Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 48 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 21.09.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:28

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:28

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:28

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:17

17:28

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:28

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:28

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

14:29-15:14

17:28

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

14:29-15:14

17:28

Plná

Omluven

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:00

13:37

Částečná

11

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:37

14:05

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:37

17:09

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:54

14:29

Částečná

14

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

14:06

14:09

Částečná

15

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

15:14

17:07

Částečná

16

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

15:35

17:07

Částečná

17

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

16:45

17:07

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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14:29-15:14

_____________________

ZÁPIS Z PORADY
RM 48 ze dne 21.09.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 21.09.2020

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Informace o uzavření MŠ v době Vánoc

2/2

Žádost o převod prostředků do fondu investic - ZUŠ B. Smetany

2/3

Informace k organizaci Žákovského parlamentu

2/4

Informace k organizaci zimního semestru Univerzity třetího věku

2/5

Žádost o povolení darovat AED defibrilátor

2/6

Poděkování za organizaci DED 2020

2/7

Jmenování nového člena KKULT

2/8

Žádost o zapůjčení pódia na Svatováclavské trhy v Pekle dne 26.09.2020

2/9

Mgr. Hylský - podnět k zajištění respirátorů pro školy

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

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

3/2

Prodej části pozemku p. p. č. 876/1 v k. ú. Vrchoviny

3/3

Pronájem části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují k podnikání

3/4

Prodej pozemku p. p. č. 236/38 v k. ú. Krčín

3/5

Pacht částí pozemků k zemědělskému užívání - louky Malecí

3/6

Smlouva o výpůjčce části pozemku - upravené znění

3/7

Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují - snížení výměry

3/8

Prodej části pozemku p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny

3/9

Revokace usnesení č. RM 47-2733/20 dne 07.09.2020

3/10

Ing. Němeček - podnět k revizi pojištění majetku města

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - LDT Pavlátova louka

4/2

VZ - Oplocení části zahrady Městské knihovny

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
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4/4

Zápis ze 165. zasedání Bytové komise ze dne 09.09.2020

4/5

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.08.2020

4/6

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ

4/7

Poděkování za částečné prominutí dlužné částky za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2019

5.

Rozvoj

5/1

Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují / pokračování č. III

5/2

Povolení kácení stromů

5/3

Žádost o povolení zřídit sjezd na pozemek města

5/4

VZ - Park Březinky, Nové Město nad Metují, I. etapa

5/5

Pořízení nového dopravního automobilu - výsledek dotačního řízení

5/6

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

5/7

VZ - PD chodníky, Nové Město nad Metují

5/8

Žádost o souhlas s výstavbou gabionové zdi a plotu

5/9

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

5/10

Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská - dodatek č. 1 k SoD

5/11

Stavební úpravy stávajících sjezdů v ul. Na Strážnici

5/12

Revize svahových nestabilit v Novém Městě nad Metují

5/13

Přemístění kontejnerového stanoviště

5/14

Doplnění odvodnění ul. Rezecká před pokládkou živičného krytu

5/15

Žádost k probíhající změně RP Rychta

6.

Finance

6/1

Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek - RO

7.

Různé

7/1

Sloučení smluv s Českou poštou

7/2

Smlouva o poskytování právních služeb

7/3

Smlouva o společném postupu

7/4

Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování

7/5

Smlouva na poskytování služeb KIVS - CMS

7/6

Smlouva o společném postupu
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7/7

Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 14.09.2020

7/8

Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 08.09.2020

8.

Diskuse
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ZÁPIS Z PORADY
RM 48 ze dne 21.09.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:20
13:20 - 14:15
14:15 - 14:30
15:00 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 48-2766/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 48:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 21.09.2020

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

Školství, kultura a sport
Informace o uzavření MŠ v době Vánoc
Žádost o převod prostředků do fondu investic - ZUŠ B. Smetany
Informace k organizaci Žákovského parlamentu
Informace k organizaci zimního semestru Univerzity třetího věku
Žádost o povolení darovat AED defibrilátor
Poděkování za organizaci DED 2020
Jmenování nového člena KKULT
Žádost o zapůjčení pódia na Svatováclavské trhy v Pekle dne 26.09.2020

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku st. p. č. 786 a st. p. č. 794
v ul. Československé armády a ul. Dukelská
Prodej části pozemku p. p. č. 876/1 v k. ú. Vrchoviny
Pronájem části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují k podnikání
Prodej pozemku p. p. č. 236/38 v k. ú. Krčín
Pacht částí pozemků k zemědělskému užívání - louky Malecí
Smlouva o výpůjčce části pozemku - upravené znění

3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
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3/7
3/8
3/9

Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují - snížení
výměry
Prodej části pozemku p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny
Revokace usnesení č. RM 47-2733/20 dne 07.09.2020

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

Správa nemovitostí
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - LDT Pavlátova louka
VZ - Oplocení části zahrady Městské knihovny
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Zápis ze 165. zasedání Bytové komise ze dne 09.09.2020
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.08.2020
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ
Poděkování za částečné prominutí dlužné částky za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok
2019

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15

Rozvoj
Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují / pokračování č. III
Povolení kácení stromů
Žádost o povolení zřídit sjezd na pozemek města
VZ - Park Březinky, Nové Město nad Metují, I. etapa
Pořízení nového dopravního automobilu - výsledek dotačního řízení
VZ - Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují
VZ - PD chodníky, Nové Město nad Metují
Žádost o souhlas s výstavbou gabionové zdi a plotu
Žádost fy GasNet s.r.o. o posun rekonstrukce komunikace v ul. Družební
Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská - dodatek č. 1 k SoD
Stavební úpravy stávajících sjezdů v ul. Na Strážnici
Revize svahových nestabilit v Novém Městě nad Metují
Přemístění kontejnerového stanoviště
Doplnění odvodnění ul. Rezecká před pokládkou živičného krytu
Žádost k probíhající změně RP Rychta

6.
6/1

Finance
Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek - RO

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

Různé
Sloučení smluv s Českou poštou
Smlouva o poskytování právních služeb
Smlouva o společném postupu
Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
Smlouva na poskytování služeb KIVS - CMS
Smlouva o společném postupu
Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 14.09.2020
Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 08.09.2020

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 21.09.2020
Identifikace: Kontrola splatných úkolů RM 48 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 48-2767/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

