné investice. MST - také tomu není nakloněn. Město čekají nemalé
investice do vlastního majetku, z tohoto důvodu by žádosti nevyhověl. Navrhuje usnesení RM projednala žádost o poskytnutí spoluúčasti a rozhodla se nedoporučit ZM poskytnutí
podpory v požadované výši na realizaci projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších
úprav v areálu SK" v letech 2022 a 2023. Ing. Maur - s dovětkem usnesení nesouhlasí.
Projednávanou záležitost doporučil zařadit do programu příští koncepční RM.
Ing. Dostál - vnímá, že jsou tam náznaky toho, že by někdy možná majetek spadl na město líbila se mu myšlenka, že by se měly dotace svazovat s podílem města a dané organizace.
OŠKS - návrh 3 usnesení: 1) RM projednala žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují
z.s. o poskytnutí spoluúčasti na realizaci projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších
úprav v areálu SK" v letech 2022 a 2023.
2) RM nedoporučuje ZM souhlasit s poskytnutím spoluúčasti Sportovnímu klubu Nové Město
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nad Metují z.s. na realizaci projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v
areálu SK" vzhledem k omezeným finančním možnostem města.
3) RM ukládá MST zařadit otázku týkající se SK Nové Město nad Metují a jeho případnou
modernizace do programu příští koncepční RM.
Poté odhlasováno.
K čl. 2/19 USNESENÍ č. RM 60-3425/21
RM projednala žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. o poskytnutí spoluúčasti na
realizaci projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK" v letech 2022 a
2023.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/19 USNESENÍ č. RM 60-3426/21
RM nedoporučuje ZM souhlasit s poskytnutím spoluúčasti Sportovnímu klubu Nové Město nad
Metují z.s. na realizaci projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK"
vzhledem k omezeným finančním možnostem města.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/19 USNESENÍ č. RM 60-3427/21
RM ukládá MST zařadit otázku budoucnosti areálu Sportovního klubu Nové Město nad Metují z.s. a
jeho případnou modernizaci do nejbližšího jednání koncepční RM.
Odpovídá: MST, Provede: OŠKS, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 2165/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují - ul. Na Hradčanech
Identifikace:
Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, předložila dne
15.02.2021 na základě žádosti města Nové Město nad Metují ze dne 25.11.2020 a následné
další e-mailové komunikace po dokončení stavebních úprav chodníku, veřejného osvětlení a
místního rozhlasu v ul. Na Hradčanech, návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
6DHM210047, týkající se části pozemku p. p. č. 2165/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Na
Hradčanech v celkovém rozsahu 31 m2 ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p.
Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY
RM 60 ze dne 08.03.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Odůvodnění:
Povodí Labe, s.p., požaduje za zřízení věcného břemene, finanční náhradu ve výši 1.550 Kč v
rozsahu 31 m2. Jedná se tak o úplatné zřízení služebnosti na stavbu s názvem: "Chodník
podél silnice v ulici Na Hradčanech - veřejné osvětlení + městský rozhlas". Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pod č. 6DHM170359 byla uzavřena dne 23.10.2017 a
schválena usnesením č. RM 379-16284/17 ze dne 11.09.2017. Kolaudační souhlas na
zmiňovanou stavbu v ul. Na Hradčanech v Novém Městě nad Metují v předchozí větě tohoto
odůvodnění byl vydán dne 27.05.2020 pod spis. zn. č. Výst. 34733/2020/Št.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 60-3428/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 6DHM210047, s Povodím Labe,
s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, k části pozemku p. p. č. 2165/1 v k. ú.
a obci Nové Město nad Metují ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem
státu pro Povodí Labe, s.p., ve prospěch oprávněného pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město
nad Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují v celkovém rozsahu 31 m2 dle GP č. 2280177/2020 ze dne 12.06.2020, za celkovou cenu 1.550 Kč (zřízení uvedeného věcného břemene je
osvobozeno od DPH), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín - ul. 1.
máje
Identifikace:
Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, předložila dne
15.02.2021 na základě žádosti města Nové Město nad Metují ze dne 25.11.2020 a následné
další e-mailové komunikaci po dokončení stavebních úprav chodníků v ul. 1. máje v Krčíně,
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6DHM210042, týkající se části pozemku p. p. č.
745/1 v k. ú. Krčín v ul. 1. máje v celkovém rozsahu 45 m2 ve vlastnictví ČR - Povodí Labe,
s.p.
Odůvodnění:
Povodí Labe, s.p., požaduje za zřízení věcného břemene, finanční náhradu ve výši 2.250 Kč v
rozsahu 45 m2. Jedná se tak o úplatné zřízení služebnosti na stavbu s názvem: "Stavební
úpravy chodníků v ul. 1. máje - veřejné osvětlení + městský rozhlas + optický kabel". Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pod č. 6DHM180107 byla uzavřena dne
14.08.2018 a schválena usnesením č. RM 391-16831/18 ze dne 12.03.2018. Kolaudační
souhlas na zmiňovanou stavbu v ul. 1. máje v Krčíně v předchozí větě tohoto odůvodnění byl
vydán dne 12.02.2019 pod spis. zn. č. Výst. 15084/2018/S.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 60-3429/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 6DHM210042, s Povodím Labe,
s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, k části pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú.
Krčín a obci Nové Město nad Metují ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s
majetkem státu pro Povodí Labe, s.p., ve prospěch oprávněného pozemku p. p. č. 35/1 v k. ú. Krčín
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují v celkovém rozsahu 45 m2 dle GP č. 906-176/2020 ze
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dne 26.05.2020 a dle GP č. 880-214/2018 ze dne 12.10.2018, za celkovou cenu 2.250 Kč (zřízení
uvedeného věcného břemene je osvobozeno od DPH), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Smlouva o užívání odjezdových (příjezdových) stání na BUS stanovišti Na Rychtě v
Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Ze strany dopravní společnosti AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČO: 15040500, obdrželo město dne 27.02.2021 návrh Smlouvy o užívání
odjezdových (příjezdových) stání na autobusovém stanovišti Na Rychtě v Novém Městě nad
Metují. Uvedená společnost bude ode dne 07.03.2021 zajišťovat veřejnou autobusovou
dopravu v KHK na základě výsledků VŘ, a to vč. našeho města. Odjezdová stanoviště jsou
umístěna na těchto částech pozemků: p. p. č. 2244 a p. p. č. 2245 obě v k. ú. Nové Město nad
Metují obě ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
OMP sděluje, že žádost společnosti AUDIS BUS s.r.o. plynule navazuje na předchozí užívání
odjezdových a příjezdových stání BUS stanoviště Na Rychtě, které zajišťovaly dopravní
společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., a ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, do dne 06.03.2021.
Dle sdělení OF byly příjmy za pronájem uvedených BUS státní předchozímu dopravci za 1.
čtvrtletí mezi cca 8-10 tis. Kč.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - v textu je napsáno, že návrh poslal AUDIS BUS? Vedoucí OMP odpověděl - je to
návrh ze strany města, který byl použit ze stávající smlouvy vč. Dodatku č. 1 s původním
dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, ale chtěl zachovat nějakou intenci, z tohoto důvodu novému
dopravci předložil upravený nový návrh města. ST - v usnesení je to uvedeno obecně. Ing.
