Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 63 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 19.04.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

22:41

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

22:41

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

22:41

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

22:41

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

22:41

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

22:41

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

22:41

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

22:41

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

22:41

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:06

21:38

Částečná

11

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:06

17:29

Částečná

12

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:57

14:15

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:58

14:17

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:15

21:37

Částečná

15

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

14:24

18:43

Částečná

16

Ing. Miloš Skalský

vedoucí OVRR

14:24

18:43

Částečná

17

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

14:24

18:43

Částečná

18

Ing. arch. Pavel Zadrobílek

architekt

14:28

on-line

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.04.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení

2/2

Žádost o úpravu provozní doby MKN

2/3

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín
- ul. Bratří Čapků

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích č. 640/1, 640/4, 640/26, 640/27,
642/14, 643/5, 645/3, 645/40, 727/5, 727/9 a 727/10 vše v k. ú. Krčín - ul. Nahořanská
a ul. V Zahradách

3/3

Horolezci - Libchyňské údolí

3/4

Krátkodobý pronájem částí pozemků na Pavlátově louce - příjezd k Libchyňskému potoku

3/5

Ukončení nájmu p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště

3/6

Provozní řád pro užívání zahrady u BD č. p. 4, ul. Českých legií

3/7

Prodloužení nájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - CIS

4.

Správa nemovitostí

4/1

Nová investiční akce - Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Krčín

5.

Rozvoj

5/1

Doplnění chodníku Na Kopci

5/2

Kácení stromů v ul. Sokolská

5/3

Aktuální stav projektů ke dni 13.04.2021

5/4

Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny

5/5

SOPPS uložení optické sítě - Československé armády-Dukelská - upravená smlouva

5/6

Dohoda o provádění sanačních prací v lokalitě Elton

5/7

Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH

5/8

Žádost o dotaci - chodník Vrchoviny

5/9

Podání žádosti o příspěvek z rezervy Havarijního programu na Obnovu bývalé školy v Krčíně, II. etapu
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5/10

Budoucnost hotelu Metuj - studie vč. vyjádření komisí

5/11

Zápis ze 14. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 07.04.2021

5/12

Žádost o souhlas s umístěním reklamního banneru

5/13

PD chodník Nádražní - autobusová zastávka u NONY vícepráce

5/14

Smlouva o dílo na zpracování PD pro opravu městského opevnění mezi č. p. 1234-1254 Nové Město
nad Metují

5/15

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - vícepráce neúnosné podloží

5/16

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/17

Dopravní značení - Vrchoviny

5/18

Obnovení dopravního hřiště

5/19

VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují

5/20

Dopravní studie kapacitního parkování území mezi ulicemi TGM, Boženy Němcové a Nádražní

5/21

Deficity parkování v území řešeném RP Rychta

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2021

6/2

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2021

6/3

Dotace 2021 - žádosti

6/4

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

6/5

Oprava vybavení SKATEPARKU

7.

Různé

7/1

ZM 18 dne 29.04.2021 - program

7/2

Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu

7/3

Zpráva o auditu GDPR za rok 2020

7/4

Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.- informace o konání

7/5

Program prevence rizikového chování 2021

7/6

Příkazní smlouva e-learningové kurzy

7/7

Smlouva o poskytování služeb - DLNK s.r.o.

7/8

Změna stanov Společnosti Horní Labe a.s.

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 62-3570/21

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Název:

Rezignace zastupitelky Mgr. Ireny Kupkové + Osvědčení o nastoupení do
funkce člena zastupitelstva

Zadání:

potvrzuje
a předává panu Ing. Aleši Vrátnému Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno - osvědčení předáno.

Číslo úkolu:

RM 62-3563/21

Název:

Žádost o vyjádření k PD a ke zřízení sjezdu pro RD v ul. Smetanova v Novém
městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
vydání souhlasného vyjádření města Nové Město nad Metují k PD na stavbu
„RODINNÝ DŮM v Novém Městě nad Metují na p. p. č. 488/5 v k. ú. Nové Město nad
Metují“ dle předložené PD vypracované firmou MODERNDREAM s.r.o., IČO:
06968945, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Petr
Neradil, č. autorizace ČKAIT 1301312, s datem 12/2020 a jejímž investorem je p. [osobní
údaj odstraněn], a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření města k předložené
dokumentaci ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Vyjádření bylo žadateli odesláno.

Číslo úkolu:

RM 62-3553/21

Název:

VZ - „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“ firmě VODA CZ
SERVICE s.r.o., Hořenice 45, 551 01 Jaroměř, IČO: 27545547, za nabídkovou cenu
641.313,06 Kč vč. DPH.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu
zadavatele.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 12.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 62-3548/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

Zadání:

schvaluje
novou položku rozpočtu města na rok 2021 Kontejnerové stání v ul. Družební - PD a
RO - navýšení § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 60 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem ze stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno - RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 62-3537/21

Název:

Jmenování člena KSPORT

Zadání:

ukládá
OŠKS ve spolupráci s OSÚ zajistit a předat p. Petru Kubištovi jmenovací dekret
podepsaný ST.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 62-3532/21

Název:

Zápis č. 7 z jednání KSPORT ze dne 30.03.2021

Zadání:

ukládá
OŠKS informovat KSPORT o výsledku jednání RM 62 ze dne 06.04.2021 v článku
2.3 ohledně rozdělení zbývajících 20 % částky určené na sport (1 140 tis. Kč) až na
základě vývoje epidemiologické situace a na základě přehledu vývoje hospodaření
sportovních klubů za 1. pololetí 2021.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno, KSPORT byla informována.

Číslo úkolu:

RM 58-3331/21

Název:

Dopravní značení - Vrchoviny

Zadání:

souhlasí
s úpravou DZ ve Vrchovinách před kruhovým objezdem směrem od Náchoda pro
zvýšení bezpečnosti chodců, ve znění situace v příloze tohoto bodu, a pověřuje OMM
zajištěním potřebných povolení a umístěním tohoto DZ.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

13.04.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na vydání stanovení od Odboru dopravy
a silničního hospodářství KHK. Bylo kontaktováno ŘSD, jako vlastník silnice I/14.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 09.04.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 09.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 31.05.2021
Původní plnění: 19.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 58-3330/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č. 1 byl podepsán.
15.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.
01.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.

Číslo úkolu:

RM 58-3325/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - studie

Zadání:

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

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Komise bytová i sociální přestavbu hotelu Metuj na bytový dům projednala a
doporučila již dříve. Jako poslední to probrala Komise pro výstavbu na svém
zasedání dne 07.03.2021. Zápisy z jednání všech 3 komisí budou předloženy do RM
63.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021
Původní plnění: 08.03.2021

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 14.04.2021
Původní plnění: 17.03.2021

31.03.2021 - žádáme o posun termínu plnění. KVR je naplánována na dne
07.04.2021 v Kině 70.
17.03.2021 - žádáme o posun termínu plnění. OV zaslal své vyjádření. Jednání KVR
se z důvodu současné situace ohledně onemocnění COVID neuskutečnilo. Jednání
KVR bude naplánováno v nejbližším možném termínu.
Číslo úkolu:

RM 58-3314/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz
a následný odvoz 5 ks stánků na akci Brány města dokořán, která se uskuteční v
sobotu 17.04.2021 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno, akce byla zrušena usnesením č. RM 61-3477/21.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 31.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 56-3237/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, ul. Komenského č. p. 14

Zadání:

schvaluje
na základě žádosti nájemce zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, tj. ukončit nájemné
nebytových prostor ke dni 31.01.2021, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3455/21

Název:

Reklama ve veřejném prostoru

Zadání:

pověřuje
KŽP ve spolupráci s OMM prověřit reálný stav reklamních ploch ve veřejném prostoru
města. Dále porovnat řešení, kterými postupují obce obdobné velikosti v okolí. Na
základě vyhodnocení předložit RM doporučení, jaký směr by měl být ve městě zvolen
a jakými kroky ho naplňovat.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

KŽP se reklamou zatím nezabývala, bude řešeno na dalších zasedáních. Prozatím
posun termínu.

Číslo úkolu:

RM 60-3449/21

Název:

Ukládání optických sítí na území města

Zadání:

ukládá
MST a OMM připravit pravidla pro koordinované pokládání optických sítí na území
Nové Město nad Metují.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

13.04.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Byl kontaktován zástupce BCO
(Broadband Competence Office Česká republika, kteří spadají pod Ministerstvo
průmyslu a obchodu a řeší Poskytování podpory při rozvoji vysokorychlostního
internetového připojení) pro KHK, který přislíbil zaslat podklady pro tuto problematiku.