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

2/1 Informace o uzavření MŠ v době Vánoc
Identifikace:
Ředitelky MŠ informují o uzavření MŠ v době Vánoc ode dne 24.12.2020 do dne 03.01.2021.
Odůvodnění:
V souladu s § 3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, lze provoz
mateřské školy po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v
červenci a srpnu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 48-2768/20
RM bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600,
Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, Základní školy a Mateřská školy Krčín,
pracoviště Mateřská škola Krčín a Základní školy a Mateřská školy Krčín, pracoviště Mateřská škola
Vrchoviny ve dnech 24.12.2020 - 03.01.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/2 Žádost o převod prostředků do fondu investic - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany žádá RM o souhlas s převodem částky 170 tis. Kč z rezervního fondu
do fondu investic. Zároveň žádá o souhlas s čerpáním fondu investic ve výši 180 tis. Kč na
nákup klavíru s příslušenstvím.
Odůvodnění:
V souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, může zřizovatel dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby
část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 48-2769/20
RM schvaluje převod části rezervního fondu Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují ve výši 170 tis. Kč na posílení fondu investic.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 48-2770/20
RM schvaluje čerpání fondu investic Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují na nákup klavíru s příslušenstvím.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/3 Informace k organizaci Žákovského parlamentu
Identifikace:
OŠKS informuje RM o fungování Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují (dále
jen ŽP) ve školním roce 2020/2021. Na základě jednání s řediteli základních škol a po
projednání s vedením města, bylo rozhodnuto, že v tomto školní roce budou ve školách
fungovat školní parlamenty, budou zrušena společná zasedání ŽP, vše bude probíhat formou
videokonferencí.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 48-2771/20
RM bere na vědomí informace o fungování Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují
ve školním roce 2020/2021, jednání budou probíhat formou videokonferencí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/4 Informace k organizaci zimního semestru Univerzity třetího věku
Identifikace:
OŠKS informuje RM o organizaci zimního semestru Univerzity třetího věku, kterou pro
konzultační středisko Nové Město nad Metují organizuje Česká zemědělská univerzita v
Praze, Provozně ekonomická fakulta. Na základě jejich doporučení a po projednání s vedením
města bude výuka v zimním semestru 2020/2021 probíhat formou samostudia. Přihlášení
studenti obdrží přístupové heslo, od OŠKS obdrží studijní materiály a doma budou vyplňovat
testy. Takováto forma studia bude probíhat po celou dobu zhoršené epidemiologické situace.
Aktuální téma přednášek je "Rituály evropských královských rodů".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako organizátora Univerzity třetího věku.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 48-2772/20
RM bere na vědomí informace o organizaci zimního semestru Univerzity třetího věku, kterou pro
konzultační středisko Nové Město nad Metují organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze,
Provozně ekonomická fakulta. Výuka v zimním semestru 2020/2021 bude probíhat formou
samostudia.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/5 Žádost o povolení darovat AED defibrilátor
Identifikace:
RM 47 dne projednávala žádost ředitelky MKN o souhlas s darováním defibrilátoru, který je v
majetku MKN od prosince 2013, Místní skupině ČČK Nové Město nad Metují. Přístroj
technologicky zastarává, jeho využitelnost v MKN je malá. Náklady na údržbu jsou vysoké při
minimálním využití přístroje - každé 2 roky je nutné kupovat novou baterii a diody. O
defibrilátor projevila zájem Místní skupina ČČK Nové Město nad Metují, která zajišťuje
zdravotnický dozor při většině akcí na stadionu gen. Klapálka a na zimním stadionu. Zájem o
defibrilátor má i MP, která si z MKN tento defibrilátor půjčuje při výjezdech. RM 47 odložila
rozhodnutí o darování defibrilátoru až na RM 48 s tím, že defibrilátor by mohl být převeden MP
a ta by ho půjčovala ČČK na akce na zimním stadionu a na stadionu gen. Klapálka. OŠKS
následně projednávala tuto možnost s vrchním strážníkem MP, který tuto variantu vyloučil. MP
si nákup defibrilátoru zahrne do rozpočtu na rok 2021. Do té doby by si MKN ponechala
stávající defibrilátor ve svém vlastnictví a až MP bude vlastnit nový defibrilátor, převede MKN
svůj defibrilátor do vlastnictví Místní skupiny ČČK Nové Město nad Metují.
Odůvodnění: Vyjádření MP: Souhlasíme s převedením defibrilátoru Místní skupině ČČK Nové Město
nad Metují, ale až po nákupu defibrilátoru pro MP.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi k tomuto bodu vznesl dotaz Ing. Maur, MBA - jak to bude procesně fungovat? ST vysvětlil situaci při potřebě defibrilátoru - záleží, kdo ze záchranných složek přijede první když MP, tak si v MKN defibrilátor vyzvedne a jede. Ing. Maur, MBA - a v novém systému to
bude jak? ST - MP ho bude mít součástí výbavy vozidla a poté se ten z MKN daruje ČČK.
Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 48-2773/20
RM souhlasí s tím, aby Městská knihovna Nové Město nad Metují bezúplatně převedla AED
defibrilátor LIFEPACK CR Plus Místní skupině ČČK Nové Město nad Metují v průběhu roku 2021 v
době, kdy MP zakoupí svůj defibrilátor.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 48-2774/20
RM ukládá OŠKS zajistit koordinaci bezúplatného převodu AED defibrilátoru LIFEPACK CR Plus
Místní skupině ČČK Nové Město nad Metují tak, aby nedošlo k omezení práce MP, tzn., že k
bezúplatnému převodu dojde v době, kdy MP bude vlastnit nový defibrilátor.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/6 Poděkování za organizaci DED 2020
Identifikace:
V sobotu 12.09.2020 se v Novém Městě nad Metují konala tradiční akce Dny evropského
dědictví. Na přípravě a průběhu akce se podílelo několik subjektů - MMUZ, MK, ZŠ
Komenského, ZUŠ B. Smetany, MP, TS, zámek rodiny Bartoň-Dobenín, spolek Podskaláků,
Junák - český skaut a další.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: I přes přetrvávající hygienická opatření se akce velmi dobře vydařila a
poděkování patří všem organizátorům.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 48-2775/20
RM děkuje všem organizátorům Dnů evropského dědictví 2020, zvláště pak Městskému klubu v
Novém Městě nad Metují, Městskému muzeu Nové Město nad Metují, Základní škole Nové Město
nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové
Město nad Metují, zámku rodiny Bartoň-Dobenín, Spolku Podskaláků, spolku Junák - český skaut,
středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z.s., MP, TS a Ing. Martinu Prouzovi.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/7 Jmenování nového člena KKULT
Identifikace:
Vzhledem k odchodu Mgr., Bc. Zuzany Myška Vodehnalové na mateřskou dovolenou navrhuje
OŠKS jmenovat novou členkou Komise kulturní paní Annu Knappovou s platností ode dne
21.10.2020. Paní Anna Knappová nastoupila na místo referentky kultury a marketingu na
novoměstský zámek a je vhodné, aby zámek měl v KKULT svého zástupce. Mgr., Bc. Zuzana
Myška Vodehnalová zůstává nadále členkou KKULT.
Odůvodnění:
S paní Knappovou byla účast v KKULT projednána a souhlasí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 48-2776/20
RM jmenuje paní Annu Knappovou novou členkou Komise kulturní s platností ode dne 21.10.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 48-2777/20
RM ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST pro paní Annu
Knappovou, jako novou členku Komise kulturní.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/8 Žádost o zapůjčení pódia na Svatováclavské trhy v Pekle dne 26.09.2020
Identifikace:
Paní Martina Christophová, nájemkyně Bartoňovy útulny, žádá město Nové Město nad Metují
o zapůjčení pódia na Svatováclavské trhy, které se budou konat v sobotu dne 26.09.2020 v
Pekle. Podrobnosti viz žádost v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Malé pódium bylo zakoupeno pro potřeby města. Poslední roky je půjčováno
zdarma cizím subjektům a město ho využívá pouze na Vánoce a 1 koncert v sokolovně. Díky
častému půjčování jsou pódiové bedny otlučené a poškrábané. Proto navrhuji dále pódium již
nepůjčovat a šetřit ho pro potřeby města.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
MST - dotaz - kolikrát v roce půjčujeme ostatním subjektům pódium? Odpověděl vedoucí
OŠKS - kromě vystoupení NoFi a adventních koncertů na náměstí se pódium půjčuje zhruba
pětkrát ročně. Navrhuje souhlasit se zapůjčením s tím, že si pronajímatel zajistí dopravu a
instalaci pódia svépomocí a na vlastní náklady. Poté radní doplněné znění usnesení
odsouhlasili. Příchod radního Ing. Maura, MBA, na jednání RM ve 13:17 hodin. Radní se vrátili
k bodu 2/5.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 48-2778/20
RM souhlasí se zapůjčením pódia pí Martině Christophové, nájemkyni Bartoňovy útulny, pro konání
Svatováclavských trhů v sobotu dne 26.09.2020 v Pekle s tím, že si pronajímatel zajistí dopravu
pódia svépomocí a na vlastní náklady.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 26.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/9 Mgr. Hylský - podnět k zajištění respirátorů pro školy
Odůvodnění:
Přímo na jednání RM 48 vystoupil Mgr. Hylský s návrhem, aby bylo v městských základních
školách prověřena možnost a potřeba poskytnutí respirátorů FFP 2 učitelům. Tzn., že by
potřebný počet respirátorů zakoupilo a dodalo město.
Vysvětlení: Hylský Josef, Mgr. - radní
Z podrobnějšího projednání:
TAJ upozornil, že při nákupu respirátorů ve větším počtu nemusí stačit finance schválené do
oblasti krizového řízení, pak by bylo třeba RO, které by schválila příští RM. V diskusi bylo
ujednáno, že vedoucí OŠKS prověří ve školách tuto záležitost a podle toho pak budou
respirátory zajištěny a dodány a v případě potřeby bude navrženo i to RO.
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3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku st. p. č. 786 a st. p. č.
794 v ul. Československé armády a ul. Dukelská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 01.09.2020 fy ELEKTRO COMP spol. s.r.o, se
sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, po dokončení stavby zařízení distribuční
soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2005495/VB/01a, Nové
Město n.Met,rek.nn ul. Johnova, ČSA, Dukelská, v celkovém rozsahu 0,52 m2 v části
nemovitostí v majetku města, a to: st. p. č. 786 a st. p. č. 794 obě v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Československé armády a ul. Dukelská ve vlastnictví města.
Odůvodnění:
OMP sděluje, že návrh smlouvy o věcném břemeni je ze strany ČEZ Distribuce, a.s. předložen
bez náhrady za zřízení věcného břemene z těchto důvodů: dne 08.02.2019 město uzavřelo s
ČEZ Distribuce smlouvu o věcném břemeni (rozsah 717 m2 za cenu 173.514 Kč, RM č. 6162/19 ze dne 14.01.2019) a v té smlouvě se bohužel zapomnělo na dva zmiňované
pozemky, a to st. p. č. 786 a st. p. č. 794 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu 0,52
m2 věcného břemene. Tím, že ČEZ Distribuce městu uhradila v roce 2019 zmiňovanou částku
za věcné břemeno vyplývající z již uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 17.12.2005
(RM č. 333-14115/15 ze dne 09.11.2015) ve které tyto 2 stavební parcely byly uvedeny (st. p.
č. 786 a st. p. č. 794) je tedy předkládaná nová smlouva, která napraví tento nevyjasněný
majetko-právní vztah k věcnému břemeni k předmětným dvěma pozemkům.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 48-2779/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2005495/VB/01a, Nové
Město n.Met,rek.nn ul. Johnova, ČSA, Dukelská, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku st. p. č. 786 a st. p. č. 794 v majetku města v k.
ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v celkovém rozsahu 0,52 m2 dle GP č.
2285-204/2017 ze dne 03.08.2020, a to bezúplatně, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/2 Prodej části pozemku p. p. č. 876/1 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal dne 13.08.2020 o odkoupení dvou částí pozemku
označeného jako p. p. č. 876/1 o výměře cca 170 m2 v k. ú. Vrchoviny za účelem rozšíření
své stávající předzahrádky navazující na rodinný dům žadatele čp. 72. Požadované části
pozemku má žadatel ve výpůjčce od r. 2001.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 48-2780/20
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat části pozemku p. p. č. 876/1 o celkové
výměře cca 170 m² v k. ú. Vrchoviny. Předmětný pozemek se dle Územního plánu města Nové
Město nad Metují nachází v ploše zeleně veřejného prostranství a z tohoto důvodu je nutné
zachovat vlastnické právo požadovaných částí pozemku pro město.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Pronájem části p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují k podnikání
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 180 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, v majetku města, zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. Záměr města pronajmout část pozemku byl zveřejněn ode dne 14.08.2020
do dne 04.09.2020 za podmínek: pronájem nejvyšší nabídce, minimální nájemné ve výši 66
Kč/m2/rok, zachování přístupu k pozemku p. č. 1897/3 (zahrada). K záměru jsme obdrželi 1
nabídku v uzavřené obálce, která bude otevřena na jednání RM. Jiná vyjádření nebo nabídky
nebyly podány.
Odůvodnění:
Požadovaná část pozemku o výměře 180 m2 je součástí pozemku 2176/11, který je oplocen a
má samostatný vstup, nachází se v trase přeložky I/14. Přes pozemek p. č. 2176/11 je přístup
pro nájemce oplocené zahrady na p. p. č. 1897/3. Sousední přilehlá plocha o celkové výměře
900 m2 je pronajata provozovateli paliv za účelem skladování stavebních hmot. OMM
předkládá RM obálku k otevření a rozhodnutí o nájemci. Znění smlouvy o nájmu bude
vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM 367 - 15726/17
dne 13.03.017.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřel přímo na jednání RM 48 jednu jedinou doručenou obálku - jednalo se o
nabídku p. Josefa Jelena z Nového Hrádku, IČO: 63591031, který nabízí za pronájem části
pozemku částku ve výši 67 Kč/m2/rok a slevu 10 % z ceny prodávaných stavebních hmot pro
město Nové Město nad Metují. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 48-2781/20
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 180 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10001
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemcem Josefem Jelenem, IČO: 63591031, se sídlem:
K Javůrku 312, 549 22 Nový Hrádek, a to ode dne 01.10.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za účelem skladování stavebních hmot a za nájemné v navržené výši 67
Kč/m2/rok s tím, že nájemce zachová přístup k pozemku p. p. č. 1897/3 (oplocená zahrada). RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM
367-15726/17 dne 13.03.2017.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Prodej pozemku p. p. č. 236/38 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], požádala o odkoupení pozemku p. p. č. 236/38 o výměře 180
m² v k. ú. Krčín, za účelem rozšíření a funkčního spojení svého sousedního pozemku p. p. č.
236/28 v k. ú. Krčín.
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - uvedl, že s tím nesouhlasem s prodejem má problém - viz i zamítnutí
předchozích žádostí zde (viz pí [osobní údaj odstraněn]). Nemá problém s prodejem pozemku
souhlasit. Diskutující: ST, TAJ, OMP, ST - vzhledem k zamítnutí i předchozích žádostí by nyní
rozhodnutí o prodeji nemělo logiku. Poté odhlasováno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 48-2782/20
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. p. č. 236/38 o výměře 180 m² v k.
ú. Krčín v ul. Dobrušská. Předmětný pozemek se dle Územního plánu města Nové Město nad Metují
nachází v ucelené ploše zeleně veřejného prostranství a z tohoto důvodu je nutné zachovat
vlastnické právo daného pozemku pro město.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Pacht částí pozemků k zemědělskému užívání - louky Malecí
Identifikace:
Část p. p. č. 589/1 o výměře 1 950 m2, druh pozemku trvalý travní porost a část p. p. č. 589/6
o výměře 90 m2, druh pozemku trvalý travní porost, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, zapsané na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V
souladu s usnesením č. RM 44 - 2563/20 ze dne 27.07.2020 byl zveřejněn záměr pachtu částí
pozemků k zemědělskému užívání za minimální pachtovné ve výši 255 Kč za rok (tj. 2 % z
hodnoty pozemků dle BPEJ v k. ú. Nové Město nad Metují), a to ode dne 14.08.2020 do dne
04.09.2020. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi nabídku pachtýře přilehlých pozemků,
jiná vyjádření či nabídky nebyly podány.
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Odůvodnění:
Požadované části pozemků jsou zatravněné - louky. Zájemce, který hospodaří na okolních
pozemcích, ve své nabídce navrhl nájemné v požadované minimální výši a odsouhlasil
podmínky požadované v záměru, tj. smlouva na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní
dobou tak, aby zemědělský pacht skončil koncem pachtovního roku, kterým se rozumí doba
od 1. října do 30. září následujícího roku a to, že užíváním nesmí docházet k poškozování
vysázených dřevin (podél stavby nákupního parku).
Znění smlouvy o pachtu bude vycházet ze vzorové smlouvy schválené usnesením č. RM 367 15726/17 ze dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 48-2783/20
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu části p. p. č. 589/1 o výměře 1950 m2 a
části p. p. č. 589/6 o výměře 90 m2, oba pozemky druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Nové
Město nad Metují, se zájemcem p. Pavlem Hejzlarem, IČO: 11593164, se sídlem: Šonov u Nového
Města nad Metují 43, 549 08 Provodov - Šonov, a to ode dne 01.10.2020 za účelem zemědělského
hospodaření na trvalém travním porostu, za pachtovné v nabídnuté výši 255 Kč za kalendářní rok,
na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou tak, že pacht skončí koncem pachtovního
roku s tím, že užíváním nesmí docházet k poškozování vysázených dřevin. RM pověřuje ST
podpisem příslušné smlouvy ve znění vzorové smlouvy o zemědělském pachtu, schválené
usnesením č. RM 367-15726/17 dne 13.03.2017.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Smlouva o výpůjčce části pozemku - upravené znění
Identifikace:
Část pozemku p. č. 2069/15 o výměře 15 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města,
vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. RM svým usnesením č. RM
41-2336/20 dne 01.06.2020 odsouhlasila smlouvu o výpůjčce se žadateli, manželi [osobní
údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], za účelem užívání a údržby vybudovaného
parkovacího stání pro 1 osobní vozidlo. K uzavření smlouvy nedošlo z důvodu nesouhlasu ze
strany žadatelů s předloženým vzorovým zněním smlouvy.
Odůvodnění:
Žadatelé předložili k návrhu smlouvy své připomínky. Dle doporučení PRAV lze některé
předložené podmínky respektovat, ale s dalšími nedoporučuje souhlasit - jedná se především
o požadavek úhrady nákladů na vybudované stání aj. Po projednání s PRAV OMM zaslalo
žadatelům upravené znění smlouvy o výpůjčce, které bylo po urgencích dne 09.09.2020
zájemci o výpůjčku akceptováno. OMM předkládá RM upravené znění smlouvy o výpůjčce ke
schválení.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 48-2784/20
RM schvaluje upravené znění smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2069/15 o výměře 15 m2,
druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, se zájemci, manželi [osobní údaj odstraněn] a
[osobní údaj odstraněn], a to za účelem užívání a údržby vybudovaného parkovacího stání pro 1
osobní vozidlo, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkami, že v souvislosti s
užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku a parkování lze využít pouze pro 1 osobní
vozidlo. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují snížení výměry
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 677/22 o výměře 53 m2 vypůjčena od roku 2015 manželům [osobní
údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], za účelem údržby, příjezdu a přístupu k rodinnému
domu. V srpnu 2020 byla část pozemku o výměře 10 m2 vypůjčitelům prodána, čímž došlo ke
snížení plochy výpůjčky a je třeba ke smlouvě uzavřít příslušný dodatek.
Odůvodnění:
Vypůjčená plocha před RD je zatravněna, s okrasnými keři a dřevinami, částečně zpevněna
dlažbou. Část pozemku o výměře 10 m2 podél domu byla v nedávné době vypůjčitelům
prodána (nově vznikla p. p. č. 677/153 o výměře 10 m2). S vypůjčiteli je tak třeba uzavřít
dodatek smlouvy se sníženou výměrou předmětu výpůjčky z 53 m2 na novou výměru 43 m2.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 48-2785/20
RM schvaluje dodatek a změnu č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30.09.2015, týkající se změny
(snížení) výměry, s manželi [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], kdy předmětem
výpůjčky je část pozemku p. p. č. 677/22 o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové
Město nad Metují. RM pověřuje ST podpisem dodatku ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 Prodej části pozemku p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal o odkoupení části pozemku p. p. č. 878/6, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Vrchoviny. Žádost je
doplněna o dvě varianty k případnému odkoupení: varianta č. 1 - cca 1 až 2 m² (zastavěná
část pozemku pod opěrnou zdí), varianta č. 2 - cca 100 m² (navrhované budoucí využití výběh pro psy).