Prouza - do "Odůvodnění" by doplnil, že AUDIS BUS s.r.o. nahrazuje společnost ČSAD Ústí
nad Orlicí, a.s., a hlavně také společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY. MST - dotaz na
Ing. Prouzu ve věci samoobslužné myčky v areálu fy "ARRIVA". ST - zeptáme se nového
majitele areálu. Ing. Němeček - dotaz, zda s dalšími dopravci budou nové smlouvy. OF smlouvy nebyly vypovězeny a nadále platí. Poté odhlasováno.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 60-3430/21
RM schvaluje smlouvu o užívání odjezdových (příjezdových) stání na autobusovém stanovišti Na
Rychtě v Novém Městě nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a společností AUDIS BUS
s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 15040500, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/4 Prodej části pozemku p. p. č. 2046/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. U Lesa
Identifikace:
Pan Jakub Fabián, bytem U Lesa 842, 549 01 Nové Město nad Metují, požádal o koupi části
pozemku p. p. č. 2046/1 o výměře cca 34 m², druh pozemku ostatní plocha - ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují. Dle žadatele má být účelem odkoupení části
zmiňovaného pozemku města Nové Město nad Metují „zajištění údržby a přístupu ke
stávajícímu oplocení vlastního pozemku od silnice bez nutnosti vstupu na cizí pozemek včetně
možnosti případné biodiverzifikace travnaté plochy mezi živým plotem a vozovkou“.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 60-3431/21
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
2046/1 o výměře cca 34 m² v k. ú. Nové Město nad Metují. Předmětná část pozemku je dle
Územního plánu města Nové Město nad Metují součástí veřejné dopravní infrastruktury. V
požadované části pozemku se nacházejí inženýrské sítě (elektro, plyn a sdělovací vedení) a dále
slouží i jako silniční pomocný pozemek zejména při zimní údržbě této místní komunikace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Prominutí nájmu za pronájem části p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Paní Marie Prušinovská, IČO: 68226241, se sídlem: Na Hradčanech 1085, 549 01 Nové
Město nad Metují, provozovna: Drážní K 30, 549 01 Nové Město nad Metují, nájemce části
pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 1018 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují (sběrna surovin),
požádala o prominutí tříměsíčního nájemného z důvodu špatné hospodářské situace
provozovny, neboť z důvodu nezájmu zákazníků mají minimální příjem a na bonusy
poskytované vládou prozatím nedosáhli (uzavření provozovny dle nařízení vlády se však
žadatelky netýká, provoz je povolen).
Odůvodnění:
Oplocený pozemek je pronajat od roku 2000 jako plocha pro skladování a provozování sběrny
druhotných surovin, na pozemku jsou umístěny stavby - 2 sklady (dřevěný a plechový) a dále
buňka, jež tvoří zázemí sběrny (kancelář). Roční nájemné ve výši 64.857 Kč je hrazeno
v měsíčních splátkách, které činí 5.404,75 Kč (nájemné za 1 m2 činí 63,71 Kč). V případě
požadovaného tříměsíčního nájemného se jedná o odpuštění částky v celkové výši 16.214,25
Kč. V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR město již na jaře roku 2020
odpustilo žadatelce dvouměsíční nájemné. Žádost a vyjádření odborných útvarů viz příloha
tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vznesl dotaz týkající se čerpání "COVID nájemné III". Vedoucí OMP na další
dotaz MST odpověděl, že neví, jestli se to na ně také vztahovalo. Tím, že neměli výjimku
možná nespadli do toho síta a mohli provozovat dál. ST - také se přiklání k usnesení ve
smyslu "neschvalujeme". Do diskuse se také zapojil Ing. Prouza. Poté odhlasováno.
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 60-3432/21
RM neschvaluje prominutí nájmu za pronájem části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 1018 m2 v
k. ú. Nové Město nad Metují (sběrna surovin), neboť podnikatelská činnost žadatelky nebyla
vládními opatřeními omezena a žadatelka může využít vhodný kompenzační bonus pro podnikatele,
vyhlášený MPO ČR v lednu t. r. (Výzva 3 Programu COVID nájemné).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Nájem pozemků - areál Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Sportovní klub Nové Město nad Metují, z. s., (dále jen "SK"), IČO: 445 00 254, se sídlem 28.
října 943, 549 01 Nové Město nad Metují užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené dne
10.04.1996 pozemky o celkové výměře 8479 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví
města, za nájemné ve výši 10 Kč ročně (uhrazeno jednorázově při uzavření smlouvy). Jedná
se o pozemky v uzavřeném oploceném areálu u letního stadionu s hřišti, altány, přístřeškem
aj., vč. volné zatravněné navazující plochy, dále o pozemek s travnatým hřištěm, včetně
přilehlého svahu se zázemím, a o pozemek pod stavbou šatny. Smlouva byla uzavřena na
dobu 25 let a její platnost končí dne 10.04.2021.
Odůvodnění:
Dle telefonického sdělení zástupce SK mají zájem o další užívání jakoukoliv formou smluvního
vztahu v nezměněném rozsahu pozemků. OMP předkládá k rozhodnutí jednak o dalším
způsobu užívání, tj. typ smluvního vztahu (zda opětovně pronájem za úhradu nebo užívání
bezúplatné - výpůjčka), dále o době trvání smluvního vztahu (doba určitá či neurčitá) a také o
délce výpovědní lhůty. OMP dalo rovněž podnět OVRR k zápisu jedné ze staveb ve vlastnictví
SK, která je z části postavená na jejich pozemku a z části na pozemku města, a to do systému
RÚIAN. Dle stavu v KN se jedná o rozestavěnou stavbu, ale dle skutečného stavu se jedná o
stavbu dokončenou. V tomto směru bude sjednána automaticky náprava, aniž by musel být
součinný SK, neboť tyto záležitosti lze vyřešit pouze elektronicky ze strany stavebního úřadu a
katastrálního úřadu, což si OMP pohlídá. Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Do diskuse k tomuto bodu se první přihlásil Ing. Dostál - nebylo mu úplně jasné z vyjádření
OÚ, co je z pohledu OMP nejvýhodnější? OMP - lhůta 1 rok, příp. nejít cestou nájemného za
10 Kč/m2/rok. V současné době je to jinak nastavené a výpůjčka je právně lepší, než dávat
smluvní vztahy na nízké částky. Ing. Dostál - příspěvek na údržbu areálu bude řešen
jak? OMP - svépomocí a vlastními silami SK Nové Město nad Metují. Doplnil vedoucí OF město poskytuje každoročně finanční dar na údržbu areálu. Ing. Maur - výpůjčka má půlroční
výpovědní lhůtu? OMP - roční. Ing. Maur - navrhl, jestli smlouvu nesjednat na dobu určitou,
aby město bylo v lepší pozici pro vyjednávání. Ing. Dostál - to je tam ošetřené. ST - ano, nebál
by se toho. Možná by zkrátil dobu na půlroční. Většinový postoj RM zkrátit dobu na půlroční
výpovědní lhůtu. Poté odhlasováno - "...dle návrhu uvedeném v upravené příloze..."
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 60-3433/21
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku, za účelem sportovního využití,
umístění a údržby umístěných sportovních zařízení, volnočasových a jiných prvků, hřišť a staveb,
vybudovaných SK, a dále za účelem údržby zatravněných oplocených a volných neoplocených
ploch, to vše na vlastní náklady vypůjčitele, tyto pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují: stp. č. 2436
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o výměře 69 m2, p. p. č. 570/12 o výměře 3 780 m2, p. p. č. 570/13 o výměře 630 m2 a část p. p. č.