Číslo úkolu:

RM 60-3443/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu č. 9/40/21/0032/Ha/NK na pozemky p. č. 852/1,
852/4 v k. ú. Vrchoviny pro realizaci stavby „Nové Město nad Metují, chodník ve
Vrchovinách p.č. 875/3.SO 401“ mezi městem Nové Město nad Metují a společností
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové Plačice, IČO: 70947996, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 31.05.2021
Původní plnění: 19.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 19.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Založeno:

15.03.2021

Termín plnění: 17.05.2021
Původní plnění: 19.04.2021

Plnění úkolu:

13.04.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Čekáme na podpis vlastníka
pozemku.

Číslo úkolu:

RM 60-3437/21

Název:

Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu zařízení středotlaké UV lampy

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o pronájmu zařízení středotlaké UV lampy, uzavřené dne
14.05.2019, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou BAZENSERVIS, s.r.o.,
Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, , IČO: 64791661, který řeší přerušení platby
nájemného s účinností ode dne 01.03.2021 do dne 30.06.2021, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3429/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 6DHM210042, s Povodím Labe,
s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, k části pozemku p. p. č.
745/1 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují ve vlastnictví České republiky s
právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Labe, s.p., ve prospěch
oprávněného pozemku p. p. č. 35/1 v k. ú. Krčín ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují v celkovém rozsahu 45 m2 dle GP č. 906-176/2020 ze dne 26.05.2020 a dle
GP č. 880-214/2018 ze dne 12.10.2018, za celkovou cenu 2.250 Kč (zřízení
uvedeného věcného břemene je osvobozeno od DPH), ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva byla uzavřena dne 23.03.2021.

Číslo úkolu:

RM 60-3428/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 6DHM210047, s Povodím Labe,
s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, k části pozemku p. p. č.
2165/1 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření s majetkem státu pro Povodí Labe, s.p., ve prospěch oprávněného
pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují v celkovém rozsahu 31 m2 dle GP č. 2280-177/2020 ze dne 12.06.2020,

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 08.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Stránka 8

ZÁPIS Z PORADY
RM 63 ze dne 19.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
za celkovou cenu 1.550 Kč (zřízení uvedeného věcného břemene je osvobozeno od
DPH), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Založeno:

15.03.2021

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 08.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva byla uzavřena dne 23.03.2021.

Číslo úkolu:

RM 60-3426/21

Název:

Žádost o spoluúčast města - SK Nové Město nad Metují

Zadání:

nedoporučuje ZM
souhlasit s poskytnutím spoluúčasti Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují z.s.
na realizaci projektu "Nové zastřešení tribuny a některých dalších úprav v areálu SK"
vzhledem k omezeným finančním možnostem města.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno - postoupeno do ZM 18 - tj. 29.04.2021

Číslo úkolu:

RM 55-3194/20

Název:

Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky

Zadání:

ukládá
OMM zabývat se při plánované žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků v ulici U
Zázvorky alternativním poskytovatelem dotačních prostředků, tedy ze zdrojů IROP,
EU 2021+.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší bude podporovanou
aktivitou v IROP 2021-2027 dle návrhu Programového dokumentu ze dne
17.03.2021. Podrobnější informace nejsou k dispozici. ORM bude sledovat aktuality
IROP.

Číslo úkolu:

RM 48-2774/20

Název:

Žádost o povolení darovat AED defibrilátor

Zadání:

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.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno, defibrilátor by předán.

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 15.04.2021
Splněno: 14.04.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 31.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 61-3524/21

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Název:

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

Zadání:

ukládá
MST svolat seminář zastupitelů k vyhodnocení Urbanisticko-architektonické studii
areálu bývalých kasáren, který proběhne 14.04.2021 od 17 hodin ve velkém sále Kina
70 s tím, že semináře se mimo zástupců města, zastupitelů a odborných útvarů
zúčastní také členové hodnotící komise a zpracovatel vítězného návrhu.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Seminář je svolán a všichni, kteří měli být pozváni, pozvánku obdrželi.

Číslo úkolu:

RM 61-3517/21

Název:

Odpis nevymahatelných pohledávek

Zadání:

schvaluje
odpis nevymahatelných pohledávek za třemi dlužníky za neuhrazené nájemné a
služby spojené s užíváním bytu, za odstranění závad při předávání bytu, za ubytování
v městské ubytovně a za vyúčtování nákladů MP na dopravu do PZS v souhrnné výši
20 455 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno - bylo vyřazeno z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 61-3510/21

Název:

Žádost občanky o opravu komunikace Zářečí

Zadání:

bere na vědomí
žádost pí [osobní údaj odstraněn] o opravu komunikace Zářečí, ve znění přílohy
tohoto bodu, a ukládá TS upravit komunikaci doplněním a zaválcováním kamenivem
frakce 4/8.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Byla provedena úprava povrch části komunikace dle zadání úkolu.

Číslo úkolu:

RM 61-3508/21

Název:

Smlouva o dílo - PD pro odvlhčení zdiva ZUŠ 1209

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Zpracování PD pro stavební povolení na opravu sklepních
prostorů proti zatékání na budově 1209 (ZUŠ) v Nové Městě nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a Ing. Janem Chaloupským, aut. Ing., IČO:
11164034, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, za nabídkovou cenu 46.585 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 12.04.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 15.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 14.04.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena
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Založeno:

25.03.2021

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 12.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 61-3507/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771094, mezi městem Nové Město
nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na navýšení jističe před
elektroměrem na 3 x 32 A v rozvaděči VO - Spy, podíl města na nákladech činí 3500
Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno - smlouva byly podepsána, finanční plnění bylo uhrazeno.

Číslo úkolu:

RM 61-3506/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771093, mezi městem Nové Město
nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na navýšení jističe před
elektroměrem na 3 x 25 A v rozvaděči VO - Spy, podíl města na nákladech činí 4500
Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Smlouva byly podepsána, finanční plnění bylo uhrazeno.

Číslo úkolu:

RM 61-3505/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771095, mezi městem Nové Město
nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na ponížení jističe před
elektroměrem na 1 x 16 A v rozvaděči VO - Žižkovo náměstí, podíl města na
nákladech činí 0 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.
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Založeno:

25.03.2021

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno - smlouva byly podepsána, finanční plnění bylo uhrazeno.

Číslo úkolu:

RM 61-3504/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771092, mezi městem Nové Město
nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na navýšení jističe před
elektroměrem na 3 x 32 A v rozvaděči VO - František U Lípy, podíl města na
nákladech činí 3500 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno - smlouva byly podepsána, finanční plnění bylo uhrazeno.

Číslo úkolu:

RM 61-3503/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.21_SOP_01_4121771091, mezi městem Nové Město
nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na navýšení jističe před
elektroměrem na 3 x 20 A v rozvaděči VO - Budín, podíl města na nákladech činí
5000 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno - smlouva byly podepsána, finanční plnění bylo uhrazeno.

Číslo úkolu:

RM 61-3502/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOP_01_4121771089, mezi městem Nové
Město nad Metují a ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na navýšení jističe před
elektroměrem na 3 x16 A v rozvaděči VO - Krčín - bývalá radnice, podíl města na
nákladech činí 3000 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.
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Založeno:

25.03.2021

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno - smlouva byly podepsána, finanční plnění bylo uhrazeno.

Číslo úkolu:

RM 61-3501/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy
č. Z_S24_12_8120073286 mezi městem Nové Město nad Metují a ČEZ Distribuce,
a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, na posun termínu realizace max. o 4 měsíce od podpisu
dodatku, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno - dodatek byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 61-3498/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 190/2020, jejímž předmětem je mimo jiné
zpracování PD Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou DiK Janák, s.r.o., IČO: 62063600, na rozšíření projektových prací
o přechod pro chodce v ul. Rašínova a úpravy křižovatkového prostoru v ul.
Smetanova (před č. p. 276) za celkovou částku 31.460 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno - dodatek č. 3 byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 61-3497/21

Název:

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

Zadání:

souhlasí
se zadáním zpracování aktualizace projektu nasvětlení přechodů pro chodce
v Nádražní ul. za celkovou částku 22.990 Kč vč. DPH firmě Ing. Petr Koza,
IČO: 65234057, a ukládá ORM vystavit objednávku na zpracování aktualizace PD.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.
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Založeno:

25.03.2021

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno - objednávka úpravy PD nasvětlení přechodů pro chodce v ul. Nádražní byla
vystavena.

Číslo úkolu:

RM 61-3495/21

Název:

Opěrná zeď Nádražní

Zadání:

schvaluje
vícenáklady na realizaci opěrné zdi v ul. Nádražní na provedení římsy spodní opěrné
zdi ze železobetonu a vícepráce na provedení provizorní úpravy chodníku štěrkem
přes zimu v celkové výši 70.377,15 Kč vč. DPH a pověřuje ORM vystavením
objednávky na výše uvedené práce firmě STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, do které
budou zahrnuty více - méně práce dle schválené varianty provedení chodníku.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno - objednávka na vícepráce firmě STAVIX s.r.o. byla vystavena.