Stránka 16

ZÁPIS Z PORADY
RM 48 ze dne 21.09.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Odůvodnění:
Opěrná zeď je stavěna bez jakéhokoliv povědomí (souhlasu - rozhodnutí) OVRR a města.
OMP upozorňuje na skutečnost, že stavba zdi sice zasahuje do pozemku p. p. č. 878/6
v rozsahu cca 1 m², ale protože mezní souřadnicová chyba je 28 cm, poloha zdi tuto odchylku
nepřekračuje (viz geodetický předávací protokol). Po tel. konzultaci s geodetem dne
14.09.2020, který provedl skutečné zaměření polohy opěrné zdi, jím bylo potvrzeno, že není
možné případně vyhotovit GP pouze na opěrnou zeď samotnou (pro odkoupení pozemku pod
zdí), ale do GP by musela být zahrnuta i část městského pozemku. Vyjádření odborných
útvarů předkládáme v příloze tohoto bodu. Vzhledem k poloze požadované části pozemku
nebylo možné pořízení reálnější fotodokumentace.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST - při stavebním řízení by si dovedl představit 3-4 m na vyrovnání majetkového vztahu předem by části pozemku neprodával. Diskutující: MST, TAJ, Ing. Němeček - navrhl vyzvat
vlastníka, aby zlikvidoval nepořádek na městském pozemku. Vedoucí OMM reagoval vytěženou zeminu a kamenivo, které nám soused umístil na městský pozemek, můžeme
případně využít pro přístup techniky za účelem rekonstrukce mostu. Je potřeba projednat se
zhotovitelem a poté případně požadovat odstranění materiálu. ST - dojde k osobnímu jednání
se sousedem.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 48-2786/20
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat požadovanou část pozemku p. p. č. 878/6 o
výměře cca 100 m² v k. ú. Vrchoviny. Předmětný pozemek se dle platného Územního plánu města
Nové Město nad Metují nachází v ploše dopravní infrastruktury a zpracovaná Územní studie
veřejných prostranství Vrchoviny, tento pozemek zahrnuje do ploch veřejných a to jako zeleň.
Z těchto důvodů je nutné zachovat vlastnické právo požadované části pozemku pro město.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 48-2787/20
RM ukládá OMM za součinnosti se ST vyzvat p. Václava Ptáčka, bytem Vrchoviny 17, Nové Město
nad Metují, k osobní účasti za účelem projednání stavby opěrné zdi, která dle kontrolního zaměření
zdi ze dne 17.07.2020 (viz geodetický předávací protokol č. 200328-34294-DSS-1) zasahuje do
pozemku p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví města v rozsahu cca 1 m².
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/9 Revokace usnesení č. RM 47-2733/20 dne 07.09.2020
Identifikace:
RM 47 byla předložena žádost o kácení stromů rostoucích mimo les. Žádost byla usnesením
č. RM 47-2733/20 dne 07.09.2020 odsouhlasena. V tomto usnesení došlo k záměně v určení
stromu, toto je třeba opravit.
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Odůvodnění:
V "Odůvodnění" byla správně popisována lípa na pozemku p. p. č. 25/1 k. ů. Krčín vedle
zvonice, která má sníženou vitalitu a 1/2 stromu je suchá. V usnesení byla chybně uvedena
bříza a s názvem bříza bylo celé usnesení odsouhlaseno. Pro nápravu tohoto stavu TS žádají
o revokaci usnesení č. RM 47-2733/20 dne 07.09.2020, tj. opravu v textu usnesení se
správnou identifikací stromu "lípa".
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 48-2788/20
RM revokuje usnesení č. RM 47-2733/20 dne 07.09.2020 ve znění: "RM souhlasí s pokácením
stromů rostoucích mimo les, jedná se o tyto stromy: 2x lípa na pozemku p. p. č. 671/4 k. ú. Nové
Město nad Metují - MSSS OÁZA, 1x bříza na pozemku p. p. č. 619/12 k. ú. Nové Město nad Metují ul. Malecí, 1x bříza na pozemku p. p. č. 25/1 k. ú. Krčín - vedle zvonice, 1x smrk na pozemku p. p. č.
872/1 k. ú. Nové Město nad Metují - Jiráskův park a 1 x smrk pichlavý na pozemku p. p. č. 368/8 k.
ú. Nové Město nad Metují - za č. p. 727 ul. Na Bořetíně."
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 48-2789/20
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les, jedná se o tyto stromy: 2x lípa na pozemku
p. p. č. 671/4 k. ú. Nové Město nad Metují - MSSS OÁZA, 1x bříza na pozemku p. p. č. 619/12 k. ú.
Nové Město nad Metují - ul. Malecí, 1x lípa na pozemku p. p. č. 25/1 k. ú. Krčín - vedle zvonice, 1x
smrk na pozemku p. p. č. 872/1 k. ú. Nové Město nad Metují - Jiráskův park a 1 x smrk pichlavý na
pozemku p. p. č. 368/8 k. ú. Nové Město nad Metují - za č. p. 727 ul. Na Bořetíně.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/10 Ing. Němeček - podnět k revizi pojištění majetku města
Odůvodnění:
Přímo na jednání RM 48 vystoupil Ing. Němeček s podnětem k provedení revize pojištění
majetku města. Vychází mj. i z podnětu, který zazněl na ZM 14 v souvislosti s pojištěním
objektu bývalého hotelu Metuj, který město kupuje.
Vysvětlení: Němeček Jan, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
V navazující diskusi se jednotliví radní přimlouvali k zapojení pojišťovacího makléře do
přípravy VŘ na pojištění města. Radním bylo připomenuto, jak bylo postupováno doposud. V
příštím roce bude prováděna příprava na VŘ na pojištění města. Přizvaná pí Konvalinová,
která má na MěÚ pojištění na starosti - připomněla radním úkol, který již byl zadán a který se
váže právě k přípravě na VŘ na pojištění majetku města po uplynutí stávajících smluv. Je
předpoklad zapojení služeb pojišťovacího makléře do příprav, celý proces by měl zahrnovat i
všechny organizace města. Návrh bude předložen k projednání na první koncepční RM v roce
2021, tj. v únoru 2021. Cílem je komplexní optimalizace pojištění veškerého majetku města a
jeho organizací.
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě - LDT Pavlátova louka
Identifikace:
Jedná se o Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876, a pí Alicí Frischovou, Kpt. Jaroše 108, Nové Město nad Metují, IČO:
65582101, který řeší jednorázové prominutí nájemného za 1. pololetí r. 2021. Výše nájmu na
rok 2021 je tedy stanovena na částku 55.512 Kč. Prominutí nájemného bylo schváleno
usnesením č. RM 45-2651/20 ze dne 10.08.2020.
Odůvodnění: Prominutí nájemného za 1. pololetí roku 2021 bylo schváleno usnesením č. RM 452651/20 ze dne 10.08.2020.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 48-2790/20
RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují,
IČO:00272876, a pí Alicí Frischovou, Kpt. Jaroše 108, Nové Město nad Metují, IČO: 65582101, ve
znění přílohy k tomuto bodu, který řeší jednorázové prominutí nájemného za 1. pololetí roku 2021 ve
výši 55.512 Kč a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 VZ - Oplocení části zahrady Městské knihovny
Identifikace:
Dne 31.08.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oplocení části
zahrady Městské knihovny". Hodnotící komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 5 odborných firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek
v zadávací dokumentaci byla doručena pouze jedna obálka s nabídkou uchazeče. Z tohoto
důvodu komise nepřistoupila k hodnocení nabídky. Nabídku předložila firma Stavix s.r.o.,
Turkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, korespondenční adresa: Komenského 55, 549 01
Nové Město nad Metují, s nabídkovou cenou 228.708,34 Kč bez DPH, tj. 276.737,09 Kč vč.
DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena ve výši 255.000 Kč vč. DPH. Vzhledem
k tomu, že nejsme schopni porovnat cenovou nabídku s nabídkami jiných uchazečů a vypsání
nového zadávacího řízení vzhledem k termínu případné realizace již nedoporučujeme,
navrhujeme veřejnou zakázku zrušit a přesunout tuto položku do návrhu rozpočtu města na
rok 2021.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 48-2791/20
RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oplocení části zahrady Městské knihovny" a ukládá
tuto položku přesunout do návrhu rozpočtu na rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace: Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2020.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 48-2792/20
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.08.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Zápis ze 165. zasedání Bytové komise ze dne 09.09.2020
Identifikace: Zápis ze 165. zasedání Bytové komise konané dne 09.09.2020.
Odůvodnění: Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží
ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 48-2793/20
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 165. zasedání Bytové komise konané dne 09.09.2020, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/5 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
31.08.2020
Identifikace: Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.08.2020.
Odůvodnění: OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 48-2794/20
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 31.08.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/6 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ
Identifikace:
Dodatek č. 2, ke Smlouvě o dílo č. 18/2020, uzavřené dne 17.02.2020 na akci: „Ateliérové
okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“, mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město nad Metují, IČO: 67472737,
který řeší změnu termínu realizace zakázky. Původní termín realizace díla dle SoD: duben červenec 2020. Dle Dodatku č. 1: duben - srpen 2020. Dle Dodatku č. 2: duben - listopad
2020.
Odůvodnění:
Dodatek č. 2 řeší změnu termínu realizace díla a to na základě dočasného přerušení
stavebních prací. Bylo nutné dopracovat detaily a částečné změny projektové dokumentace,
vedoucí ke splnění požadavků SPP. Dne 14. září 2020 byly tyto úpravy, za přítomnosti
objednatele, zhotovitele díla, autorského dozoru a projektanta, projednány na pracovní
schůzce přímo na stavbě, kde se odsouhlasily, a bylo rozhodnuto v pokračování stavebních
prací. O tomto postupu byl informován ředitel ZUŠ, který se změnou termínu realizace díla
souhlasí.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - nerozumí tomu procesu - protože nebyl na minulé RM 47, kde to již bylo
vysvětleno a projednáno, požádal o informace. Vedoucí OSN - stručně informoval o tom, jak k
celé situaci došlo. Zhotovitel zvolil, podle svého přesvědčení, jediné technické řešení osazení
systémových oken. Památkáři pak na kontrolním dnu upozornili na nevhodné technické
řešení, které není v souladu s RP MPR. Na základě tohoto zjištění byly stavební práce
pozastaveny. Firma Archaplan doložila, že je možné postupovat dle původní PD. Navazovaly
další schůzky, na kterých byl stanoven další postup. Nyní je třeba dotáhnout tato jednání s
realizační firmou a hlavně dokončit investici tak, aby splňovala potřebné náležitosti dle PD a
umožnila tak co nejdříve činnost ZUŠ. Závěrem rozsáhlé diskuse radních bylo hlasováním
schváleno navržené znění usnesení.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 48-2795/20
RM schvaluje Dodatek č. 2, ke Smlouvě o dílo č. 18/2020, uzavřené dne 17.02.2020 na akci:
„Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“, mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město nad Metují, IČO: 67472737, kterým
se stanovuje doba realizace zakázky na období duben až listopad 2020 a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/7 Poděkování za částečné prominutí dlužné částky za nedoplatek z vyúčtování služeb
za rok 2019
Identifikace: Poděkování pí [osobní údaj odstraněn] za částečné prominutí dlužné částky za
nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2019, ve znění přílohy tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 48-2796/20
RM bere na vědomí poděkování pí [osobní údaj odstraněn] za částečné prominutí dlužné částky za
nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2019, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují / pokračování č. III
Identifikace: Tento bod navazuje na předchozí materiály RM 44, RM 46. S poslední verzí bylo
seznámeno ZM 14. Tato verze byla projednána na SS KHK v HK dne 08.09.2020 za
účasti ST, OMM, OMP, zástupců ŘSD ČR a SS KHK. Zápis z jednání a navržená
poslední verze je součástí příloh