2307 o výměře 4000 m2, a to dle návrhu uvedeném v upravené příloze tohoto bodu, za těchto
podmínek: 1) výpůjčka na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou, 2) údržba bude prováděna na
vlastní náklady vypůjčitele; 3) využívání vybudovaných sportovišť bude umožněno i občanům města,
kteří nejsou členy SK; 4) vypůjčitel musí veškerá umístěná zařízení udržovat funkční v řádném stavu
a provádět pravidelnou kontrolu jejich stavu, včetně oprav, po celou dobu trvání smluvního vztahu;
5) o stavu pozemků, umístěných zařízení a prvků bude vyhotoven Předávací protokol, 6) práva,
povinnosti a závazky nepřecházejí na eventuálního právního nástupce smluvních stran.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Cyklostezka u AMMANN(u) - směna pozemků
Identifikace:
Na základě intenzivních jednání s vlastníky pozemků pod plánovanou cyklostezkou v úseku
od mostu u AMMANN(u) do Vrchovin, a to v období od června 2020 do února 2021, kde bylo
ze strany města předloženo několik variant nových řešení směn pozemků, za účelem uzavření
směnné smlouvy s pí [osobní údaj odstraněn], která odmítla podepsat směnnou smlouvu z
důvodu, že uzavřením směnné smlouvy s pí [osobní údaj odstraněn] by zcela ztratila přístup
na zemědělský pozemek p. p. č. 286 v k. ú. Vrchoviny, který má v podílovém spoluvlastnictví s
pí [osobní údaj odstraněn] . Dne 23.02.2021 proběhlo osobní jednání (zápis viz příloha tohoto
bodu) zástupců města Nové Město nad Metují s p. [osobní údaj odstraněn], který zastupuje
svoji sestru pí [osobní údaj odstraněn]. Paní [osobní údaj odstraněn] by přistoupila na novou
směnu pozemků v rozsahu jak ji původně navrhli manželé [osobní údaj odstraněn] dopisem ze
dne 28.10.2020, který městu byl doručen dne 11.11.2020 (rovněž uveden v příloze k tomuto
bodu). Uvedená nová varianta by spočívala v tom, že část pozemku p. p. č. 292/5 v k. ú.
Vrchoviny, která je dosud stále v plném rozsahu ve vlastnictví města (nedošlo ke změně
vlastnictví v katastru nemovitostí), by zůstala i nadále městu, a to v části cca 200 m2 a byla by
využívána jako přístupová cesta k dalším sousedním zemědělským pozemkům, a to: p. p. č.
286, p. p. č. 290/5 a p. p. č. 292/5 o výměře cca 2190 m2, kterou by v budoucnu vlastnila pí
[osobní údaj odstraněn] po zrealizované nově směně pozemků.
Odůvodnění:
V současné době sice město Nové Město nad Metují uzavřelo směnnou smlouvu dne
08.07.2020 s pí [osobní údaj odstraněn], nicméně bez uzavření další směnné smlouvy s pí
[osobní údaj odstraněn] a dosažení úplného vlastnického práva k nově vytvořenému pozemku
p. p. č. 301/12 v k. ú. Vrchoviny pro stavbu cyklostezky, je majetkoprávní narovnání dotčených
pozemků v rámci obou směn zcela bezpředmětné. Pokud by totiž město Nové Město nad
Metují podalo návrh na vklad dle směnné smlouvy s pí [osobní údaj odstraněn], došlo by k
tomu, že již zmiňovaný pozemek by město vlastnilo v podílovém spoluvlastnictví s pí [osobní
údaj odstraněn], což v tuto chvíli nic neřeší, neboť by město vlastnilo jen podíl 1/4. Jednou z
možností jak se přiblížit k majetkoprávnímu narovnání pozemků pro je zveřejnit záměr města
směnit pozemky, dle návrhu manželů [osobní údaj odstraněn] ze dne 28.10.2020, ke kterému
se přiklonil i p. [osobní údaj odstraněn], zastupující svoji sestru pí [osobní údaj odstraněn], po
osobním jednání ze dne 23.02.2021 se zástupci města, a to vedoucího OMP Mgr. Pavla
Bachury a zastupitele p. Miroslava Jarolímka. Dle OMP v tuto chvíli není rozhodující, zda
disponujeme podpisy obou zmiňovaných vlastníků pozemků pod plánovanou stavbou
cyklostezky v listinné podobě, ale podstatný je jejich současný projev vůle s realizací nové
směny pozemků, který je příznivý a je třeba provést kroky vedoucí k předložení jedné směnné
smlouvy obsahující celé majetkoprávní narovnání jak s pí [osobní údaj odstraněn], tak s pí
[osobní údaj odstraněn] .
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Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
MST - opakovaně se objevuje skutečnost, že hodnota našeho pozemku je vyšší než pozemek,
který bychom získali - bylo by dobré, abychom to měli ošetřené. OMP - v rámci přijatého
usnesení bude uvedeno, že odchylka od ceny obvyklé je z důvodu zajištění bezpečnosti.
Dotaz Ing. Dostál - jaké jsou horizonty? OMP - pokud vše dobře půjde, mohlo by se to stihnout
předložit do programu dubnového ZM. Poté odhlasováno.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 60-3434/21
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit nemovité věci, a to: podíl o velikosti 1/4 pozemku p.
p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného dle GP č. 571-608/2016, z pozemku p.
p. č. 301/3 a p. p. č. 301/6 oba rovněž v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn],
zastoupené p. [osobní údaj odstraněn], za část pozemku p. p. č. 292/5 o výměře cca 2190 m2 v k. ú.
Vrchoviny a vše v obci Nové Město nad Metují, za podmínek uvedených v návrhu záměru, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

4/1 Zápis ze 169. zasedání Bytové komise ze dne 17.02.2021
Identifikace:
Zápis ze 169. zasedání Bytové komise, konané dne 17.02.2021.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 60-3435/21
RM bere na vědomí obsah zápisu ze 169. zasedání Bytové komise, konané dne 17.02.2021, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/2 Žádost o úhradu nákladů za technické zhodnocení bytu
Identifikace:
Žádost pí [osobní údaj odstraněn], která v této věci zmocnila svého syna p. [osobní údaj
odstraněn], o úhradu nákladů za technické zhodnocení bytové jednotky č. 5, v č. p. 355, ul.
Zborovská. Jednalo se o výměnu 2 ks třídílných dřevěných oken za okna plastová, v celkové
hodnotě 29.398 Kč vč. DPH. Nyní dochází k ukončení nájemního vztahu.
Odůvodnění:
OSN doporučuje proplatit náklady na výměnu 2 ks oken v bytové jednotce č. 5, v č. p. 355, ul.
Zborovská, dle odborného odhadu nákladů na technické zhodnocení, zpracovaného Ing.
Stanislavem Čermákem dne 15.02.2021. Výměna byla provedena se souhlasem vlastníka, dle
pravidel pro technické zhodnocení bytů v majetku města a schválena usnesením č. RM 1897736/10. Proplacení nákladů bude pokryto z rozpočtu OSN.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 60-3436/21
RM souhlasí s úhradou nákladů za technické zhodnocení bytové jednotky č. 5, v č. p. 355, ul.
Zborovská, týkající se výměny 2 ks oken, v celkové výši 22.930 Kč vč. DPH, dle odborného odhadu
nákladů na technické zhodnocení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu zařízení středotlaké UV lampy
Identifikace:
Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu zařízení středotlaké UV lampy, uzavřené dne 14.05.2019,
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21
Týniště nad Orlicí, IČO: 64791661, který řeší přerušení platby nájemného, a to s účinností ode
dne 01.03.2021 do dne 30.06.2021.
Odůvodnění:
Dodatek č. 1 řeší přerušení platby nájemného za zařízení středotlaké UV lampy
BEST UV AL11100, na plaveckém bazénu v Domě zdraví, č. p. 415, ul. 28. října.