Číslo úkolu:

RM 61-3493/21

Název:

Žádost o uložení optické sítě - NMnM - Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu "KABELIZACE OPTICKOU SÍTÍ NMNMVRCHOVINY" mezi městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a
společností GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují,
jako stavebníkem, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem, a to za osobní účasti ST a jednatele fy GOLDWARE s.r.o. při podpisu
smlouvy.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 61-3487/21

Název:

Smlouva o nájmu bytu - chráněné bydlení

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o nájmu bytu pro chráněné bydlení jedné bytové jednotky (b.j. č. 1 v ul.
Havlíčkova č. p. 292) mezi městem Nové Město nad Metují a organizací Domov
Dědina, příspěvková organizace, Nádražní 709, 517 73 Opočno, IČO: 42886163, za
standardních podmínek na dobu určitou ode dne 01.06.2021 do dne 31.05.2022, za
cenu ve výši 71,36 Kč/m2/měsíc k poskytování služby chráněného bydlení, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 61-3486/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

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

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 21 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 22.04.1996, v objektu
č. p. 391, ul. T. G. Masaryka, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
p. Vladimírem Václavíkem, Nová 434, Nové Město nad Metují, IČO: 18858848, který
sjednává snížení výměry předmětu nájmu o 18,33 m2 (kancelář 2.7), ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 61-3483/21

Název:

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

Zadání:

nesouhlasí
s umístěním staveb, prvků a výsadbou dřevin dle žádosti spolunájemce pozemku p.
p. č. 598/13 v k. ú. Krčín p. [osobní údaj odstraněn] a žádá o dodržení podmínek
stanovených ve zveřejněném záměru města pronajmout zmiňovaný pozemek v době
před uzavřením vlastní nájemní smlouvy mezi městem a manželi [osobní údaj
odstraněn], a to za účelem pronájmu zahrady v zahrádkářské kolonii u letiště v
Krčíně.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis z RM 61 byl odeslán kurýrem dne 29.03.2021. Dne 01.04.2021 byla
přijata žádost o ukončení nájmu dohodou a vše bude předloženo k projednání do RM
63.

Číslo úkolu:

RM 61-3482/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2007677/VB/1 Nové
Město n.M- Žižkovo náměstí - rek.Nn, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se části pozemků: p. p. č. 675/2 a
764/3 oba v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Krčín a obci Nové Město
nad Metují, v délce 211 bm v rozsahu dle GP č. 917-11948/2020 ze dne 04.12.2020
za celkovou cenu 42.200 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 51.062 Kč ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Žádost o změnu termínu ze strany ČEZ Distribuce dne 12.04.2021 - ke kompletnímu
uzavření smlouvy je potřebný originál nebo úředně ověřená kopie GP č. 917-

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 13.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 08.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 19.04.2021
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11948/2020, který z důvodu onemocnění Covid 19 postihující geodetickou společnost
vyhotovující uvedený GP nelze v tuto chvíli zajistit ze strany zástupce fy ČEZ
Distribuce.
Číslo úkolu:

RM 61-3481/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

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

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - novou položku rozpočtu Odkoupení budovy (Alkstav) (§ 3745) ve výši 300 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 18 dne 29.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 61-3480/21

Název:

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

Zadání:

doporučuje ZM schválit
koupi budovy ve vlastnictví fy Alkstav s.r.o. v likvidaci postavenou na části pozemku
ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to p. p. č. 670/1 (dle GP č. 92138/2021 se jedná o st. p. č. 742) o výměře 98 m2 v k. ú. Krčín, za celkovou
nabídkovou kupní cenu ve výši 300.000 Kč do vlastnictví města Nové Město nad
Metují. Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN a náklady na vyhotovení GP
uhradí město Nové Město nad Metují.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 18 dne 29.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 57-3291/21

Název:

Obnovení dopravního hřiště

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnosti parkování u stadionu gen. Klapálka v případě obnovy a
zaplocení dopravního hřiště v ul. 28. října na p. p. č. 461/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

14.4.2021: Po konzultaci s ředitelem SK Nové Město nad Metují, p. Šnajdrem, nám
bylo sděleno, že znovuvybudování dopravního je dobrá myšlenka a hřiště by určitě
mělo velké využití. Co se týká využívání zpevněné plochy p. p. č. 461/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují, tak návštěvníci SK Nové Město nad Metují využívají při cca 5
velkých akcích za rok, ale zároveň při všech zápasech fotbalistů je tento prostor také
využíván pro parkování.

Termín plnění: 15.04.2021
Splněno: 08.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 15.04.2021
Splněno: 08.04.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Splněno: 14.04.2021
Původní plnění: 06.04.2021
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Když by nebylo možné už pro parkování využít bývalé dopravní hřiště na p. p. č.
461/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, tak by pro parkování musely být využívány
travnaté plochy na pozemkových parcelách č. 2306, k. ú. Vrchoviny a č. 464/7, k. ú.
Nové Město nad Metují, které jsou příležitostně využívány pro cirkusové stany, a dále
všechny přilehlé travnaté pásy kolem komunikací. Využít zmíněné plochy pro
parkování je však možné pouze při vhodném počasí, při deštivém počasí by řidiči
plochy rozjezdili.
Pan Šnajdr také nadnesl myšlenku, zda by nebylo vhodnější řešit vybudování nového
dopravního hřiště na jiném místě v Novém Městě nad Metují, např. v areálu bývalých
kasáren, kde by bylo hřiště vybudováno včetně místa pro skladování doplňujícího
vybavení, ke kterému by měly školy a školky přístup.
Celá záležitost je znovu předložena do RM 63 s těmito informacemi.
Žádost o posun termínu do příští RM.
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:15
13:15 - 14:00
14:00 - 14:25
14:25 - 21:50
21:50 - 22:25
22:25 - 22:30
22:30 - 22:40

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Kritickou připomínku k nepředložení zápisu z jednání KŽP vznesl Ing. Dostál. Očekával, že
zápis bude projednán na této RM. TAJ přislíbil prověřit důvody, proč k tomu došlo. Dále bylo
radním připomenuto, že došlo po odeslání pozvánky ještě k doplnění údajů k 1 bodu a
připojení dalších 2 bodů do článku Rozvoj. Poté byl program schválen 7 hlasy.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 63-3573/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 63:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.04.2021

2.
2/1
2/2
2/3

Školství, kultura a sport
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
Žádost o úpravu provozní doby MKN
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín
- ul. Bratří Čapků
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích č. 640/1, 640/4, 640/26,
640/27, 642/14, 643/5, 645/3, 645/40, 727/5, 727/9 a 727/10 vše v k. ú. Krčín - ul.
Nahořanská a ul. V Zahradách
Horolezci - Libchyňské údolí
Krátkodobý pronájem částí pozemků na Pavlátově louce - příjezd k Libchyňskému potoku

3/2

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

Ukončení nájmu p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště
Provozní řád pro užívání zahrady u BD č. p. 4, ul. Českých legií
Prodloužení nájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - CIS

4.
4/1

Správa nemovitostí
Nová investiční akce - Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Krčín

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9

5/21

Rozvoj
Doplnění chodníku Na Kopci
Kácení stromů v ul. Sokolská
Aktuální stav projektů ke dni 13.04.2021
Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
SOPPS uložení optické sítě - Československé armády-Dukelská - upravená smlouva
Dohoda o provádění sanačních prací v lokalitě Elton
Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH
Žádost o dotaci - chodník Vrchoviny
Podání žádosti o příspěvek z rezervy Havarijního programu na Obnovu bývalé školy v
Krčíně, II. etapu
Budoucnost hotelu Metuj - studie vč. vyjádření komisí
Zápis ze 14. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 07.04.2021
Žádost o souhlas s umístěním reklamního banneru
PD chodník Nádražní - autobusová zastávka u NONY vícepráce
Smlouva o dílo na zpracování PD pro opravu městského opevnění mezi č. p. 1234-1254
Nové Město nad Metují
Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - vícepráce neúnosné podloží
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Dopravní značení - Vrchoviny
Obnovení dopravního hřiště
VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují
Dopravní studie kapacitního parkování území mezi ulicemi TGM, Boženy Němcové a
Nádražní
Deficity parkování v území řešeném RP Rychta

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

Finance
Rozpočtová opatření 2021
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2021
Dotace 2021 - žádosti
Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Oprava vybavení SKATEPARKU

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

Různé
ZM 18 dne 29.04.2021 - program
Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu
Zpráva o auditu GDPR za rok 2020
Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - pověření ST k hlasování
Program prevence rizikového chování 2021
Příkazní smlouva e-learningové kurzy
Smlouva o poskytování služeb - DLNK s.r.o.
Změna stanov Společnosti Horní Labe a.s.