Odůvodnění: K projednání a k případnému schválení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání: ST nakonec vzal svou připomínku zpět a radní obě 2 navržená znění
usnesení odhlasovali.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 48-2797/20
RM schvaluje poslední projednanou verzi uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují za
účelem budoucího přeznačení stávající silnice I/14 vedoucí přes Městskou památkovou rezervaci
v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 48-2798/20
RM ukládá OMM dál pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a se Správou silnic
Královéhradeckého kraje o dalších potřebných krocích vedoucí přeznačení stávající silnice I/14
vedoucí přes Městskou památkovou rezervaci v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Povolení kácení stromů
Identifikace:
Na základě přípravy DUR "Cykloregion V.Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty
lesem Obora u Nového Města nad Metují" ORM žádá o souhlas vlastníka (Nové Město nad
Metují) s pokácením stromů rostoucích mimo les, které jsou v prostoru budoucí cyklostezky.
Jedná se o 20 ks stromů na p. p. č. 583/1 v k. ú. Spy dle seznamu v příloze.
Odůvodnění:
Souhlas s pokácením stromů je nutný pro vydání územního rozhodnutí. Samotné kácení bude
provedeno až při případné realizaci cyklostezky.
Komise životního prostředí se seznámila s podklady od projektanta cyklostezky včetně
výkresů s vyznačením stromů, které budou ovlivněny výstavbou, a u kterých bude třeba žádat
o kácení včetně ustanovení náhradní výsadby ke kompenzaci zásahu do přírody. Komise
k tomuto bodu nemá usnesení a bude respektovat technické řešení, které bude posuzováno
v rámci žádosti o kácení stromů na MěÚ NMnM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
TAJ přednesl poznámku nově zvoleného radního Ing. et Ing. Dostála, který byl z jednání RM
omluven: "KŽP bere kácení stromů jako nutné pro získání návazných povolení. Usnesení v
této věci nevydala, ale při jednání vyjádřila přání, aby byla náhradní výsadba v maximální míře
lokalizována právě do okolí budoucí stezky". OMM - náhradní výsadba je podmínkou, která
bude splněna.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 48-2799/20
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les v počtu 20 ks na p. p. č. 583/1 v k. ú. Spy ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to 7 ks dubu zimního o obvodu kmene ve výšce 130 cm
nad zemí (dále jen „obvodu kmene“) 226 cm, 212 cm, 147 cm, dvojkmen 166 + 122 cm, 115 cm,
155 cm, 194 cm, 3 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 135 cm, 140 cm, vícekmen 112 cm, 125 cm
+ 140 cm, 9 ks javoru klenu o obvodu kmene 142 cm, 145 cm, 340, 112 cm, dvojkmen 97 + 98 cm,
140 cm, 150 cm, 92 cm, 150 cm a 1 ks jedle bělokoré o obvodu kmene 100 cm.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Žádost o povolení zřídit sjezd na pozemek města
Identifikace:
Na město byla doručena žádost manželů [osobní údaj odstraněn] o povolení sjezdu z
pozemku p. p. č.632/6 na pozemek ve vlastnictví města p. p. č. 632/5 vše v k. ú. Vrchoviny.
Na tomto pozemku města je pro majitele pozemku p. p. č. 632/6 zřízena služebnost stezky a
cesty. Zřízení tohoto sjezdu a vyvolané zpevnění části pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú.
Vrchoviny na provizorní přístupovou komunikaci bude znamenat změnu stavby před
dokončením "Novostavby rodinného domu na pozemku p.p.č. 632/6 v k.ú. Vrchoviny".
RM 30 souhlasila s PD na novostavbu rodinného domu na p. p. č. 632/6 v k. ú. Vrchoviny a s
uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku města p. p. č. 632/5. Součástí souhlasného
vyjádření RM 30 byla i situace s vlečnou křivkou pro automobil typu KO 3N (svozové vozidlo)
zpracované Ing. Martinem Snopkem pro stanovení prostoru, který se musí ponechat pro
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výstavbu křižovatky. Tato původně odsouhlasená PD řešila sjezd na p. p. č. 134/1 v k. ú.
Vrchoviny. Vzhledem k výskytu problémů s majitelem tohoto pozemku, manželé nyní podali
žádost na změnu zřízení sjezdu, a to na pozemek města. Tato změna bude následně
projednána na stavebním úřadě jako změna stavby před dokončením.
Odůvodnění:
Odůvodnění v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse týkající se zřízení sjezdu na pozemek města. Diskutující: vedoucí ORM, vedoucí
OMM, Ing. Němeček, Mgr. Hylský, ST, TAJ. Byly shlédnuty fotografie místa, kde je povolen
sjezd k RD a místa, kde požadují nový sjezd. Byla vedena diskuze k tomu, jak vznikala
Územní studie veřejných prostranství Vrchoviny, ke které byla zvána tehdejší majitelka
pozemku p. p. č. 632/6 v k. ú. Vrchoviny pí [osobní údaj odstraněn]. Město jí vyšlo vstříc,
udělilo jedinou výjimku a povolilo zde RD na okrajové parcele p. p. č. 632/6 v k. ú. Vrchoviny
bez vybudované další infrastruktury, proto je pro budoucí rozvoj území již v nyní předkládané
Smlouvě o právu provést stavbu požadovaného sjezdu stanovena podmínka, že v případě
realizace infrastruktury dle uvedené studie se [osobní údaj odstraněn] budou spolupodílet na
komunikaci od jejich RD k silnici I/14. Poté odhlasováno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 48-2800/20
RM schvaluje změnu ve zřízení sjezdu pro RD na p. p. č. 632/6 v k. ú. Vrchoviny, a to tak, že nový
sjezd bude zřízen na pozemek ve vlastnictví města p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny, a dále schvaluje
vybudování provizorní příjezdové komunikace na části pozemku p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny a
schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj
odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 VZ - Park Březinky, Nové Město nad Metují, I. etapa
Identifikace:
Dne 14.09.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Park Březinky,
Nové Město nad Metují, I.etapa". Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek a
hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny 2
nabídky. Realizace akce proběhne ve 2 etapách, v letošním roce budou provedeny stavební
práce za cca 400 tis. Kč. V rozpočtu na letošní rok je schváleno 700 tis. Kč. Na jaře 2021 bude
provedena výsadba a dodávka mobiliáře. Schválená dotace z OPŽP je ve výši 416.248 Kč,
kterou obdržíme v roce 2021. Odhad reálných cen tohoto projektu byl ve výši 1 200 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
TAJ přednesl poznámku nově zvoleného radního Ing. et Ing. Dostála, který byl z jednání RM
48 omluven. Poznámka se týkala odborného technického dozoru.ORM - odborný technický
dozor je zajištěn.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 48-2801/20
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „Park Březinky, Nové Město nad Metují, I.etapa" firmě Okrasné zahrady
arboristika, s.r.o., 549 37 Žďárky 69, IČO: 27535363, za nabídkovou cenu 1.028.904,20 Kč vč. DPH,
která se umístila na prvním místě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 48-2802/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady
arboristika, s.r.o., 549 37 Žďárky 69, IČO: 27535363, na akci „Park Březinky, Nové Město nad
Metují, I.etapa", za nabídkovou cenu 1.028.904,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Pořízení nového dopravního automobilu - výsledek dotačního řízení
Identifikace:
Výsledky dotačního řízení programu Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále jen MV GŘ HZS ČR) - výzvy JSDH_V2_2021 - Pořízení nového
dopravního automobilu, kam město v dubnu letošního roku podalo opakovaně žádost o dotaci
na projekt "Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního automobilu" určený pro
JSDH.
Odůvodnění:
ZM 12 odsouhlasilo opětovné podání žádosti o dotaci do dotačního programu MV GŘ HZS ČR
na projekt "Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního automobilu" pro JSDH.
Žádost o dotaci byla podána v dubnu letošního roku a dne 24.08.2020 byly na stránkách
ministerstva uveřejněny výsledky dotačního řízení. Žádost města obdržela nízký počet bodů a
na alokaci pro rok 2021 nedosáhla. Hodnotící kritéria v tomto programu jsou přívětivá pro
malé obce, či obce, které nedisponují dopravním automobilem nebo jeho stáří přesahuje 21
let. Vůz, kterým JSDH nyní disponuje, je z roku 2002. Více bodů obdrží i žadatelé, kteří žádají
nepřerušeně poněkolikáté. Doporučením je tedy opakované každoroční podání žádosti o
dotaci. Hodnotící kritéria včetně výsledků dotačního řízení jsou pro informaci uvedena v
příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 48-2803/20
RM bere na vědomí informaci, že žádost o dotaci na akci „Nové Město nad Metují - Pořízení
nového dopravního automobilu“ neobstála v dotačním řízení pro rok 2021 a získaným počtem bodů
nedosáhla na alokaci. RM dále bere na vědomí informaci, že při nepřerušeném opakování podávání
žádosti o dotaci v dalších letech a přibývajícím stáří stávajícího dopravního automobilu, kterým
JSDH Nové Město nad Metují nyní disponuje, by dle hodnotících kritérií byla šance na získání více
bodů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 VZ - Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 14.09.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Přírodní zahrada
MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují". Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání
obálek a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny 2
nabídky. Jeden z uchazečů byl hodnotící komisí navržen k vyřazení z důvodu nedoložení
požadovaných dokladů ke kvalifikaci.
V rozpočtu města je schváleno na tuto akci 650 tis. Kč (bez výše dotace, předpokládané
náklady byly ve výši 900 tis. Kč). Město uzavřelo se Státním fondem životního prostředí
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 434.619,99 Kč, která bude městu doručena až po
ukončení projektu, tedy až v roce 2021. Proto je nyní třeba tuto akci předfinancovat a schválit
RO - navýšení akce MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. Etapa (§ 3111) o 350 tis. Kč.
Do navýšení jsou napočítány i náklady na autorský dozor a na vybudování elektropřípojky,
která nebyla součástí dotačního projektu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
TAJ přednesl poznámku nově zvoleného radního Ing. et Ing. Dostála, který byl z jednání RM
48 omluven. Poznámka se týkala odborného technického dozoru. ORM - odborný technický
dozor je zajištěn.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 48-2804/20
RM schvaluje vyloučení na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předloženého
Komisí pro hodnocení nabídek, ze zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují", a to uchazeče S.O.S. - Dekorace,
s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČO: 27119432.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 48-2805/20
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují" firmě Hřiště
8D, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, za nabídkovou cenu 839.359,30 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 48-2806/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Hřiště 8D, s.r.o.,
Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 04436857, na akci „Přírodní zahrada MŠ Na Františku, Nové Město
nad Metují", za nabídkovou cenu 839.359,30 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 48-2807/20
RM schvaluje RO - navýšení akce MŠ Na Františku - revitalizace zahrady III. Etapa (§ 3111) o
částku 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt.
Jaroše (§ 2212) ve výši 325 tis. Kč a akce Komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD (§ 2212) ve
výši 25 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 VZ - PD chodníky, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 14.09.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „PD chodníky,
Nové Město nad Metují". Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny 3
nabídky. Nabídky byly podány na zpracování PD 1) Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní,
2) Chodník v ul. Na Kopci a 3) chodník ve Vrchovinách. Vítězný uchazeč podal nabídku v