Pronajímatel, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19, vyhověl požadavku nájemce a souhlasil s přerušením platby
nájemného v termínu ode dne 01.03.2021 do dne 30.06.2021. Měsíční nájemné činí 3.694,22
Kč bez DPH. Celková částka za prominutí nájemného činí 14.776,88 Kč bez DPH, tj. 17.880
Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 60-3437/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu zařízení středotlaké UV lampy, uzavřené dne
14.05.2019, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538,
517 21 Týniště nad Orlicí, , IČO: 64791661, který řeší přerušení platby nájemného s účinností ode
dne 01.03.2021 do dne 30.06.2021, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armády-Dukelská
Identifikace:
OMM na základě usnesení č. RM 57-3293/21 a č. RM 57-3294/21 opětovně předkládá žádost
společnosti LOSKY, s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice, která zpracovává
podklady pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
uložení telekomunikační sítě v lokalitě Husova, Československé armády, Dukelská. Trasa
optické sítě je navržena tak, aby co možná nejvíce kopírovala trasy již uložených inženýrských
sítí, a co nejméně tedy zatěžovala městské pozemky.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - "jednat" dal u všeho, ale protože to souviselo s bodem č. RM 60 - 5/9, který radní
projednali přednostně, již žádné dotazy ani připomínky nemá.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 60-3438/21
RM souhlasí se stavbou optické sítě v trase v lokalitě Husova, Československé armády, Dukelská
na p. p. č. 368/7, 368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218, 2226, 2075/3, 2217, 2225, 2224,
2215, 2223, 2222, 723/2, 733/9, 722/2, 722/6, 723/3, 722/8, 730, k. ú. Nové Město nad Metují, které
jsou ve vlastnictví města a v chodníkové tělese na p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové Město nad Metují, ve
znění žádosti a PD v příloze tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 60-3439/21
RM schvaluje smlouvu
o
právu
provést
stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_2" mezi městem Nové Město nad Metují, jako
vlastníkem pozemků, a firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
jako stavebníkem ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Žádost o znovupovolení předzahrádky
Identifikace:
Město obdrželo žádost p. Romana Lichého, IČO: 11590084, provozovna: Husovo náměstí
1205, 549 01 Nové Město nad Metují o souhlas s umístěním letní předzahrádky o velikosti 24
m2 (6 x 4 m) před provozovnou CAFÉ POHODA JAZZ v domě č. p. 1205 na Husově náměstí,
a to na 2 roky v období ode dne 01.04.2021 do dne 10.10.2021 a ode dne 01.04.2022 do dne
10.10.2022. Situace předzahrádky je ve stejném provedení jako v minulém období v roce
2020 viz příloha situace se zákresem umístění předzahrádky.
Odůvodnění:
Stanoviska odborů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 60-3440/21
RM souhlasí s navrženým postupem pro budoucí povolování předzahrádek v místě Městské
památkové rezervace formou smlouvy o výpůjčce a ukládá OMM řešit žádosti na umístění
předzahrádky v Městské památkové rezervaci touto smlouvou o výpůjčce, ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 60-3441/21
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. č. 2033/3 o
výměře cca 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a to
za účelem umístění mobilní předzahrádky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 SOPPS - uložení optické sítě v lokalitě Malecí
Identifikace:
OMM předkládá žádost společnosti GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové
Město nad Metují, o uložení optické sítě v lokalitě Malecí. Na základě požadavku města byla
trasa optické sítě navržena tak, aby kopírovala trasu již schválené trasy optické sítě
společnosti T-Mobile a.s., která má v plánu realizovat tuto trasu ve 2. polovině letošního roku.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: vedoucí OMM, Ing. Dostál (dotaz k ochrannému pásmu optických kabelů), vedoucí
ORM. Ing. Maur - když nyní schválíme "Návrh usnesení", nebude to ale realizované dle toho,
co jsme si řekli v "Diskusi" u bodu č. RM 60 - 5/9. Na dotaz Ing. Maura odpověděla vedoucí
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ORM, že ve Smlouvě o právu provést stavbu je uvedena podmínka, že stavba „Kabelizace
optickou sítí MALECÍ II“ bude prováděna v časové i pracovní koordinaci s plánovanou stavbou
společnosti T-Mobile a.s., kteří ji mají již povolenu. Ing. Dostál - je možná revokace usnesení,
kterým jsme schválili stavbu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.? ORM - souhlas sloužil
ve stavebním řízení a stavbu mají již povolenou, tzn., že revokovat již nelze. OMM - vysvětlil
postup, kterým docílíme, aby kopali při jednom. Poté odhlasováno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 60-3442/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu optické sítě s názvem "Kabelizace optickou sítí
MALECÍ II" na pozemcích p. č. 439/1, 2063, 446/10, 2064/2, 619/12, 619/10, 619/20, 619/14,
619/22, 624/8, 638/1, 619/13, 619/17, 617/3, 619/9, 617/2, 617/1, 597/3 v k. ú. Nové Město nad
Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Smlouva o právu provést stavbu "VO ve Vrchovinách" s KHK
Identifikace:
Stavba „Nové Město nad Metují, chodník ve Vrchovinách p.č. 875/3.SO 401“ je umístěna na
části pozemcích p. p. č. 852/1, 852/4 v k. ú. Vrchoviny ve správě Správy silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice (dále jen "SS
KHK"). Pro povolení stavby je nutné uzavřít mezi městem a správcem smlouvu o právu
provést stavbu. Pro město ze smlouvy vyplývá finanční plnění ve výši 1.210 Kč, které činí
vratnou kauci a to za omezení běžné činnosti majetkového správce při realizaci stavby VO.
ORM předkládá ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu mezi městem a SS KHK, která
je souhlasem SS KHK ke stavebnímu řízení na výše uvedenou akci.
Odůvodnění:
Jedná se o standardní smlouvu uzavíranou se SS KHK při realizaci stavby na pozemcích
v jejich správě. Ve smlouvě jsou uvedeny podmínky pro provedení stavby a podmínky. ORM
doporučuje schválení smlouvy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 60-3443/21
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu č. 9/40/21/0032/Ha/NK na pozemky p. č. 852/1,
852/4 v k. ú. Vrchoviny pro realizaci stavby „Nové Město nad Metují, chodník ve Vrchovinách p.č.
875/3.SO 401“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností Správa silnic Královéhradeckého
kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, IČO: 70947996, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/5 Zadávací dokumentace - malá vodní nádrž Spy
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na akci "Malá vodní
nádrž Spy".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz na faktor "nejnižší ceny", vícekriteriální atd. Vedoucí ORM - na základě
referencí nemůžeme hodnotit. Dále vysvětlila, že je těžké jakékoliv další hodnotící kritérium
vymyslet, požadavky na dodavatele jsou stanoveny na pevno v zadávacích podmínkách. Poté
odhlasováno.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 60-3444/21
RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Malá vodní nádrž Spy" ve znění přílohy tohoto bodu a
souhlasí s vyhlášením této veřejné zakázky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Zadávací dokumentace - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové
Město nad Metují
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na akci "Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz, zda součástí realizace bude zeleň. ORM - ano, zeleň je součástí projektu byl odprezentován snímek z PD - "Přehledná situace stavby". S diskuse radních vzešel návrh
na doplnění požadavku do zadávací dokumentace, aby realizaci sadových úprav provedla
odborná firma s příslušným oprávněním. Usnesení bylo schváleno "ve znění upravené
přílohy".
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 60-3445/21
RM schvaluje zadávací dokumentaci na akci "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská,
Nové Město nad Metují" ve znění upravené přílohy tohoto bodu a souhlasí s vyhlášením této veřejné
zakázky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/7 Závada na prameníku v atriu u galerie Zázvorka
Identifikace:
Na plastice chrt s kočkou prameníku v atriu u galerie Zázvorka byla zjištěna prasklina, kterou
je nutné co nejdříve opravit, aby nedošlo z důvodu nepříznivých klimatických jevů
k výraznějšímu poškození. Uvedenou plastiku zhotovil akademický sochař p. Petr Novák
z Jaroměře.