8.

Diskuse

5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20

HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.04.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 63 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 63-3574/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

2/1 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele se zvýšením nejvyššího povoleného
počtu žáků školní družiny z 52 na 78 žáků a se zápisem dalšího místa poskytovaného
vzdělávání školní družiny s adresou Žižkovo nám. 152, s účinností ode dne 01.09.2021 a s
podáním žádosti o zápis této změny do rejstříku škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Důvodem podání žádosti je nedostačují současná kapacita školní družiny,
škola musí odmítat zájemce o školní družinu ze 4. a 5. ročníku. Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 63-3575/21
RM souhlasí se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola Krčín, z 52 na 78 s účinností ode dne 01.09.2021 a s podáním
žádosti o zápis této změny do rejstříku škol a školských zařízení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 63-3576/21
RM souhlasí se zápisem dalšího místa poskytovaného vzdělávání školní družiny, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Krčín, s adresou Žižkovo náměstí 152, 549 01 Nové
Město nad Metují, s účinností ode dne 01.09.2021 a s podáním o zápis této změny do rejstříku škol
a školských zařízení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Žádost o úpravu provozní doby MKN
Identifikace:
Ředitelka MKN žádá RM o souhlas s úpravou provozní doby MKN ode dne 03.05.2021 takto:
pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00; úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00; středa: 8:00 - 12:00,
13:00 - 15:00; čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00; pátek: zavřeno; sobota: 8:00 - 12:00.
Upravená pracovní doba bude platná ode dne 03.05.2021 a zohledňuje bezpečnostní opatření
nařízená vládou a také bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnankyň MKN. Vzhledem k tomu,
že nelze předvídat další vývoj koronavirové nákazy, žádá ředitelka MKN o schválení výše
uvedené úpravy provozní doby do dne 30.06.2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností příspěvkových organizací ke zřizovateli. Takto upravená provozní doba
byla RM schválena již v roce 2020 od května do konce června. Před nouzovým stavem byla
provozní doba následující: pondělí: 8:00 - 18:00; úterý: 12:00 - 18:00; středa: 8:00 - 18:00;
čtvrtek: 8:00 - 18:00; pátek: 8:00 - 16:00; sobota: 8:00 - 12:00.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 63-3577/21
RM souhlasí s úpravou provozní doby MKN v období ode dne 03.05. do dne 30.06.2021 takto:
pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00; úterý 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00; středa 8:00 - 12:00, 13:00 15:00; čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00; pátek zavřeno; sobota 8:00 - 12:00, ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici
Identifikace:
Organizátor koncertu Novoměstské filharmonie v České Skalici žádá RM o zapůjčení
městského pódia na koncert, který se bude konat v neděli dne 10.10.2021 v Sokolovně v
České Skalici. Organizátor zajistí dovoz městského pódia do České Skalice a jeho vrácení
zpět dle dohody s TS - koordinaci zajistí OŠKS. Koncert v České Skalici je organizován ve
spolupráci s MK.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pořadatel koncertu si zajistí dopravu zapůjčených podií, pracovníci TS
pomohou s naložením pódiových dílců.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 63-3578/21
RM souhlasí se zapůjčením městského pódia na koncert Novoměstské filharmonie v České Skalici
dne 10.10.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 63-3579/21
RM ukládá OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem koncertu Novoměstské filharmonie v České
Skalici dne 10.10.2021, MK a TS.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 676/1 v k. ú.
Krčín - ul. Bratří Čapků
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], jako investor, požádal dne 02.04.2021, po dokončení a vlastním
užívání stavby plynárenského zařízení STL plyn. přípojka - Krčín, č. stavby 9900103963 o
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900103963/1/2020, v celkové délce 3,13 m
v části pozemků p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín v ul. Bratří Čapků ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene (200 Kč/m2 zatíženého pozemku + DPH v zákonné výši) je
v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města. Dne 01.07.2019 byl
vydán Územní souhlas pod. spis. zn. č. Výst. 20323/2019/Mi. Vzhledem k tomu, že investor
(žadatel) obdržel dne 07.04.2021 ze stavebního úřadu žádost k podání Kolaudačního
souhlasu, vlastní uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi GasNet, s.r.o. a městem Nové
Město nad Metují, nemá vliv na již faktickém užívání uvedeného plynárenského zařízení a
vydání uvedeného Kolaudačnímu souhlasu. Je možné tedy uzavřít smlouvu o věcném
břemeni, která potvrzuje vlastní užívání v terénu. Smlouva o právu provést uvedenou stavbu
byla uzavřena dne 20.05.2019, usnesením č. RM 11-503/19 ze dne 25.03.20219.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 63-3580/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900103963/1/2020 se spol. GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, k části pozemku p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín
v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, v celkové délce
3,13 m (rozsah 5,78m2) dle GP č. 914-1210/2020 ze dne 06.10.2020 za celkovou cenu 1.156 Kč +
DPH v zákonné výši, tedy ve výši 1.399 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích č. 640/1, 640/4,
640/26, 640/27, 642/14, 643/5, 645/3, 645/40, 727/5, 727/9 a 727/10 vše v k. ú. Krčín - ul.
Nahořanská a ul. V Zahradách
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 12.04.2021 fy MATEX HK s.r.o, se sídlem Kladská
181, 500 03 Hradec Králové, po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2007653/VB/1 Nové Město n.M- ul.Nahořanská,
v celkové délce 314 bm v následujících částech pozemků: p. p. č. 640/1, 640/4, 640/26,
640/27, 642/14, 643/5, 645/3, 645/40, 727/5, 727/9 a 727/10 vše v k. ú. Krčín v ul.
Nahořanská a ul. V Zahradách ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve výši
200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne 20.05.2019 a schválena
usnesením č. RM 11-499/19 ze dne 25.03.2019. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční
soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 30.09.2020 pod spis. zn. č. Výst. 41129/2020/G,
Ks-61/20.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 63-3581/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2007653/VB/1 Nové
Město n.M- ul.Nahořanská, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly, týkající se částí pozemků: p. p. č. 640/1, 640/4, 640/26, 640/27, 642/14, 643/5, 645/3,
645/40, 727/5, 727/9 a 727/10 vše v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Krčín a obci Nové
Město nad Metují, v délce 314 bm v rozsahu dle GP č. 913-226/2020 ze dne 27.11.2020 za
celkovou cenu 62.800 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 75.988 Kč ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Horolezci - Libchyňské údolí
Identifikace:
Dne 30.03.2021 byla doručena žádost zapsaného spolku HOVRCH, z.s., a to předsedou p.
Petrem Hackerem. Uvedená žádost je přílohou k tomuto projednávanému bodu a uvedený
spolek, jehož účelem je veřejně prospěšná činnost v oblasti sportu, turistiky, kultury a ochrany
životního prostředí, má v úmyslu vytvořit několik sportovních lezeckých cest na jednom ze
skalních masivů v Libchyňském údolí, který se nachází v blízkosti turistické trasy mezi
Pavlátovou loukou a obcí Libchyně (po zelené turistické značce), ještě v katastrálním území
Nové Město nad Metují, na části pozemku p. p. č. 1134/1.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Rozsáhlá debata všech radních o "pro a proti" argumentech souvisejících s případným
schválením žádosti. ST - doporučil ke schválení, nevidí zde nějaká zásadní rizika, jde o jednu
skálu. TAJ - seznámil radní s názorem dotčených orgánů státní správy. Ing. Prouza - zmínil
podrobné zpracování toho záměru, má určité obavy z dopravy lezců auty na Pavlátovu louku,
kam je fakticky z ul. Rezecká zákaz vjezdu atd. Mgr. Hylský - přiznal, že to nepodpoří a
zdůvodnil - je to zde ryzí příroda už vyloženě mimo město (na rozdíl od HISu) a zasahovat do
ní, zvyšovat koncentraci lidí apod. mu přijde nevhodné - toto území by přenechal přírodě. Ing.
Dostál - líbí se mu zatraktivnění lokality, ale dle upozornění OŽP je tam lokální biokoridor, což
může znamenat problémy. Ing. Maur - sice činnosti v HIS(u) nějak průběžně nesleduje, ale
když jde kolem, je tam vždy mnoho lidí - v první řadě by se měla chránit příroda, horolezci by
však měli mít určitý cit a dle toho se i chovat. ST - v létě musí být vše v souladu s
provozováním tábora, který je na Pavlátově louce. Na skále by se musel očistit nálet a