celkové částce 298.870 Kč vč. DPH, z čehož PD - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní je
za 238.370 Kč vč. DPH, PD na chodník v ul. na Kopci je za 30.250 Kč vč. DPH a PD - chodník
ve Vrchovinách je za 30.250 Kč vč. DPH. V rozpočtu města je na PD - chodník v ul. Na Kopci
mezi čp. 10 a 245 schváleno 100 tis. Kč, na PD a realizaci na chodník ve Vrchovinách (podél
vývěsky) je schváleno 230 tis. Kč a na PD - rekonstrukce chodníků v ul. Nádražní 550 tis. Kč.
Proplacení faktur za jednotlivé PD však proběhne až v roce 2021.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 48-2808/20
RM souhlasí na základě protokolu z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné
zakázky malého rozsahu „PD chodníky, Nové Město nad Metují" firmě DiK Janák, s.r.o., nábř.
Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, za nabídkovou cenu 298.870 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 48-2809/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DiK Janák, s.r.o., nábř.
Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, na akci „PD chodníky, Nové Město nad Metují", za nabídkovou
cenu 298.870 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 Žádost o souhlas s výstavbou gabionové zdi a plotu
Identifikace:
Na město byla doručena žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas s vybudováním
gabionové opěrné zdi (výšky 1-2 m) a drátěného plotu (výšky 1,8 m) na hranici pozemku p. p.
č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (ve vlastnictví města) a pozemku p. p. č. 658/46 v k. ú.
Nové Město nad Metují (ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]) již
na začátku roku 2020. Průběžne bylo s p. [osobní údaj odstraněn] komunikováno, a na jeho
žádost mu bylo odpovězeno vyjádřením ze dne 20.05.2020 v příloze. Pan [osobní údaj
odstraněn] si vyžádal schůzku na místě, která proběhla dne 09.09.2020 za účasti zástupců
OMM a MST.
Odůvodnění: Vyjádření OMM a ARCH v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byl k tomuto bodu přizván ARCH - příchod v 15:35 hodin. Diskutující: vedoucí
ORM, Ing. Němeček, ST, vedoucí OMM, MST. Nakonec se přítomní shodli, že bude
postupováno dle navrženého usnesení.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 48-2810/20
RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas města s výstavbou gabionové
opěrné zdi a pletivového plotu na hranici pozemku p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (ve
vlastnictví města) a pozemku p. p. č. 658/46 v k. ú. Nové Město nad Metují a sděluje žadateli, že k
uvedené žádosti se vyjádří, až bude znám vítězný uchazeč urbanisticko - architektonické soutěže
areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují a tím i ideový návrh této studie, který bude řešit
i pozemek města p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Schválení vítězného uchazeče se
předpokládá na zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují dne 12.11.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/9 Žádost fy GasNet s.r.o. o posun rekonstrukce komunikace v ul. Družební
Identifikace:
Na jaře 2020 byli městem osloveni správci sítí ohledně stavu jejich síti v ul. Družební, jelikož
město mělo v té době záměr mimořádně zařadit do rozpočtu města 2020 novou položku, a to
opravu živičného krytu v ul. Družební. Vzhledem k tomu, že ČR zasáhla pandemie COVID 19 a změnila se finanční situace města, tak nedošlo ke schválení této položky jako mimořádné
do rozpočtu města 2020.
RM 42 ale přijala toto usnesení: RM ukládá OMM zařadit investiční položku na opravu
komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po ul. Na Výsluní do návrhu
rozpočtu na rok 2021.
Během jara 2020 správci sítí odpověděli na žádost města, že mají své sítě v pořádku. V srpnu
však přišla z firmy GasNet s.r.o. zpráva, že z důvodu zhoršeného stavu STL plynovodu OC
DN 80 v ul. Družební v úseku ohraničeného ulicemi Pod Vodojemem a Na Výsluní, jsou
nuceni plynovod zrekonstruovat, tato rekonstrukce by měla proběhnout v roce 2023.
A požádali město o posun termínu realizace rekonstrukce živičného povrchu v ul. Družební
tak, aby mohlo dojít k rekonstrukci plynovodního potrubí v předstihu před městem plánovanou
akcí.
Odůvodnění:
Žádost včetně situace v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST - důvod k jednání - neví, jestli je rozumné rekonstrukci komunikace v ul. Družební dělit
na části, jednu část realizovat v roce 2021 a druhou část až v roce 2023, osobně by to udělal v
jednom roce naráz, a to v roce 2023. Nepřijde mu zase až tak ve špatném stavu jako byla ul.
Náchodská. Mgr. Hylský - rozdělil by realizaci na část po ul. U Lípy a pak zbývající část po ul.
na Výsluní. Ing. Němeček - křižovatka U Lípy je špatná (rozbitá), zařadil by ji do 1. části.
Ing. Prouza - komunikace od ul. U Lípy směrem k ul. Na Výsluní mění svůj charakter (šířku).
Mgr. Hylský - po tu ul. U Lípy je provoz silnější a pak se provoz rozjíždí do stran, do
jednotlivých ulic. Na základě diskuse došlo k úpravě původně navrženého usnesení. Vedoucí
ORM přečetla úpravu usnesení: RM ukládá OMM zařadit investiční položku na opravu
komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka jen po ul. U Lípy (včetně
křižovatky) do rozpočtu 2021, z důvodu, že v části ul. Družební (mezi ul. Pod Vodojemem a
Na Výsluní) bude správce plynovodu rekonstruovat své zařízení v roce 2023. Tímto RM
revokuje své usnesení č. RM 42-2446/20: "RM ukládá OMM zařadit investiční položku na
opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po ul. Na Výsluní do
návrhu rozpočtu na rok 2021."
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 48-2811/20
RM ukládá OMM zařadit investiční položku na opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul.
T. G. Masaryka jen po ul. U Lípy (včetně křižovatky) do rozpočtu 2021, z důvodu, že v části ul.
Družební (mezi ul. Pod Vodojemem a Na Výsluní) bude správce plynovodu rekonstruovat své
zařízení v roce 2023. Tímto RM revokuje své usnesení č. RM 42-2446/20: "RM ukládá OMM zařadit
investiční položku na opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka po ul. Na
Výsluní do návrhu rozpočtu na rok 2021."
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/10 Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská - dodatek č. 1 k SoD
Identifikace:
Na jednání RM č. 44 dne 27.07.2020 v bodě 5/23 byla podána informace o probíhající akci a
vícepracích a méněpracích na stavbě „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují" .Nyní je na tyto vícepráce a méněpráce předkládán k
odsouhlasení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Dále dodavatel stavby firma Dlažba Vysoké
Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, požádala o posun termínu dokončení díla na
30.11.2020.
Odůvodnění:
Vícepráce a méněpráce se týkají odstranění podkladní betonové vrstvy pod vrchní vrstvou
chodníku v části ul. Na Strážnici a odstranění stávající jímky ve vjezdu do truhlárny v ul.
Nahořanská. Pro odstranění jímky je počítána 1/5 celkové částky, další podíly uhradí dle
dohody na stavbě ostatní zúčastnění, tj. dodavatelé stavby optických sítí, sítě nn a majitel
objektu čp. 462.
Změny v rámci bourání betonů: v rámci této změny byl předložen rozpočet obsahující
méněpráce v hodnotě - 60.290,50 Kč bez DPH a vícepráce v hodnotě 118.680,84 Kč bez
DPH.
Změna v rámci odstranění a zavezení jímky: v rámci této změny je předložen rozpočet na
uhrazení 1/5 celkové ceny, a to v rozsahu navýšení v hodnotě 7.367,09 Kč bez DPH
Celková cena dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí 65.757,43 Kč bez DPH, tj. 79.566,49 Kč vč.
DPH.
Firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. požádala o prodloužení lhůty plnění díla a to do 30.11.2020.
O prodloužení požádala z důvodu komplikovaného jednání s Policií ČR Dopravní inspektorát
Náchod a Správou silnic Královéhradeckého kraje p. o. ohledně možnosti záboru silničního
pozemku, který byl potřebný pro provedení stavby. Z tohoto důvodu byl termín zahájení díla
posunut o 2 měsíce. Záležitost byla projednána na RM 36 dne 23.03.2020 v bodě 3/19. Dále
došlo k zastavení prací z důvodu problematického projednávání pokládky sítí ČEZ Distribuce
a.s., optických sítí společností N_SYS s.r.o. a Goldware s.r.o. a sítě VO a MR v části ul.
Nahořanská v úseku od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. U Zvonice, kde došlo ke
kolizi se stávajícím umístěním sítě vodovodu. Termín dokončení díla dle SoD je do konce září
2020.
Pro navýšení ceny díla není nutné schvalovat RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 48-2812/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují“, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, kterým se
celková cena díla zvyšuje o částku 79.566,49 Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 5.461.646,49 Kč vč.
DPH a kterým se prodlužuje termín dokončení díla na dne 30.11.2020, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/11 Stavební úpravy stávajících sjezdů v ul. Na Strážnici
Identifikace:
Dne 02.09.2020 proběhlo místní šetření a jednání ohledně nevyhovujících sjezdů v ul. Na
Strážnici v Novém Městě nad Metují. Jedná se o sjezdy k nemovitostem č. p. 320
(stavebniny), RD č. p. 210 a RD č. p. 221. Které jsou v nevyhovujícím stavu. Schůzky se
zúčastnili zástupci města - ST a OMM, zástupci Údržby silnic Královéhradeckého kraje a.s. a
majitelé provozovny stavebnin v ul. Na Strážnici. Nyní je RM předkládán k projednání zápis
z jednání a postup při realizaci úprav sjezdů. (Zatím nedošlo k odsouhlasení zápisu ze strany
ÚS KHK a.s.)
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář ke sjezdům v ul. Na Strážnici podal radním ST. TAJ přečetl radním poznámku
radního Ing. et Ing. Dostála k tomuto bodu - vysvětlení, proč nebyly problémy odhaleny již při
projektování. Mgr. Hylský - řešíme něco, co nemělo nastat. ST - vysvětlil dosavadní průběh
realizace akce a problémy, které se v jejím průběhu objevily. K tomu jsou přijímána opatření,
která by to vyřešila. Ta ale budou stát nějaké peníze a o tom se vede nyní debata. V obsáhlé
diskusi radní probírali jednotlivé problémy u jednotlivých sjezdů. Bylo vysvětleno, že nyní
probíhají obtížná jednání se zástupci investora, tj. ÚS KHK a.s. Diskuse se zúčastnili všichni
přítomní radní. Mj. bylo diskutováno nejen technické řešení, ale i finance a možné dopady
těchto procesů do dotace (IROP), kterou mělo město na chodníky zde. Diskutován byl i termín
dokončení akce (posun do konce listopadu 2020).
K druhému navrženému usnesení přednesl TAJ poznámku Ing. et Ing. Dostála - "nesouhlasím
s přesunem prostředků z akce PD chodníku v ul. Na Kopci a doporučuji hledat jinou položku
ve stávajícím rozpočtu k přesunu v rámci rozpočtového opatření, pokud nemá přesah k řešení
bodu 5/7 ". Na to reagoval vedoucí OF - u položky rozpočtu "Chodník v ul. Na Kopci mezi čp.
10 a 245 - PD + realizace" jou peníze na PD a ty v rozpočtu zůstanou, byla ale rozhodnutím
ZM pozastavena realizace ve výši 300 tis. Kč, peníze na RO se proto berou tam, kde jsou
volné, tj. z pozastavených akcí. Nakonec došlo k úpravě textu obou usnesení a bylo o nich
hlasováno, obě byla schválena.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 48-2813/20
RM schvaluje RO realizaci akce Stavební úpravy stávajících sjezdů v ul. Na Strážnici (§ 2219) ve
výši 190 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Přístřešky pro autobusové zastávky (§
2221).
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 48-2814/20
RM ukládá ST jednat o finanční spoluúčasti na stavebních úpravách stávajících sjezdů v ul. Na
Strážnici s ÚS KHK a.s.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/12 Revize svahových nestabilit v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
OMM zadalo u České geologické služby se sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 zpracování
Posouzení aktuálního stavu nestabilních svahů v Novém Městě nad Metují a jejich zařazení