Odůvodnění:
Na provedení opravy byla zpracována cenová nabídka, která činí 9.500 Kč bez DPH, tj.
11.495 Kč vč. DPH. Cenovou nabídku zpracovala umělecká slévárna, která spolupracovala s
akademickým sochařem na zhotovení plastiky. Oprava plastiky bude hrazena z rozpočtu
města pol. § 3326 Místní památky. S touto opravou nebylo při návrhu této položky na rok 2021
počítáno. Z tohoto důvodu bude nutné, v případě chybějících finančních prostředků na
položce během tohoto roku, schválit příslušné RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Dostál - je známo, co prasklinu zavinilo, zda to nebyl vandalismus? ORM - nevíme,
možná je to způsobeno únavou materiálu a vlivem času. Ing. Dostál - nešlo by to vztáhnout na
pojistné plnění? ORM - prověříme to.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 60-3446/21
RM byla seznámena s nutností opravy praskliny na plastice chrt s kočkou prameníku, který je
umístěn v atriu u galerie Zázvorka.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Rekonstrukce ul. Na Bořetíně - zábor pozemků hřiště p. p. č. 368/8 a pozemku v
kasárnách p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Ode dne 08.03.2021 budou zahájeny přípravné práce na realizaci akce Rekonstrukce
komunikace ul. Na Bořetíně. Dodavatel stavby je firma STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922.
ORM povoluje firmě STAVIBET s.r.o. zábor pozemků hřiště p. p. č. 368/8 k. ú. Nové Město
nad Metují v ul. Na Bořetíně a pozemku v kasárnách p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad
Metují pro skladování materiálu pro stavbu komunikace v období ode dne 08.03.2021 do
konce srpna pro realizaci výše uvedené stavby. Rozsah záboru je patrný z připravených
předávacích protokolů - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pro realizaci každé stavby komunikace jsou nutné plochy pro skladování sypkých materiálů,
vytěžené zeminy a betonových výronků. V prostoru staveniště není prostor pro žádné
skladování. Pozemek hřiště byl využíván na podzim firmou Agrikomp Bohemia s.r.o. pro
realizaci teplovodu PNT, nebyl uveden do původní stavu z důvodu využití pro stavbu
komunikace v letošním roce. Pozemek v kasárnách je využíván k deponii zeminy z realizace
stavby opěrné zdi v Nádražní ul., bude do 14 dnů vyklizen. Zábor firmou STAVIBET by byl
zahájen po vyklizení pozemku. Po skončení záboru budou dotčené pozemky uvedeny do
původního stavu a protokolárně předány městu. Zábor byl konzultován s TS a OMM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Dostál, vedoucí ORM, vedoucí OMM a ST. Poté odhlasováno.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 60-3447/21
RM bere na vědomí povolení záboru pozemků hřiště p. p. č . 368/8 v k. ú. Nové Město nad Metují
v ul. Na Bořetíně a pozemku v kasárnách p. p. č. 2353 v k. ú. Nové Město nad Metují pro skladování
materiálu pro stavbu“ Rekonstrukce komunikace v ul Na Bořetíně v období ode dne 08.03.2021 do
konce srpna dodavateli stavby firmě STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Ukládání optických sítí na území města
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 51-2962/20 RM uložila ST ve spolupráci s OMM a ve spolupráci
se SMO ČR, prověřit legislativní možnosti řízené regulace ukládání optických sítí ze strany
města. OMM předkládá RM obdržená vyjádření ze SMO ČR, MPO ČR, ČTÚ ČR vložena do
jednoho dokumentu vč. vyjádření odborných útvarů. V dokumentu je přehled zákonů, které se
této problematiky týkají vč. informace o připravovaných legislativních změnách, rozdělení na
vnitřní a vnější část vedení, kdo je povinnou osobou a jaké má kdo povinnosti. Ze SMO ČR
zazněla informace, že k rozličnému výkladu v otázce výstavby inženýrských sítí (nejen tedy
internetových, ale rovněž dle zákona o energetice) se obrátili na gesční orgány se žádostí o
zpracování jednotné, jasné a srozumitelné metodiky jak pro města a obce, ale i investory a
další participující subjekty s tím cílem, aby došlo ke zjednodušení a ujasnění veškerých
procesů v této oblasti.
Odůvodnění:
Seznámit se s vyjádřením SMO ČR. Další materiály k této problematice byly projednány na
koncepční RM 15 bod 5/1.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Rozsáhlá diskuse radních nad častou problematikou ukládání optických sítí za účasti více
správců a investorů. Vedoucí OMM - upozornil na problémy, které se opakovaně objevují mezi
jednotlivými síťaři a městem. OMM popsal návrh řešení a postupů. OMM bude dál zajišťovat
určitého koordinátora těchto záměrů při vstupu do městského pozemku nebo stavby. Cílem je
provádět překopy jednotně a koordinovaně. Dojde tak ke snižování nákladů na vybudování
optiky ve městě dle zákona. Postupováno bude tak, aby se další překopy ve stejných trasách
neopakovaly. Pro občany a podnikatele je vhodné mít přiveden vysokorychlostní Internet od
více poskytovatelů, ale není možné opakovaně trasy překopávat. OMM připraví pravidla. Poté
odhlasováno.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 60-3448/21
RM projednala problematiku ukládání optických sítí na území města Nové Město nad Metují a
rozhodla o nutnosti prosazení dohody za účelem jednoho výkopu v jednom termínu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 60-3449/21
RM ukládá MST a OMM připravit pravidla pro koordinované pokládání optických sítí na území Nové
Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Ukládání již stavebně povolené optické sítě Malecí
Identifikace:
OMM předkládá k projednání žádost firmy N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod,
o povolení provedení překopu na p. p. č. 638/1 a 617/1, k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě
Malecí. Firma N_SYS s.r.o. požádala o povolení překopu v termínu 02. - 12.03.2021. Na tuto
stavbu již firma N_SYS s.r.o. má s městem uzavřenou SOPPS a má vydaný platný územní
souhlas od stavebního úřadu.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s realizací překopu fy N_SYS s.r.o., ale doporučujeme, aby byla stavba
koordinována se schválenou stavbou spol. T-Mobile Czech Republic a.s. a se stavbou firmy
GOLDWARE s.r.o., která je schvalována v této RM 60 v bodě 5/3, a to z důvodu, aby nebyly
pozemky města opakovaně rozkopávány.
Uzavírání nájemních smluv na překopy probíhá pracovníky rozvoje města dle vzorové
smlouvy schválené RM, usnesením č. RM 364-15625/17 ze dne 30.01.2017.
Vyjádření PRAV: RM nemusí respektovat datum, od kterého firma N_SYS požaduje uzavření
nájemní smlouvy. Posunutím termínu začátku nájmu může napomoci tomu, aby byl
prostor pro dohodu mezi N_SYSem, Goldwarem, příp. jinými firmami, o tom, jak bude reálné
uložení vzájemně zkoordinovat.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: vedoucí ORM, vedoucí OMM, ST a Ing. Dostál. Poté odhlasováno.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 60-3450/21
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na překop na p. p. č. 638/1 a 617/1, k. ú. Nové Město
nad Metují, v lokalitě Malecí mezi městem a firmou N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01
Náchod, a to za podmínky koordinace prací se společnostmi GOLDWARE s.r.o. a T-Mobile Czech
Republic a.s., které mají v letošním roce zájem si své sítě v těchto trasách rovněž uložit. K
uzavření nájemní smlouvy dojde ve chvíli, kdy bude městu předložena dohoda o společném
ukládání sítí těchto společností.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/11 Záměr výstavby oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], spoluvlastníci p. p. č. 649/3 v k. ú.
Nové Město nad Metují, podali na Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu
Nové Město nad Metují žádost o ohlášení stavebních úprav.