samozřejmě, že by vše museli mít vyjednáno a schváleno na OŽP. Ing. Maur - pokud souhlas,
bylo by asi vhodné připojit do konceptu chystané "geostezky" Libchyňským údolím. MST vysvětlil, že stezka bude vycházkovou trasou se zastaveními tematicky zaměřenými na
geomorfologii lokality. Je k úvaze, zda by mohla být na poutači zmíněna i tato skála.
Ing. Dostál - co udělat dvoukolové schválení, tzn. dát souhlas a definitivně potvrdit až po tom,
co žadatelé předloží souhlasy orgánů státní správy? Ing. Maur - do tohoto souhlasného
usnesení by doplnil, že je to podmíněno souhlasem orgánů státní správy. Radní diskutovali i o
případném smluvním vztahu se žadateli o možném využívání této skály. TAJ - požádal
vedoucího OMP o zjištění, jakou formou by mohlo být toto zajištěno. Po doplnění navrhované
podmínky radní usnesení odhlasovali - 4 pro, 2 proti, 1 zdržel se.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 63-3582/21
RM souhlasí s realizací projektu lezeckých cest v údolí Libchyňského potoka spolku HOVRCH, z.s.,
zastoupené předsedou p. Petrem Hackerem, na části lesního pozemku p. p. č. 1134/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují za těchto podmínek: 1) na lesním pozemku nebudou prováděny terénní úpravy, 2)
na lesním pozemku nebudou vznikat žádné stavby, 3) nebude docházet ke kácení stromů v okolí,
vyjma jednotlivých jedinců se souhlasem vlastníka pozemku, 4) akce hromadného charakteru budou
vždy dopředu projednány s vlastníkem pozemku a správou lesů a 5) na lesním pozemku bude
udržován pořádek místa a zajištěna průchodnost pro kolemjdoucí pěší turisty a za 6) souhlas města
Nové Město nad Metují se zmiňovaným projektem je podmíněn kladným vyjádřením orgánů státní
správy místně příslušných v dané záležitosti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Krátkodobý pronájem částí pozemků na Pavlátově louce - příjezd k Libchyňskému
potoku
Identifikace:
Společnost KAMPA - MARYNKA, s. r. o., IČO: 26014998, se sídlem: Lesní 1060, 514 01
Jilemnice, žádá na dobu 30 dnů o pronájem částí pozemků za účelem zpevnění plochy pro
příjezd k Libchyňskému potoku z důvodu odvozu sedimentů a dopravy materiálu na stavbu
„Libchyňský potok - přehrážka 1.135 ř. km“. Na základě provedeného místního šetření dne
13.04.201 a následného telefonického jednání se žadatelem byla upřesněna výměra
užívaných pozemků následovně: část p. p. č. 1134/5 o výměře 140 m2, část p. p. č. 1134/13 o
výměře 85 m2 a část stp. č. 749/1 o výměře 40 m2, všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, v areálu tábora
Pavlátova louka.
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Odůvodnění:
Odborné útvary neměly připomínek, stavba je řádně povolena vodoprávním úřadem,
požadavky pak zapracovány do protokolu. S ohledem na termín užívání z důvodu brzkého
zahájení prací užívá společnost pozemky ode dne 01.03.2021 z titulu záboru veřejného
prostranství, kdy OMM uzavřel se žadatelem předávací protokol s podmínkami užívání.
Nájemní smlouva je však při dlouhodobějším užívání vhodnějším nástrojem k vymáhání
požadovaných podmínek. Na základě dohody tak společnost nyní žádá o pronájem ode dne
01.05.2021 na dobu 30 dnů, avšak již v době projednávání žádosti zástupce společnosti
uvedl, že z důvodu technických problémů při zahájení prací bude zřejmě žádat o prodloužení
nájmu na dalších cca 20 dnů. Nájem na dobu max. 30 dnů není nutné zveřejnit. Za zábor
v délce 2 měsíců uhrazeno v pokladně MěÚ 695 Kč, z technických důvodů však práce
započaly s téměř měsíčním zpožděním, vzhledem k navýšení plochy k užívání (původně 57
m2, nyní 265 m2), doporučujeme stanovit nájemné za pronájem částí pozemků na dobu 30
dnů ve výši 1.000 Kč. Předložená nájemní smlouva obsahuje mj. podmínky sjednané
předávacím protokolem při zahájení záboru (např. zachování bezproblémového příjezdu k
LDT, respektování dopravního značení - omezení tonáže mostu, čištění a údržby příp.
znečištěné komunikace, udržování čistoty a pořádku i v okolí aj.). Nájemkyně objektu tábora
se osobně účastnila předání stavby mezi investorem - Lesy ČR - a dodavatelem stavby.
Nájemkyně rovněž podepsala na místě protokol, byla informována o harmonogramu prací,
termínech a rovněž obdržela kontakty na investora i dodavatele stavby pro příp. komunikaci.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz ke zvětšenému pozemku (původně 50 m) a k ceně za nájem. OMP kontrolní činností na místě se to zjistilo, že je zabráno více. Cena je stanovena dle pravidel pro
tyto nájmy. Ing. Dostál - u smluv podobného charakteru by mělo být uvedeno, že tam, kde je
nějaká vegetace, by byl nájemce povinen po ukončení ji tam opět zajistit, tzn., aby tam opět
původní vegetace vznikla. V tomto smyslu prosí o součinnost OMP a PRAV, aby takové
ustanovení ve smlouvě bylo. Po krátké diskusi bylo ujednáno, že v tomto smyslu bude
upravena smlouva v příloze.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 63-3583/21
RM schvaluje smlouvu o nájmu částí pozemků p. p. č. 1134/5, p. p. č. 1134/13 a stp. č. 749/1 o
celkové výměře 265 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují se žadatelem spol. KAMPA - MARYNKA, s. r.
o., IČO: 26014998, se sídlem: Lesní 1060, 514 01 Jilemnice, za účelem zpevnění plochy pro příjezd
k Libchyňskému potoku z důvodu uložení a odvozu sedimentů a uložení a dopravy materiálu na
stavbu „Libchyňský potok - přehrážka 1.135 ř. km“, a to ode dne 01.05.2021 do dne 30.05.2021, za
nájemné ve výši 1.000 Kč za dobu nájmu, ve znění upravené přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Ukončení nájmu p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště
Identifikace:
Nájemci pozemku p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín,
požádali o ukončení smlouvy o nájmu dohodou ke dni 30.04.2021. Pozemek je pronajatý
manželům [osobní údaj odstraněn] jako zahrada v zahrádkářské kolonii ode dne 01.01.2021 a
na pozemku se nenachází žádná stavba. Zahrada sloužila k zemědělským účelům.
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V současné době jsou na pozemku okrasné stromy, keře, sdružená vodovodní přípojka,
společné venkovní oplocení a tráva, část pozemku zorána.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že RM 61 neodsouhlasila úpravy požadované nájemci (stavby, oplocení,
výsadba aj.), nájemci požádali o ukončení smlouvy dohodou k datu 30.04.2021. OMM dále
uvádí, že ze strany nájemců nedošlo k vyrovnání s předchozím nájemcem za investice do
vodovodní přípojky aj. OMM předkládá ke schválení návrh záměru ve znění schváleném
odbornými útvary a dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku, nájemci nemají k jejímu
znění připomínek.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 63-3584/21
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín ke dni
30.04.2021 mezi pronajímatelem městem Nové Město nad Metují a nájemci manželi [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 63-3585/21
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout pozemek p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín jako
zahradu (v zahrádkářské kolonii, k zemědělským účelům), ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Provozní řád pro užívání zahrady u BD č. p. 4, ul. Českých legií
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 280 o výměře 711 m2, druh pozemku zahrada a část pozemku stp. č. 362 o
výměře cca 260 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba pozemky v k. ú. Nové
Město nad Metují, ve vlastnictví města, jsou užívány obyvateli městského domu č. p. 4, ul.
Českých legií, bez právního důvodu (pozemek není součástí smlouvy o nájmu bytu). Zahrada,
která tvoří funkční celek k budově č. p. 4, však primárně neslouží svému účelu, je zde
vrakoviště, parkoviště, plocha sloužící k podnikání, skladování odpadu, různorodého
materiálu, dřeva aj. Nájemníci za poslední roky provedli stavební a jiné úpravy bez souhlasu
města. I přes jednání se zástupci domu v roce 2020 nedošlo k nápravě a ani přes výzvu nebyl
podán ze strany obyvatel domu návrh na způsob využití zahrady. OMM předkládá zpracovaný
návrh na vzhled a také podmínky užívání zahrady (provozní řád zahrady).
Odůvodnění:
Do dne 31.12.2013 bylo užívání pozemků u městských bytů ve většině případů řešeno
smlouvami o výpůjčce s jasně danými podmínkami a povinnostmi. Předkládaný návrh
provozního řádu vychází z těchto podmínek, které byly v minulosti vyžadovány a
respektovány. Z důvodu, aby užívání zahrady bylo podloženo řádnou nájemní smlouvou a
podmínky dané navrhovaným provozním řádem zahrady byly vymahatelné, je nutné
s nájemníky bytového domu č. p. 4 uzavřít dodatky ke smlouvě o nájmu bytu, kdy spolu
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s nájmem bytu bude sjednáno i užívání zahrady. K navýšení nájemného nedojde.
OMM následně rovněž zajistí vytištění a instalaci schválených dokumentů (provozní řád
s grafickým návrhem) a projedná s nájemci odstranění nevhodných staveb a veškerého
odpadu aj. i dodržování schválených požadavků města. Provozní řád je výsledkem
doporučení a návrhů odborných útvarů a byl jimi i s grafickým návrhem řešení zahrady v tomto
znění schválen. To, aby zahrada byla udržována v řádném stavu, je důležité i z důvodu, že se