do příslušného rizika. Pro posouzení byly vybrány na základě dokumentu Generel skal, který
byl zpracován v roce 2019, 4 lokality. Jedná se o tyto lokality: Lokalita č. 1 – zřícenina hradu
Výrov – k. ú. Nové Město nad Metují, p. p. č. 1272/2 (trvalý travní porost), vlastník Město
Nové Město nad Metují, Lokalita č. 2 Ulice Havlíčkova – k.ú. Nové Město nad Metují, 1912/13
(lesní pozemek), vlastník město Nové Město nad Metují, Lokalita č. 3 Na Zadomí – východní
část, k. ú. Nové Město nad Metují p. p. č. 114/2 (ostatní plocha, zeleň), 114/1 (ostatní plocha,
zeleň), vlastnictví Města Nové Město nad Metují p. p. č. 218/2 (zahrada) soukromé vlastnictví,
p. p. č. 218/1 (ostatní plocha, jiná plocha) spoluvlastnictví města a České republiky a Lokalita
č. 4 Dvořáčkova vyhlídka k. ú. Nové Město nad Metují, p. p. č. 1589 (lesní pozemek), vlastník
Česká republiky, právo hospodařit s majetkem státu Lesy České Republiky, s. p. Nyní jsou
RM předkládány doručené posudky na vědomí a zároveň k dalšímu potřebnému rozhodnutí.
Kompletní znění posudků je přílohou k tomuto bodu.
Odůvodnění:
OMM byly předloženy zpracované posudky, které konstatují nález se zařazením dané lokality
do příslušné kategorie stupně rizika, kdy jsou definovány tyto kategorie: kategorie I. – nízké
riziko, kategorie II. – střední riziko a kategorie III. - vysoké riziko. Závěrem jsou pro každou
lokalitu uvedeny příslušné závěry a doporučení pro další postup při realizaci údržby skal a
další potřebná opatření. Další část odůvodnění je přílohou k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - pod ul. Havlíčkova jsou nestability nejhorší - takto je to uvedeno v expertíze.
Bude tedy třeba, zřejmě co nejdříve, začít něco dělat - žádost o dotaci ještě v roce 2020?
ORM - to stihnout nelze - není nic připraveného (musí se udělat průzkumy, zaměření,
zpracovat PD), proto je předpoklad, že žádost bude podána v příštím roce.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 48-2815/20
RM bere na vědomí na vědomí předložená Posouzení aktuálního stavu nestabilních svahů
v Novém Městě nad Metují, které zpracovala Česká geologická služba se sídlem Klárov 131/3, 118
21 Praha 1.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 48-2816/20
RM ukládá navrhnout do rozpočtu města na rok 2021 příslušné položky pro řešení svahových
nestabilit pro jednotlivé lokality.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/13 Přemístění kontejnerového stanoviště
Identifikace:
Dne 13.09.2020 se obrátili na ST manželé [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] z
ul. Vrchovinská z důvodu umístění kontejnerů v blízkosti jejich pozemků. Žádají o projednání
jejich podnětu na ZM. ST vyrozuměl žadatele, že je možné záležitost řešit jak na ZM v diskusi,
tak i v RM, která má tuto záležitost v kompetenci. Záležitost je proto předkládána do RM k
projednání.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze. Projednat a rozhodnout o dalším postupu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval, že žádost je směřována na ZM, kterému ale toto nepřísluší, proto je to
zařazeno do RM. Obsáhlá diskuse se týkala jak samotné žádosti o jiné umístění kontejnerů na
tříděný odpad (občané chtějí kontejnery na tříděný odpad, ale nikdo je nechce blízko u svého
domu), tak celého systému třídění odpadů a jejich svozů ve městě. Návazně na diskutovaná
témata ST přislíbil zorganizovat schůzku se zástupci s OŽP, kteří mají odpady na starosti.
Radní se shodli, že je třeba nechat po nějaký čas běžet zkušební dobu, po kterou jsou do
daného místa kontejnery umístěny a zároveň projednat tuto problematiku v KŽP. TAJ
seznámil radní s vyjádřením Ing. et Ing. Dostála k této problematice. Po diskusi byla
formulována 2 usnesení, o kterých radní hlasovali - obě usnesení byla schválena.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 48-2817/20
RM ukládá OMM předložit projednávaný bod RM 48 čl. 5/13 do Komise životního prostředí za
účelem projednat a doporučit RM návrh řešení včetně návaznosti v širších vztazích k problematice s
frekvencí svozu odpadu a kapacit kontejnerových stanovišť.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 48-2818/20
RM ukládá OMM prodloužit dvouměsíční zkušební dobu pro nové kontejnerové stanoviště na
pozemku p. p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují do konce roku 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Doplnění odvodnění ul. Rezecká před pokládkou živičného krytu
Identifikace:
V ul. Rezecká bude ode dne 01.10.2020 firma SWIETELSKY stavební s.r.o. pro město
realizovat nový živičný kryt. V průběhu realizace stavby kanalizace upozornili někteří
obyvatelé ulice, aby bylo v rámci nového povrchu zajištěno odvodnění komunikace, které je v
současné době nedostatečné. Dodavatel živičného krytu na provedení odvodnění nemá
kapacity. OMM požádalo firmu Zdeněk Klíma, která realizovala kanalizační a vodovodní řad
v ulici, o předložení cenové nabídky na úpravu 7 stávajících kanalizačních šachet tak, aby šli
použít pro odvodnění komunikace a na realizaci kanalizační přípojky pro odvodňovací žlab
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nad garážemi v dolní části ulice. Firma Zdeněk Klíma, IČO: 11054522, předložila nabídku za
celkovou částku 180.604 Kč vč. DPH. OMM předkládá ke schválení provedení prací na opravy
dešťové kanalizace v ul. Rezecká. Dále je třeba schválit výjimkou ze zadávání zakázek
malého rozsahu na uzavření objednávky mezi městem a firmou Zdeněk Klíma na provedení
úpravy kanalizačních šachet pro odvodnění komunikace.
Odůvodnění:
Na základě upozornění občanů OMM prověřovalo ve spolupráci s TS a Ing. V. Nývltem
doplnění odvodnění. Při prohlídce kanalizačních šachet staré dešťové kanalizace, bylo
zjištěno, že se poklopy nacházejí nad úrovní komunikace (to není správně, z hlediska
bezpečnosti provozu a údržby komunikace) a část poklopů by se měla opravit z důvodů
špatného technického stavu. Za nejvhodnější řešení bylo vybráno snížení kanalizačních
šachet, osadit na ně místo poklopů mříže a využít je tak pro odvodnění komunikace. Jedná se
o 7 kanalizačních šachet. Úpravy šachet zahrnují: odebrání konusu, osazení přechodové
desky, vyrovnávacích prstenců a kanalizační mříže. Dále v prostoru nad garážemi je obava,
aby nedocházelo k pronikání vody do garáží a následným stížnostem vlastníků. OMM zadalo
projekt odvodňovacího žlabu s napojením do dešťové kanalizace. Po konzultaci
s dodavatelem povrchu bylo konstatováno, že není reálné žlab provést s technologických
důvodů před realizací živice. Vyžadovalo by to už teď úplné uzavření ulice, což není
akceptovatelné z důvodu zajištění provozu Pavlátovy louky. Osazení žlabu bude možné
kdykoliv po dokončení živičného krytu. Aby nedošlo k velkému zásahu do nového krytu, je
třeba předem zřídit přípojku do kanalizace. Žlab může být osazen kdykoliv po tom, ukáže-li,
provoz, že je to nutné. Město projednalo úpravu kanalizace se společností VaK Náchod. ST
jednal s ředitelem o převodu kanalizace do majetku města. Příslib převodu byl podmínkou
k odsouhlasení úprav na kanalizaci. Firma Klíma provedla kanalizaci v ul. Rezecká v dobré
kvalitě a situaci v místě zná, zvlášť existenci sítí jiných správců. Cenová nabídka představuje
předpokládané práce, fakturováno bude dle skutečnosti (například počet prstenců, které závisí
na konkrétních podmínkách u každé kanalizační šachty). Dle předloženého rozpočtu by
fakturace neměla překročit nabídkovou cenu. Na realizaci není třeba RO, na položce je
dostatečné množství prostředků. ORM doporučuje souhlasit s provedením úpravy kanalizace
pro odvodnění komunikace a schválit výjimkou ze zásad pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. OMM doporučuje zadání prací, dle nabídky v příloze bodu jednání.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 48-2819/20
RM schvaluje výjimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na realizaci
úpravy 7 kanalizačních šachet a přípojku pro žlab pro doplnění odvodnění komunikace ul. Rezecká
p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují za předpokládanou cenu 180.604 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 48-2820/20
RM schvaluje zadání realizace úpravy 7 kanalizačních šachet a přípojku pro žlab pro doplnění
odvodnění komunikace ul. Rezecká p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují za předpokládanou
cenu 180.604 Kč vč. DPH firmě Zdeněk Klíma, IČO: 11054522, a pověřuje ORM uzavřením
objednávky. Konečná cena bude určena na základě skutečně provedených prací.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/15 Žádost k probíhající změně RP Rychta
Identifikace:
Na základě proběhlé diskuse s občany a zastupiteli k upravenému zadání změny č. 1 RP
Rychta dne 17.08.2020 písemně zareagovala rodina [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj
odstraněn]. Jedná se o nájemce v městském bytě [osobní údaj odstraněn]. Podnět spočívá v
obavě z plánované zástavby na pozemku č. 381/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to z
důvodu přístupu hasičů v případě požáru a zastínění stávajícího objektu [osobní údaj
odstraněn]. Více viz příloha.
Odůvodnění:
Podnět bude předán OMM ve spolupráci s OVRR s dalšími materiály nezávislému externímu
zpracovateli změny č. 1 RP Rychta.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse přítomných, která fakticky navazovala nejen na projednávanou žádost, ale i
na diskusi vedenou k RP na ZM 14. V diskusi vystoupili: Mgr. Hylský, vedoucí OMM, ARCH,
TAJ, Mgr. Balcar, Ing. Maur, MBA. Na základě diskuse byla formulována úprava usnesení, o
kterém pak bylo hlasováno a které bylo schváleno.
Na závěr článku Rozvoj - již mimo body programu tohoto článku, bylo vzneseno několik
dotazů radních:
Dotaz Ing. Maura k provedení oprav nerovností na silnici I/14 na Husově náměstí - odpověděl
MST - ŘSD sice slíbilo letos, ale jasné vyjádření jsme neobdrželi. Budeme urgovat, tj.
vzneseme další oficiální dotaz.
Další dotaz Ing. Maura na dění kolem bývalého č. p. 101 - odpověděl TAJ - stále běží správní
řízení o pokutě atd.
Dotaz Ing. Němečka - bytový dům v ul. 28. října - p. [osobní údaj odstraněn] - začíná
realizace? ORM - ano je vydáno stavební povolení.
Dotaz Ing. Němečka - obchodní objekt v ul. T. G. Masaryka - stav příprav výstavby na
pozemku, který od města zakoupil p. [osobní údaj odstraněn]? ORM - má povolený sjezd z
I/14, ale nyní probíhají další jednání o připojení chodníků - tj. přístupu pro pěší atd.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 48-2821/20
RM bere na vědomí podnět k současně probíhající změně Regulačního plánu Rychta a konstatuje,
že podnět byl podán po řádném termínu, kdy bylo možné připomínkovat návrh zadání Změny č. 1
Regulačního plánu Rychta.
Připomínky ke změně č. 1 Regulačního plánu Rychta bude možné vznášet v rámci projednávání
jeho návrhu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení
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6/1 Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek - RO
Identifikace:
V MMUZ v současnosti probíhá příprava interaktivní expozice Město hodinek. OF navrhuje
přesunout finanční prostředky z rozpočtu § 2143 - Cestovní ruch na § 3315 - Městské
muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek.
Odůvodnění:
Projekt „Město hodinek“ vznikl v rámci plnění úkolu č. RM 403-23307/20, který byl zadán
OŠKS (cestovní ruch), a byl zařazen do rozpočtu CR. Realizace projektu však probíhá
v budově MMUZ a MMUZ bude projekt po jeho dokončení dále spravovat. V rámci přípravy a
následné správy projektu je vhodné, aby realizace projektu byla zajištěna MMUZ. Potřebné
finanční prostředky budou přesunuty z částky vyhrazené v rámci § 2143 - Cestovní ruch.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 48-2822/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek ve výši
100 tis. Kč z důvodu realizace projektu Město hodinek. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2143 Cestovní ruch.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