Jedná se o záměr odstranění stávajícího oplocení v dožilém stavu po hranici pozemku p. p. č.
649/3 a 652/1 směrem do ul. Husova. Toto oplocení plánují nahradit novým v tomto
provedení:
Plotové dílce z betonových neperforovaných tvárnic.
Délka oplocení 15,5 m a výška oplocení bude zachována tj. do 2,0 m a bude navazovat na již
stávající oplocení z betonových tvárnic.
Pohledové tvárnice do ulice budou profilované a oplocení bude doplněno zelení, aby vnější
vzhled nepůsobil jako jednolitá hmota.
Jedná se tedy pouze o část oplocení.
Zbývající oplocení bude zachováno ve stávající podobě - drátěné plotové dílce + zeleň.
Dle vyjádření žadatelů budou práce prováděny z pozemku vlastníka, žadatele a není třeba
řešit zábor veřejného prostranství a přilehlé komunikace - chodníku.
Odůvodnění:
Vlastnící pozemku podali pouze žádost o Ohlášení stavebních úpravy na OVRR. Město Nové
Město nad Metují o vyjádření ze strany vlastníků nebylo požádáno. Město je účastníkem
řízení. K žádosti nebyly doloženy žádné projekční podklady - zákres do situace, pohledy atd.
Vyjádření OÚ viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - uvedl, že na Františku se nachází také případy RD s betonovým oplocením. MST argumentem je doba vzniku jednotlivých RD - dům, o kterém jednáme, je z 1. republiky - pro
tyto domy jsou typické ploty drátěné a průhledné, a je to vhodnější než 2 m "hladová"
betonová zeď. Ing. Dostál - nesouhlasí s betonovým plotem, je možné obnovit souvislý živý
plot. Mgr. Hylský - spodní František je tvořen zejména otevřenými prostory - určitě není pro
betonovou zeď. Ing. Maur - je to spíše k projednání v Regenerační komisi. Navrhl z usnesení
vypustit poslední větu. Poté odhlasováno.
K čl. 5/11 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]. Důvodem nesouhlasu
města je nevhodnost navrženého řešení oplocení formou stavebně neprůhledné konstrukce, která
vizuálně nepřípustně ohraničuje veřejný a soukromý prostor.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/12 Změna č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Návrh na pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové rezervace týkající se
využití pozemků st. p. č. 205 a p. č. 115/1 vč. RD č. p. 1081 v ul. Pod Hradbami, Nové Město
nad Metují.
Odůvodnění:
Na pozemku st. p. č. 205 stojí objekt RD č. p. 1081, jehož stav byl vyhodnocen jako stavebně
nevyhovující, zcela nevhodný pro jakékoliv stavební úpravy. Majitel předmětných pozemků a
stavby předložil návrh na demolici stávajícího objektu a výstavbu nového rodinného domu na
místě původního. Záměr byl projednán s orgány památkové péče, které k tomu daly
předběžné souhlasné stanovisko. Záměr je v souladu s ÚP Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Němečka k parkování. Vedoucí OVRR sdělil radním, že hlavní myšlenkou změny
RP MPR byla možnost odstranění stávajícího RD a možnost výstavby nového objektu na
místě původní stavby. K parkování řekl, že zatím není součástí předložené studie, ale
v dalším projednání je potřeba se tím zabývat. Vznese požadavek na zapracování
parkovacích míst do studie.
Usnesení: RM ukládá pořizovateli prověřit možnost parkování pro RD nebo penzion.
Dotaz Ing. Hovorky k možné demolici domu v ul. Českých bratří. OVRR sdělil, že o možnosti
jednal s památkovou péči Ing. Škaldovou, která řekla, že pro plánovanou změnu RP MPR
není tato stavba v tuto chvíli vhodná.
Dotaz Ing. Dostála k reklamám na Retail parku. OVRR uvedl, že proběhl standardní postup
dle stavebního zákona. OVRR měl k dispozici odborná stanoviska architektů. Jelikož převládl
názor pro existenci reklam, stavbu dodatečně povolil.
Ing. Prouza - nesouhlasí s tím, aby tam něco stálo. Hlasováno - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 60-3452/21
RM doporučuje ZM souhlasit s pořízením Změny č. 3 Regulačního plánu Městské památkové
rezervace Nové Město nad Metují na pozemcích st. p. č. 205 a p. č. 115/1 vč. RD č. p. 1081 v ul.
Pod Hradbami, Nové Město nad Metují, na základě návrhu na tuto změnu ve znění přílohy č. 1, tato
změna bude pořizována zkráceným postupem dle stavebního zákona.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 18.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 60-3453/21
RM ukládá pořizovateli prověřit možnost parkování pro RD nebo penzion.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 18.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/13 Změna č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Návrh na pořízení Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod Hradbami
v místě stávajícího rodinného domu č. p. 1081 (st. p. č. 205 a p. č. 115/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují).
Odůvodnění:
Na pozemku st. p. č. 205 stojí objekt rodinného domu č. p. 1081 ve špatném stavebně
technickém stavu, kterému bude schválením Změny č. 3 Regulačního plánu Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují umožněna demolice. Majitel pozemků uvažuje
po výstavbě nového rodinného domu na místě původního s jeho smíšeným využitím, tj. pro
rodinné bydlení nebo penzion. Pro druhý účel využití je však stávající funkční plocha UP
NMnM "BV - bydlení v rodinných domech, venkovské" nevhodná. Proto se navrhuje změna
funkční plochy na smíšenou obytnou umožňující oba způsoby využití. V určité fázi uvažuje
pořizovatel se začleněním této malé změny do projednávané velké Změny č. 2 ÚP
Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 60-3454/21
RM doporučuje ZM souhlasit s pořízením Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují
v ul. Pod Hradbami v místě stávajícího rodinného domu č. p. 1081 (st. p. č. 205 a p. č. 115/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují).
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 18.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Reklama ve veřejném prostoru
Identifikace:
Problematika reklamy ve veřejném prostoru města s cílem nalezení koncepčního řešení.
Odůvodnění:
KŽP vnímá obecně reklamu ve veřejném prostoru jako palčivý problém ve vztahu k životnímu
prostředí. Toto téma je jedním z koncepčních bodů zvolených pro činnost komise. Také z
konzultace s městským architektem vyplynulo, že již bylo toto téma v minulosti řešeno, ovšem
bez přesahu do praxe.
K této problematice dne 03.03.2021 se vyjádřil OMM a přikládá materiály do příloh.
Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Dostál, ST - v minulosti jsme již reklamní poutače a směrovky po městě řešili,
ale nakonec se nepřistoupilo k hromadnému odstraňování nepovolených reklam a směrovek.
Jestli má KŽP chuť prověřit po městě množství a právní stav reklam a reklamních směrovek,
tak je to možné. OMM bude KŽP k dispozici pro předložení v minulosti získaných a
zpracovaných materiálů k této záležitosti.
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K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 60-3455/21
RM pověřuje KŽP ve spolupráci s OMM prověřit reálný stav reklamních ploch ve veřejném prostoru
města. Dále porovnat řešení, kterými postupují obce obdobné velikosti v okolí. Na základě
vyhodnocení předložit RM doporučení, jaký směr by měl být ve městě zvolen a jakými kroky ho
naplňovat.
Odpovídá: OŽP, Provede: OSÚ, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 60-3456/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, "MŠ Rašínova" a "MŠ
Na Františku", ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 05.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Smlouva o společném postupu
Identifikace:
RM je překládána ke schválení Smlouva o společném postupu nutná na realizaci centrální
zakázky na nákup zemního plynu pro další období. Ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění.