nachází v ochranném pásmu MPR.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - upozornil na problém s přemísťováním nádrží na vodu - nejasnosti v náčrtku je třeba ho upravit, aby to bylo realizovatelné. Ing. Dostál - podklad od ARCH je jen náčrtek,
dle jeho názoru nemá moc vypovídající hodnotu - předpokládá, že to pak bude např.
dopracovaná příloha smlouvy. Vedoucí OMM vysvětlil, že se jedná pouze o pracovní materiál.
Ing. Dostál - jde mu také o užívání nepůvodních výrazných barev - modrá fólie atd., proto je
třeba dořešit umístění barelů a zajistit v prostoru zahrady barvy ladící s okolím, nepoužívat
nepřírodní barvy, měly by být v souladu se zelení a přírodou v okolí. Ing. Němeček - v
materiálu by měly být zmíněny také určité sankce, aby bylo zřejmé to, co se stane, když se
nesplní a do kdy se tak stane. Tyto připomínky by měly být dopracovány do provozního řádu
nebo jeho přílohy. Na základě toho bylo hlasováno o upraveném usnesení ve znění: "RM
souhlasí s předloženým návrhem (provozní řád s grafickou přílohou ve znění přílohy k tomuto
bodu) na vzhled a způsob užívání zahrady u domu č. p. 4, ul. Českých legií, Nové Město nad
Metují, a ukládá OMM uzavřít s nájemci bytů v tomto domě dodatky k nájemním smlouvám,
kterými bude ošetřeno užívání zahrady u domu. RM ukládá OMM zajistit vyklizení zahrady do
provozním řádem požadované podoby a dále zajistit tisk a instalaci provozního řádu zahrady,
včetně upravené přílohy (grafického návrhu)."
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 63-3586/21
RM souhlasí s předloženým návrhem (provozní řád s grafickou přílohou ve znění přílohy k tomuto
bodu) na vzhled a způsob užívání zahrady u domu č. p. 4, ul. Českých legií, Nové Město nad Metují,
a ukládá OMM uzavřít s nájemci bytů v tomto domě dodatky k nájemním smlouvám, kterými bude
ošetřeno užívání zahrady u domu. RM ukládá OMM zajistit vyklizení zahrady do provozním řádem
požadované podoby a dále zajistit tisk a instalaci provozního řádu zahrady, včetně upravené přílohy
(grafického návrhu).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Prodloužení nájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - CIS
Identifikace:
Pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, pronajat na dobu určitou do dne 31.12.2021 za
nájemné ve výši 130 Kč/m2/rok s podmínkou odstranění stavby CIS s přístavbou obchodů.
Nájemkyně nyní žádá RM a ZM o projednání jejích argumentů s tím, aby byl prodloužen
pronájem o další 2 roky, tj. do konce roku 2023. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu. Svůj
podpůrný návrh k dané záležitosti podal i zastupitel Ing. Čopík, jeho návrh je již zpracován v
kompletní podobě bodu pro jednání ZM viz rovněž v příloze tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Stavba byla povolena v roce 1997 pouze na dobu určitou 10 let, od roku 2008 se z hlediska
stavebního zákona jedná o stavbu nepovolenou. ZM naposledy v roce 2020 usnesením č. ZM
12-374/20 ze dne 14.05.2020 rozhodlo o prodloužení nájmu do dne 31.12.2021 s tím, že po
uplynutí doby nájmu musí být stavby odstraněny. Skutečnosti uvedené v žádosti nejsou dle
odborných útvarů důvodem pro další trvání nájemního vztahu, viz vyjádření odborných útvarů
v příloze tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že o minulých prodlouženích rozhodovalo ZM, které
si k tomu opakovaně vyhradilo právo, je doporučeno opět v RM žádost projednat, případně
přijmout doporučující usnesení pro ZM a postoupit to do jednání ZM 18.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Po více jak 4 hodiny trvající diskusi radních, zástupců odborných útvarů (OMM, ARCH,
OVRR) a on-line připojeného Ing. arch. Pavla Zadrobílka (zpracovatel změny RP Rychta),
která se spojeně týkala i bodů č. 5/19, 5/20 a 5/21 (viz diskuse u těchto bodů), bylo k této
záležitosti formulováno a hlasováno nejprve o novém usnesení, a to: "RM ukládá OMM dát
podnět k místně příslušnému stavebnímu úřadu, týkající se zahájení řízení o odstranění
stavby na pozemku st. p. č. 306 v k. ú. Nové Město nad Metují." Hlasováno - 5 pro, 1 proti a 1
zdržel se - bylo přijato. Poté bylo hlasováno o usnesení doporučeném odbornými útvary ve
znění: "RM nedoporučuje ZM schválit prodloužení smlouvy o nájmu pozemku st. p. č. 307/2 o
výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují (plocha pod dočasnou stavbou CIS) ode dne
01.01.2022 do dne 31.12.2023 dle žádosti a trvá na tom, že bude postupováno v souladu s
uzavřenou smlouvou o nájmu pozemku, dle které nájem skončí dne 31.12.2021." Hlasováno 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se - bylo přijato.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 63-3587/21
RM ukládá OMM dát podnět k místně příslušnému stavebnímu úřadu, a to týkající se zahájení
řízení o odstranění stavby na pozemku st. p. č. 306 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 63-3588/21
RM nedoporučuje ZM schválit prodloužení smlouvy o nájmu pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 114
m2 v k. ú. Nové Město nad Metují (plocha pod dočasnou stavbou CIS) ode dne 01.01.2022 do dne
31.12.2023 dle žádosti a trvá na tom, že bude postupováno v souladu s uzavřenou smlouvou o
nájmu pozemku, dle které nájem skončí dne 31.12.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Nová investiční akce - Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Krčín
Identifikace:
Na základě jednání vedení města a vedoucích OSN a OŠKS s ředitelkou ZŠ a MŠ Krčín a
vedoucí ŠJ Krčín předkládá OSN návrh na novou položku rozpočtu města "Rekonstrukce
školní kuchyně v ZŠ Krčín" ve výši 550 tis. Kč. Jedná se o nákup a instalaci myčky nádobí,
kotle, sporáku a související stavební úpravy.
Odůvodnění:
Vyjádření OSN: Jedná se o novou položku plánu oprav, která nebyla v době schvalování
rozpočtu předložena v požadavcích.
Vyjádření OF: V případě schválení bude částka pokryta z přebytků předchozích let. Navýšení
rozpočtu je v kompetenci ZM.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem ke stáří spotřebičů a jejich stavu (spotřebiče byly pořízeny v 80.
letech minulého století) doporučujeme schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz MST - bude se soutěžit současně vybavení kuchyní "ZŠ Krčín" s "MŠ Na Františku" a
"MŠ Rašínova"? OSN - ano. Mgr. Hylský - dotaz k financování - bude se tedy letos realizovat
v "ZŠ Krčín" hřiště i obnova techniky v kuchyni? OSN - navrhovali, aby se 300 tis. Kč na hřiště
letos přesunulo na ŠJ, ale ředitelka školy Mgr. Vitverová trvala na využití této částky pro hřiště
a na obnovu techniky tak žádá o novou položku z rozpočtu města na rok 2021. Mgr. Hylský pro 1 rok jsou to finančně náročně akce, a proto doufá, že "ZŠ a MŠ Krčín" bude srozuměna s
tím, že pro příští rok budou tím pádem bez jakékoliv další investiční akce. Navázala diskuse
přítomných o tom, co by celkově mělo stát ono hřiště a jak to bude financováno. OŠKS i
OSN upozorňují na předpoklad, že budou třeba finance na realizaci hřiště i v příštím roce - to
se ukáže až ze zpracované PD. Nakonec radní doporučili účast ředitelky "ZŠ Krčín" na
zasedání ZM. Navržené usnesení bylo odhlasováno 6 pro. Jeden radní nebyl pří hlasování v
jednací místnosti.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 63-3589/21
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Krčín
(§ 3113) ve výši 550 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Doplnění chodníku Na Kopci
Identifikace:
OMM předkládá nesouhlasné stanovisko majitelů sousední p. p. č. 25/16, k. ú. Krčín, která je
ve vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] k projektu na doplnění chybějící části chodníku
v ul. Na Kopci. Majitelé této parcely nesouhlasí s umístěním doplňujícího chodníku z důvodu
obav o bezpečí stávající studny na jejich pozemku.
Odůvodnění:
Bez souhlasného stanoviska vlastníků soukromého pozemku p. č. 25/16, k. ú. Krčín, není
možné dokončit PD a získat územní a stavební souhlas. Předseda OV Krčín osobně navrhl,
zvážit možnost odkoupení p. p. č. 25/16, k. ú. Krčín.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - podal doplňující informaci, že oslovil vlastníky studny, která se nachází těsně vedle
plánovaného chodníku, zda by ji městu neprodali, ale odmítli to a se stavbou chodníku
kategoricky nesouhlasí. Na to navázala obsáhla diskuse radních o možných řešeních
(Ing. Prouza a Ing. Dostál) - na to s vysvětlením reagovali zástupci OMM a ST. Návazně na to
bylo hlasováno o upravených usneseních.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 63-3590/21
RM bere na vědomí závěry z jednání se soukromými vlastníky p. p. č. 25/16, k. ú. Krčín, která je ve
vlastnictví manželů [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM hledat s projektantem nové možné
řešení realizace chodníku v ul. Na Kopci.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 63-3591/21
RM souhlasí s převzetím zpracované PD bez souhlasu soukromých vlastníků p. p. č. 25/16, k. ú.
Krčín a zaplacením sjednané částky 30.250 Kč vč. DPH za zpracování PD projektantovi, dle SOD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY
RM 63 ze dne 19.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