7/1 Sloučení smluv s Českou poštou
Identifikace:
Návrh dodatku smlouvy č. 501616-000030 s Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225
99 Praha 1, IČO 47114983, který se týká sloučení smluv týkajících se časových razítek a
certifikačních služeb.
Odůvodnění:
Česká pošta v rámci zjednodušení administrativních procesů přistoupila ke sloučení
uzavřených samostatných smluv o poskytování kvalifikovaných časových razítek se
smlouvami o poskytování certifikačních služeb. Smlouva o poskytování kvalifikovaných
časových razítek č. T501616-000030 (smlouva TSA) bude převedena pod Smlouvu o
poskytování certifikačních služeb č. 501616-000030 (smlouva CA, číslo v evidenci smluv
3/2006) uzavřením přeloženého dodatku k této smlouvě.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 48-2823/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb č. 501616-000030,
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225
99 Praha 1, IČO 47114983 a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 26.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Smlouva o poskytování právních služeb
Identifikace:
Smlouva o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a
partneři s.r.o., se sídlem Sokolovská 49, Praha 8, zastoupenou jednatelem JUDr. Janem
Malým, týkající se zastupování města v řízeních o návrhu na zrušení částí Územního plánu
Nového Města nad Metují
Odůvodnění:
V řízeních, která jsou vedena na základě návrhů na zrušení částí územního plánu Nového
Města nad Metují, město na základě uzavřené smlouvy zastupuje Advokátní kancelář
Všetečka a partneři a spol. V současné chvíli je situace taková, že obě kauzy jsou na základě
kasačních stížnosti podaných proti rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové u Nejvyššího
správního soudu v Brně. Ze strany JUDr. Jiřího Všetečky bylo městu oznámeno, že se pro
výkon advokacie a poskytování právních služeb rozhodl vstoupit do trvalé spolupráce s
Advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. s tím, že pro realizaci této
spolupráce je nutno ukončit činnost Advokátní kanceláře Všetečka a partneři a spol.
V této chvíli je tedy třeba uzavřít novou smlouvu o poskytování právní služby s Advokátní
kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., přičemž smluvní podmínky zůstávají
stejné jako u smlouvy uzavřené s JUDr. Všetečkou. Ten bude město i nadále zastupovat. K
návrhu smlouvy jsou přiloženy i příslušné smluvní podmínky.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 48-2824/20
RM schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi městem Nové Město nad Metují a
advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., se sídlem Sokolovská 49, Praha 8,
zastoupenou jednatelem JUDr. Janem Malým, týkající se zastupování města v řízeních o návrhu na
zrušení částí Územního plánu Nového Města nad Metují a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Smlouva o společném postupu
Identifikace: RM je překládána ke schválení Smlouva o společném postupu nutná na realizaci
centrální zakázky na nákup elektrické energie pro další období. Ze smlouvy neplyne
žádné finanční plnění.
Odůvodnění: Jedná se o zakázku nákupu elektrické energie, kde město vystupuje jako centrální
zadavatel pro PO.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 48-2825/20
RM schvaluje Smlouvu o společném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele mezi městem
Nové Město nad Metují a všemi PO, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
Identifikace:
Návrh Veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování mezi
městem Nové Město nad Metují a Českou poštou s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha
1, IČO: 47114983.
Odůvodnění:
Z důvodu zajištění automatizovaného rozesílání výzev z měření radary v okolí města (včetně
automatického vyhodnocení doručení zásilek, převodu dodejek z analogové podoby do
digitální, převodu digitálních dokumentů do analogové podoby, vše i s konverzní doložkou
prostředky AKzMU) je navrženo uzavřít s Českou poštou veřejnoprávní smlouvu, na jejímž
základě bude Česká pošta s.p. za město zajišťovat výkon smlouvou definovaných činností.
Toto řešení není možné bez nastavení vazby na straně dodavatele naší spisové služby
ELISA.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček vznesl dílčí dotazy k praktickému fungování systému, tj. postupování podkladů
poště, termíny - tj. rychlost uplatnění pokut při překročení omezené rychlosti a množství
zpracovaných přestupků tím jedním referentem, který byl pro tuto činnost schválen. Na dotazy
odpověděl TAJ - na některé otázky ale odpoví až samotný provoz radarových systémů.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 48-2826/20
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování mezi
městem Nové Město nad Metují a Českou poštou s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
IČO: 47114983, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 26.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Smlouva na poskytování služeb KIVS - CMS
Identifikace:
Návrh Smlouvy na poskytování služeb KIVS - CMS se společností ha-vel internet s.r.o., IČO:
253 54 973, se sídlem Ostrava - Muglinov, Olešní 587/11A, PSČ: 712 00.
Odůvodnění:
MV ČR jako centrální zadavatel vypsalo výběrové řízení na dodavatele služeb KIVS - CMS
(komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy - centrální místo služeb),
které budou sloužit k zajištění dopravně-správních agend úřadů. Na poskytování těchto služeb
je nutno uzavřít předloženou smlouvu. Návrh smlouvy je předkládán bez vyplněných údajů
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vítězného operátora (číslo v evidenci smluv 168/2020), jelikož MV ČR jako centrální zadavatel
do doby rozesílání podkladů pro jednání RM městu nepředložilo finální čistopis návrhu
smlouvy (s doplněnými údaji vítězného operátora a přílohami vzešlými z výběrového řízení).
Finální čistopis návrhu smlouvy bude předán radním ihned po obdržení od centrálního
zadavatele e-mailem nebo na jednání RM.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 48-2827/20
RM schvaluje Smlouvu na poskytování služeb KIVS – CMS mezi městem Nové Město nad Metují a
společností ha-vel internet s.r.o., IČO: 253 54 973, se sídlem Ostrava - Muglinov, Olešní 587/11A,
PSČ: 712 00 a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 26.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Smlouva o společném postupu
Identifikace:
RM je překládána ke schválení Smlouva o společném postupu nutná na realizaci centrální
zakázky na nákup elektrické energie pro další období. Ze smlouvy neplyne žádné finanční
plnění.
Odůvodnění:
Jedná se o zakázku nákupu elektrické energie, kde město vystupuje jako centrální zadavatel
pro některé obce DSO RN.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 48-2828/20
RM schvaluje Smlouvu o společném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele mezi městem
Nové Město nad Metují a obcemi DSO RN, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 14.09.2020
Identifikace:
Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne 14.09.2020 od
18 hodin v knihovně ve Spech 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
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K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 48-2829/20
RM projednala Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 14.09.2020 v knihovně ve
Spech, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 48-2830/20
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 14.09.2020,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 08.09.2020
Identifikace:
Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
08.09.2020 od 18:30 hodin v knihovně Vrchovin 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:
Jedná se o bod na tzv. "žlutém papíře", který byl zaslán předsedkyní OV Vrchoviny v den
konání RM 48.
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 48-2831/20
RM projednala Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 08.09.2020 od 18:30
hodin v knihovně Vrchovin, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 48-2832/20
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne
08.09.2020, zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění
informovat přímo OV Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - dotazy týkající se pozemků pro cyklostezku od AMMANN(u) do Vrchovin. ST
- informoval o současné situaci, kdy je problém s jedním z vlastníků, který nyní odmítá
podepsat smlouvu. Podrobnější aktuální informace budou předány na další RM.
Konec jednání RM 48 v 17:28 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 48 vyhotoven dne:

25. září 2020

Zápis z RM 48 vypraven dne:

25. září 2020

Zápis z RM 48 zveřejněn dne:

25. září 2020
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