Stránka 48

ZÁPIS Z PORADY
RM 60 ze dne 08.03.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Odůvodnění:
Jedná se o zakázku nákupu zemního plynu, kde město, vystupuje jako centrální zadavatel pro
PO a PNT. Jedná se o opakovaný postup, který se v minulých letech osvědčil.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 60-3457/21
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Nové Město nad Metují a PO, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 60-3458/21
RM schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Nové Město nad Metují a PNT, s.r.o., se sídlem
nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 27471454, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Smlouva na prodej traktorového vleku
Identifikace:
TS předkládají RM ke schválení kupní smlouvu na prodej traktorového vleku, který byl
usnesením č. RM 58-3350/21 ze dne 08.02.2021 ve znění: "RM schvaluje způsob vyřazení a
likvidaci majetku v evidenci Majetku města - Scolarestu, TS, "MŠ Na Františku", "MŠ Pod
Výrovem", "Kina 70" a MK ve znění přílohy k tomuto bodu" schválen.
Odůvodnění:
Pro schválení likvidace traktorového vleku prodejem, zájemci z řad zaměstnanců, nebyla
zatím RM předložena kupní smlouva. TS po konzultaci s PRAV předkládají RM ke schválení
kupní smlouvu.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 60-3459/21
RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], na
prodej traktorového vleku, za kupní cenu ve výši 11.000 Kč ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 49

ZÁPIS Z PORADY
RM 60 ze dne 08.03.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

7/3 Aktualizace přílohy č. 4 Organizačního řádu
Identifikace:
RM je předkládána aktualizace příloh Organizačního řádu. V příloze č. 4 je změn zástup za
vedoucí OSP.
Odůvodnění:
Podle § 102 odst. 2 písm. m) je radě obce vyhrazeno schvalovat organizační řád obecního
úřadu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 60-3460/21
RM schvaluje Přílohu č. 4 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 15.03.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 17.02.2021
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 17.02.2021 s rozhodnutím o umístění na 4 uvolněná místa na Domově pro seniory
Oáza, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Viz Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 17.02.2021 v příloze tohoto bodu.
Obsazují se 3 nová místa a znovu 1 místo, které z minulého jednání nakonec obsazeno
nebylo.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 60-3461/21
RM bere na vědomí Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 17.02.2021 a návrh na
obsazení 4 míst v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, vše
ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Smlouvy o poskytování služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v
sociální oblasti na území obcí KHK II
Identifikace:
Smlouvy mezi objednatelem KHK a poskytovatelem Sociotrendy, s.r.o., se sídlem
Roosveltova 95, 770 06 Olomouc, za účasti města Nové Město nad Metují, v rámci našeho
zapojení se do projektu KHK "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí
Královéhradeckého kraje II" a na základě uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání v
březnu 2020.
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Odůvodnění:
V březnu 2020 jsme s KHK uzavřeli Smlouvu o centralizovaném zadávání. V lednu 2021 KHK
vyhlásil veřejnou zakázku na zpracování našich prvních 2 aktivit, a to Zajištění analytických
podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - Nové Město nad Metují
1. Analýza potřeb na území obcí PO1 ve správním území Nového Města nad Metují (první
smlouva) a 2. Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi (druhá smlouva). Oba výstupy jsou
důležitým podkladem pro zpracování Plánu sociálních služeb Novoměstska 20212023. Předkládáme RM ke schválení a k pověření ST k podpisu 2 smlouvy o poskytování
služeb. Úhradu zpracování obou analýz zajišťuje KHK z projektu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 60-3462/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi objednatelem Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, za účasti města Nové Město nad Metují, a
poskytovatelem Sociotrendy, s.r.o., Roosveltova 95, 770 06 Olomouc, v rámci projektu „Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 4 Zajištění analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - Nové
Město nad Metují (Analýza potřeb na území obcí PO1 ve správním území Nového Města nad
Metují)“, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 60-3463/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi objednatelem Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, za účasti města Nové Město nad Metují, a
poskytovatelem Sociotrendy, s.r.o., Roosveltova 95, 770 06 Olomouc, v rámci projektu „Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 5 Zajištění analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - Nové
Město nad Metují (Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi)“, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 Žádost o uzavření dodatku na dodání vysokozdvižné plošiny
Identifikace:
Žádost firmy Plošiny Rybáček, s. r.o., o další prodloužení termínu dodání plošiny - viz dopis v
příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Usnesením č. RM54-3135/20 byl schválen Dodatek č. 1, kterým byl původní termín dodání
15.12.2020 prodloužen do dne 15.03.2021. Tento dodatek byl schválen na základě stanoviska
UHOS a MMR, který na smlouvy uzavřené na počátku pandemie povoloval prodloužení
termínů plnění na přiměřeně dlouhou dobu. Tato skutečnost byla s prodávajícím projednána,
uvedený termín si sám navrhl. Termín dodání plošiny byl v zadávací dokumentaci uveden jako
požadavek zadavatele na plnění zakázky. Jedná se o zakázku v režimu zákona zjednodušené podlimitní řízení. V tomto režimu zakázek jsou pouze zákonem stanovené
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možnosti, kdy je možno závazky z těchto zakázek měnit. Dle současné legislativy není možné
znovu prodlužovat termín dodání. Dle smlouvy by měl dodavatel ode dne 16.03.2021 hradit
smluvní pokutu nebo by město mohlo od smlouvy odstoupit a zakázku vypsat znovu. Pokud
prodávající nemožnost dodržet sjednaný termín odůvodňuje nedodáním potřebných dílů od
svých zahraničních dodavatelů, měl by mít možnost případné finanční kompenzace požadovat
od těchto dodavatelů. Na základě uvedených skutečností nedoporučujeme souhlasit s
požadovaným posunem termínu dodání.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 60-3464/21
RM nesouhlasí s tím, aby na základě žádosti firmy Plošiny Rybáček, s.r.o., ze dne 25.02.2021 byl
opakovaně prodloužen nyní sjednaný termín dodání plošiny, a trvá na dodání do dne 15.03.2021 s
tím, že pokud bude prodávající v prodlení s dodáním plošiny, bude mu účtována sjednaná smluvní
pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách a auditech vč. dalších činností
kontrolora-interního auditora v roce 2020
Identifikace:
Kontrolor-interní auditor (dále jen „KIA"), předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených
kontrolách a auditech vč. dalších činností KIA v roce 2020.
Odůvodnění:
Předkládání Zprávy o plánovaných a provedených kontrolách a auditech vyplývá z § 31 odst.
3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole).
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 60-3465/21
RM bere na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách a auditech vč. dalších
činností KIA v roce 2020, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole
Identifikace:
RM je předkládán návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2021
mezi městem Nové Město nad Metují a spolkem Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha
1, IČO: 22670319, ve věci spolupráce při realizaci kampaně Do práce na kole. Součástí této
smlouvy je Smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je závazek zpracovatele
- společnosti Auto*Mat, z.s., - zpracovávat osobní údaje účastníků kampaně v souladu s
GDPR. Tato smlouva byla již schvalována v roce 2021 usnesením č. RM 35-2065/20 ze dne
09.03.2020. Kampaně Do práce na kole se v roce 2020 účastnilo okolo 50 lidí ze 3
společností Náchodska.
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Odůvodnění:
Výše plnění je schválena v rozpočtu města na rok 2020 a bude hrazena z položky Správa.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 60-3466/21
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2021 mezi městem
Nové Město nad Metují a spolkem Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, ve
výši plnění 5.000 Kč bez DPH, tj. 6.050 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OVV, Provede: OVV, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 60-3467/21
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů v rámci kampaně Do práce na kole mezi
městem Nové Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OVV, Provede: OVV, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/9 Prověření VZ Kontrolním výborem ZM
Identifikace:
Dne 17.02.2021 dopoledne zaslal zastupitel p. Miroslav Jarolímek mailem všem zastupitelům
a tajemníkovi MěÚ návrh na doplnění programu ZM 17, které proběhne dne 18.02.2021.