5/2 Kácení stromů v ul. Sokolská
Identifikace:
Na základě přípravy realizace chodníku ul. Sokolská žádá ORM o souhlas vlastníka (město
Nové Město nad Metují) s pokácením stromů rostoucích mimo les, které jsou v prostoru před
hřbitovem, kde mají dle schváleného PD proběhnout terénní a sadové úpravy. V PD je
navrženo vykácení stávajících stromů a výsadba nových malokorunných lip srdčitých. Ke
kácení jsou navrženy 3 ks Cerasus serrulata ‘Kanzan’ (třešeň pilovitá ‘Kanzan’) a 6 ks Betula
pendula (bříza bělokorá) na p. p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Pokácení stromů bylo řešeno v PD z důvodu terénních úprav a rozšíření chodníků u hřbitovní
zdi, což vyplynulo ze studie zpracované firmou New Visit s.r.o. a bylo schváleno v RM 24 dne
07.10.2019. Řešení prostoru na ploše před hřbitovem bylo projednáno na zasedání KŽP dne
21.10.2019 a následně řešeno na schůzce s projektanty za přítomnosti předsedy KŽP p. Ing.
et Ing. Pavla Dostála dne 25.11.2019.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 63-3592/21
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les: 3 ks Cerasus serrulata ‘Kanzan’ (třešeň
pilovitá ‘Kanzan’) a 6 ks Betula pendula (bříza bělokorá) na p. p. č. 2034/9 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Sokolská, a to za předpokladu, že při realizaci chodníků v ul. Sokolská proběhne
náhradní výsadba na p. p. č. 2034/9 a na p. p. č. 368/14, k. ú. Nové Město nad Metují, a to v podobě
16 ks Tilia cordata ‘Rancho’ (lípa malokorunná ‘srdčitá’).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Aktuální stav projektů ke dni 13.04.2021
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 13.04.2021 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 63-3593/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 13.04.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/4 Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., předložila městu na základě uzavřené
Provozní smlouvy Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují Vrchoviny
za rok 2020. Součástí zprávy je i CD s množstvím příloh v el. podobě (Vyrovnávací nástroj,
Základní modul, Fakturace a hospodaření střediska a další). Zpráva a přílohy jsou uloženy na
OMM (ORM).
Odůvodnění:
Zpráva je každoročně předkládána RM na vědomí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 63-3594/21
RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují Vrchoviny za
rok 2020 zpracovanou smluvním provozovatelem Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., v březnu
2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 SOPPS uložení optické sítě - Československé armády-Dukelská - upravená smlouva
Identifikace:
OMM předkládá schválenou smlouvu o právu provést stavbu optické sítě v lokalitě Husova,
Československé armády, Dukelská na p. p. č. 368/7, 368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219,
2218, 2226, 2075/3, 2217, 2225, 2224, 2215, 2223, 2222, 723/2, 733/9, 722/2, 722/6, 723/3,
722/8, 730, 653/1, k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města a v
chodníkovém
tělese
na
p.
p.
č.
2075/1,
k.
ú.
Nové
Město
nad
Metují,"INS_FTTH_CZ_2065_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_2" mezi městem Nové Město nad
Metují, jako vlastníkem pozemků, a firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha 4. Schválená smlouva byla upravená právníky stavebníka a byl zde doplněn
jeden opomenutý p. p. č. 653/1, k. ú. Nové Město nad Metují, dále pak je ve smlouvě
vysvětlen majetkový vztah města k chodníkovému tělesu na p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové Město
nad Metují, doplněn odstavec týkající se GDPR a upraven odst. 18 č. V, kde je specifikováno,
že pokud stavebník opakovaně vyzve společnosti GOLDWARE s.r.o. a DobruškaNet s.r.o. ke
koordinaci staveb a z jejich strany nebude reagováno na koordinaci, budou považovány
veškeré povinnosti kladené touto smlouvou na stavebníka v odst. 17 a 18 čl. V za splněné.
Odůvodnění:
OMM nemá námitky k zaslaným úpravám smlouvy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - upřesnil si, zda to pochopil správně - pokud se další oslovené společnosti
nedostaví na koordinační schůzku a nepodepíší dohodu o koordinaci do 14 dnů od odeslání,
bude žadatel stavět bez nich? Vedoucí ORM - potvrdila, že ano. Některé firmy nereagují na
výzvy. ST - informoval o tom, že např. fy N-SYS s.r.o. splní tuto svou povinnost, ale poskytne
vstup do výkopu jiné firmě za částku, která je pro ni nepřijatelná. Vedoucí OMM - vysvětloval
Mgr. Hylskému rozdíl v cenách za překop a věcného břemena. O cenových podmínkách
diskutovali i další radní. Všichni se shodli, že firmy, které při výkopu jinou firmou nebudou mít
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zájem o koordinovaný společný postup, nebude jim později samostatný výkop umožněn.
Bohužel, jde o konkurenční firmy a podle toho to potom také probíhá. Na návrh ST bylo
usnesení doplněno o to, že k podpisu smlouvy dojde za osobní účasti ST a zplnomocněné
osoby zastupovat fy T-Mobile Czech Republic a.s. Hlasováno - 5 pro, 1 proti, 1 zdržel se - bylo
přijato.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 63-3595/21
RM revokuje usnesení č. RM 60-3439/21 ve znění: "RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_2"mezi městem Nové Město nad Metují, jako
vlastníkem pozemků, a firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
jako stavebníkem ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jejím podpisem."
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 63-3596/21
RM schvaluje upravenou
smlouvu
o
právu
provést
stavbu
"INS_FTTH_CZ_2065_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_2" mezi městem Nové Město nad Metují, jako
vlastníkem pozemků, a firmou T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
jako stavebníkem, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem, a to za osobní účasti
ST a zplnomocněné osoby zastupovat fy T-Mobile Czech Republic a.s. při podpisu smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Dohoda o provádění sanačních prací v lokalitě Elton
Identifikace:
Projekt Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa, který je spolufinancován z
OPŽP a KHK je realizován na cizích pozemcích. Se všemi vlastníky dotčených pozemků má
město uzavřenu Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění
následné údržby. V jednom případě nyní došlo ke změně majitele pozemků. S novým
majitelem bylo osobně jednáno, s návrhem Dohody souhlasí. Dohoda je předložena RM ke
schválení.
Odůvodnění:
Z důvodu změny majitele pozemků dotčených realizací projektu Stará ekologická zátěž Elton sanace znečištění, I. etapa je potřeba mít uzavřenu Dohodu o provádění sanačních prací, o
vstupu na pozemky a o umožnění následné údržby.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 63-3597/21
RM schvaluje Dohodu o provádění sanačních prací, o vstupu na pozemky a o umožnění následné
údržby v souvislosti s realizací projektu "Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa"
mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/7 Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH
Identifikace:
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále
jen MV-GŘ HZS ČR) vyhlásilo dne 31.03.2021 pro rok 2022 v rámci dotačního programu
Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V2_2022
– Pořízení nového dopravního automobilu. Žadatelem může být obec, zřizující JSDH, která
není vybavena dopravním automobilem (dále jen DA) nebo osobním automobilem s kabinou
osádky se sedadly pro 8 a více osob vyrobeným v roce 2006 a později. Dotace je poskytována
na DA vyrobený na podvozku kat. 1 pro městský provoz nebo kat. 2 pro smíšený provoz,
s celkovou hmotností nepřesahující 3.500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se
sedadly nejméně 8 osob. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, max. 450 tis. Kč.