Návrh se týká prověření veřejné zakázky na nákup 20 ks PC na MěÚ v roce 2020. M.
Jarolímek navrhnul tuto identifikaci bodu:
V roce 2020 proběhla veřejná zakázka na nákup 20ks PC. Jako vítěznou byla vyhlášena
nejdražší nabídka, ačkoli i všechny ostatní nabídky kritéria zadavatele také splnily, tj. naplnily
potřeby uživatele na užívání věci.
Poznámka TAJ - na všechny otázky vložené do návrhu usnesení bylo opakovaně odpovídáno
v rámci mailové komunikace p. Jarolímka s TAJ, MST a Oddělením informatiky, která v dané
věci probíhá od 27.10.2020 až dosud - viz přehled komunikace v přílohách tohoto bodu.
Předkladatel nenavrhnul termín kontroly plnění navrženého usnesení.
M. Jarolímek navrhnul toto usnesení: ZM ukládá Kontrolnímu výboru prověřit VZ na 20 ks PC
z 10/2020.
1.
Hodnotící komise doporučila RM vyhlásit vítěze nejdražší nabídku - je to v souladu
s chováním řádného hospodáře?
2.
Pokud vítězná nabídka nabídla vyšší technické parametry zařízení, jak bude tato
výhoda (v době provozní životnosti techniky na MÚ) využita?
3.
Prověření a případný návrh úprav vyhodnocovacích kritérií
4.
Prověření složení vyhodnocovacích komisí a případný návrh způsobu výběru členů
5.
Jak bylo nakládáno s vyřazenými PC v letech 2018-2020.
Vzhledem k posunu jednání ZM 17 je možné tento návrh projednat v RM.
Odůvodnění:
M. Jarolímek navrhnul toto odůvodnění bodu:
Ve VZ na spotřební věci (které se dle vyjádření p. Továrka snaží Oddělení informatiky
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vyměňovat tak, aby nebylo mnoho počítačů starších 5 let), byla vybrána za vítěze nabídka
nejdražší s cenou vyšší o 18 % než nabídka vyhodnocena na 2. místě, to nám nepřipadá
důvodné, efektivní, správné atd. Domníváme se, že „řádný hospodář“ by takové rozhodnutí
neměl udělat. Zvlášť, když v tomto případě nepracujeme s vlastními finančními prostředky, ale
se svěřenými…
Vysvětlení: Jarolímek Miroslav - zastupitel
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: ST, vedoucí OF, Ing. Němeček, MST a Ing. Maur. Část radních se shodla, že
nemají potřebu, aby je někdo kontroloval a výsledek VŘ znovu prověřoval. MST - vyjádřil se
jako člen "hodnotící komise" - rozhodoval se svobodně a dle svého názoru správně.
Nedokáže si představit člověka "z ulice", který by byl schopen oponovat našim informatikům z
OI. Ing. Maur - neví, do jaké míry to může mít rovinu osobní, to snad ne, ale chápe to tak, že v
procesu zadání lze prověřit, zda to dopředu nelze uchopit a stanovit jinak - tzn. připravit lepší
specifikaci VŘ. Je zastáncem vícekriteriálních VŘ. Jde mu o to, aby kritéria byla zadána
srozumitelně.
První usnesení - "RM postupuje ZM usnesení navržené p. Jarolímkem: ZM ukládá
Kontrolnímu výboru prověřit VZ na 20 ks PC z 10/2020.
1.
Hodnotící komise doporučila RM vyhlásit vítěze nejdražší nabídku - je to v souladu
s chováním řádného hospodáře?
2.
Pokud vítězná nabídka nabídla vyšší technické parametry zařízení, jak bude tato
výhoda (v době provozní životnosti techniky na MÚ) využita?
3.
Prověření a případný návrh úprav vyhodnocovacích kritérií
4.
Prověření složení vyhodnocovacích komisí a případný návrh způsobu výběru členů
5.
Jak bylo nakládáno s vyřazenými PC v letech 2018-2020." Hlasováno - 7 pro.
Druhé usnesení - "RM bere na vědomí návrh zastupitele p. Miroslava Jarolímka na prověření
veřejné zakázky Kontrolním výborem ZM." Hlasováno - 7 pro.
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 60-3468/21
RM postupuje ZM usnesení navržené p. Jarolímkem: ZM ukládá Kontrolnímu výboru prověřit VZ na
20 ks PC z 10/2020.
1.
Hodnotící komise doporučila RM vyhlásit vítěze nejdražší nabídku - je to v souladu
s chováním řádného hospodáře?
2.
Pokud vítězná nabídka nabídla vyšší technické parametry zařízení, jak bude tato výhoda (v
době provozní životnosti techniky na MÚ) využita?
3.
Prověření a případný návrh úprav vyhodnocovacích kritérií
4.
Prověření složení vyhodnocovacích komisí a případný návrh způsobu výběru členů
5.
Jak bylo nakládáno s vyřazenými PC v letech 2018-2020.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 18.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 60-3469/21
RM bere na vědomí návrh zastupitele p. Miroslava Jarolímka na prověření veřejné zakázky
Kontrolním výborem ZM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/10 ZM 17 dne 18.03.2021 - program
Identifikace:
Po zrušení termínu zasedání ZM 17, které bylo původně plánováno na 18.02.2021, byl
předběžně oznámen zastupitelům další termín, a to na den 18.03.2021. Pokud bude RM s
termínem zasedání souhlasit, tak proběhne od 16:00 hodin v Kině 70 Nové Město nad Metují,
Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují. Jde o 17. zasedání ve volebním období 2018 2022. Předpokládaný podrobný program zasedání ZM 17 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM. Původní termín konání ZM 17 byl naplánován na
dne 18.02.2021, ale na základě podnětů zastupitelů ST rozhodl o jeho zrušení - viz plakáty v
příloze tohoto bodu. Pokud by RM s nově navrženým termínem nesouhlasila, je třeba stanovit
další možný termín.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 60-3470/21
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 17 dne 18.03.2021 od 16:00 hodin v Kině
70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění upravené
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/11 Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 25.02.2021
Identifikace:
Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
25.02.2021 od 18:00 hodin před hasičskou zbrojnicí ve Vrchovinách viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Komentář k projednávanému bodu podal radním MST. Do diskuse se také zapojil: ST,
Ing. Němeček, MST a Ing. Prouza. Poté odhlasováno.
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 60-3471/21
RM projednala Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 25.02.2021 od 18:00
hodin před hasičskou zbrojnicí ve Vrchovinách, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 60-3472/21
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 25.02.2021,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Mgr. Hylský - informace radního ve věci nového majitele fy "Nutricia Deva" - navázalo s ním
již město kontakt? Pokud ne, bylo by dobré ho navázat. Vedení města vzalo tuto informaci na
vědomí, a pokud to "covidové" podmínky dovolí s novým majitelem si sjednají schůzku.
2/ Ing. Dostál - informace radního o poznatku z testování v Kině 70 - přijde mu to
kontraproduktivní - všichni lidé jsou uvnitř prostor Kina 70 - více by řešil rozestupy a celkově
jiné řešení. Vedení města poděkovalo za informaci - zjistí to u Ing. Kavanové, která je vč.
strážníků MP na této akci vždy přítomna a radním podáme zpětnou informaci.
Konec jednání RM 60 v 17:14 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 60 vyhotoven dne:

15. března 2021

Zápis z RM 60 vypraven dne:

15. března 2021

Zápis z RM 60 zveřejněn dne:

15. března 2021

Stránka 56