Žádosti se předkládají do 13.05.2021, oznámení o vyhodnocení žádostí by mělo být vyvěšeno
na internetových stránkách MV-GŘ HZS ČR do 30.09.2021. Realizace pořízení v roce 2022.
V případě schválení dotace z tohoto programu je možné využít navazující program
Královéhradeckého kraje, který je pravidelně od roku 2016 vypisován (obvykle na začátku
roku realizace akce, kdy jsou známy výsledky programu MV-GŘ HZS ČR) a požádat tak o
další spolufinancování projektu. Dotace činí max. 2/3 poskytnuté dotace ze státního rozpočtu
(MV-GŘ HZS ČR), max. 33,33 %. Předpokládané náklady na pořízení DA 1,5 mil. Kč.
Odůvodnění:
Pořízení nového dopravního automobilu je zahrnuto v Plánu obnovy techniky a věcného
vybavení JSDH na roky 2019 - 2024, projednaného RM usnesením č. 403-17328/18. Stávající
DA je využíván k zásahové činnosti při dovozu většího počtu hasičů na místo zásahu nebo pro
dopravu členů sboru na školení či hasičské soutěže. Nový DA by měl nahradit stávající DA 8
Mercedes Sprinter z roku 2002, který bude následně předán k dispozici družstvu (Vrchoviny
nebo Spy) nebo prodán. Žádost na pořízení dopravního automobilu byla poprvé podána
v roce 2019. GŘ HZS má stanovena jasná Kritéria pro hodnocení žádostí (každý rok stejná),
která jsou přílohou tohoto bodu, a která jsou přívětivá pro menší obce, pro ty, kteří nemají DA
nebo mají DA starší 21 let, žádají bez přerušení již poněkolikáté. Z těchto důvodů nedosáhla
žádost města v předchozích letech na dostatečný počet bodů. V letošním roce bude žádost
předložena kontinuálně již potřetí, a tedy dojde k navýšení bodů za kontinuální podání žádosti
(předběžně napočítáno 9 bodů). Na alokaci v roce 2021 dosáhly žádosti s počtem bodů 11 a
více. Zcela určitě je vhodné i přes případný další neúspěch podávat žádost každoročně a tím
získávat další body. V případě schválení žádosti je nezbytné zahrnout položku na tuto
investiční akci do rozpočtu města pro rok 2022.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 63-3598/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Nové Město nad Metují do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR JSDH-V2-2022 - Pořízení nového dopravního automobilu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 63-3599/21
RM doporučuje ZM uložit OMM, v případě schválení žádosti na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Nové Město nad Metují, zahrnout položku na tuto investiční akci do rozpočtu
města pro rok 2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Žádost o dotaci - chodník Vrchoviny
Identifikace:
KHK vyhlásil dotační Program obnovy místních částí, ze kterého je možné žádat o dotaci na
občanskou vybavenost, veřejné prostranství a infrastrukturu. Alokace programu 3 mil. Kč,
výše dotace 50 tis. - 1,5 mil. Kč (max. 50 % na uznatelných výdajích). Doba realizace projektu
01.06.2021 - 30.06.2023. Podání žádostí do dne 06.05.2021, výsledky budou známy do dne
21.06.2021.
Odůvodnění:
Město má čerstvě zpracovánu PD na novostavbu chodníku pro propojení stávajících chodníků
v blízkosti kruhového objezdu (podél vývěsky) ve výjezdu na Provodov Šonov v délce 26,12 m
s krytem ze zámkové dlažby a na vybudování veřejného osvětlení v trase chodníku, které
bude zároveň dotaženo až ke kruhové křižovatce. Předpokládané náklady dle PD novostavba
chodníku 318.733,30 Kč. vč. DPH a veřejné osvětlení 282.200 Kč. vč. DPH. V rozpočtu města
pro letošní rok je zařazena položka na realizaci chodníku ve Vrchovinách 200 tis. Kč. Dle
nastavení jednoho z hodnotících kritérií „Přínos projektu" nejsou komunikace prioritou (tou
jsou např. školy, hřiště, sportoviště…), ale vzhledem k připravenosti ORM doporučuje zkusit
žádost podat.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 63-3600/21
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci akce "Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad
Metují" do dotačního programu Královéhradeckého kraje 21RRDU3 Program obnovy místních částí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Podání žádosti o příspěvek z rezervy Havarijního programu na Obnovu bývalé školy
v Krčíně, II. etapu
Identifikace:
Město předložilo v lednu letošního roku žádost o státní dotaci z Havarijního programu
Ministerstva kultury pro rok 2021 na akci „Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa“. Jedná se
obnovu stropu, krovu a střechy na nejstarší části budovy, která bude navazovat na již
realizovanou obnovu školních přístaveb (statické zajištění, obnova stropu, krovu a střechy)
v minulém roce. Na provedení prací má město uzavřenu SOD s firmou STAVIX s.r.o., která
prováděla práce na první etapě. Celkové smluvní náklady činí 1.909.860,73 Kč vč. DPH.
Žádost do Havarijního programu se dle pravidel programu předložila prostřednictvím
příslušného územního odboru Národního památkového ústavu. Žádáno bylo o 850 tis. Kč, při
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dodržení způsobilosti nákladů (způsobilé náklady 1.494 tis. Kč) a povinného podílu na
spolufinancování z vlastních zdrojů min. 40 %. Komise pro Havarijní program Ministerstva
kultury pro rok 2021 při Územním odborném pracovišti v Josefově doporučila přidělení státní
finanční podpory ve výši 200 tis. Kč. O definitivním přiznání dotace rozhoduje Ministerstvo
kultury, jehož komise bude zasedat 19.04.2021, následně budou výsledky vyvěšeny na
internetových stránkách ministerstva. Pokud Ministerstvo kultury schválí městu dotaci, je zde
ještě možnost před vydáním Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků požádat o finanční
příspěvek z rezervy Havarijního programu. V loňském roce nebylo toto využito, neboť
informace o podání žádosti o finanční příspěvek z rezervy programu ještě před vydáním
Rozhodnutí nebyla známa, neboť nikde v programu toto není uvedeno a ani na ni město
nebylo při konzultacích v Josefově či Ministerstvu kultury upozorněno. Na tuto druhou etapu
bylo ještě požádáno o dotaci z Královéhradeckého kraje, kdy na březnovém zastupitelstvu
byla městu schválena dotace ve výši 322 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vzhledem k výši celkových smluvních nákladů na realizaci druhé etapy, schválené výši dotace
z KHK a doporučené částce v Havarijním programu Ministerstva kultury, je vhodné zkusit
získat další finanční prostředky na realizaci prací. Pokud po uveřejnění výsledků bude známo,
že Ministerstvo kultury městu schválilo finanční podporu, je nezbytné v co nejkratší době
odeslat žádost o finanční příspěvek z rezervy programu. Z tohoto důvodu je schválení podání
žádosti o finanční příspěvek z rezervy Havarijního programu předkládáno RM ještě před
definitivním přiznáním příspěvku, a to z důvodu připravenosti, aby bylo možné odeslat žádost
co nejrychleji po oznámení výsledků.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 63-3601/21
RM schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek z rezervy Havarijního programu pro rok 2021 na
akci Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa, pokud bude akce Ministerstvem kultury podpořena na
základě předložené žádosti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Budoucnost hotelu Metuj - studie vč. vyjádření komisí
Identifikace:
Usnesením č. RM 46-2705/20 bylo uloženo OMM zahájit kroky vedoucí ke zpracování studie
využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby jednotlivých podlaží na seniorské a startovací
bydlení a zároveň s tím související potřebu parkování.
Na základě toho pak OMM předložil do RM 58 Studii Bytového domu Metuj. Bylo přijato
usnesení č. RM 58-3323/21 - RM byla seznámena se studií zpracovanou fy ORGATEX NÁCHOD s.r.o. na využití bývalého Hotelu Metuj v ul. Klosova, a to ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Usnesením č. RM 58-3324/21 bylo uloženo OMM projednat se zpracovatelem studie nové
uspořádání bytů v posledním podlaží dle dotačních podmínek MMR podprogram 117D0640
Podporované byty 2020 vč. doprovodných parkovacích míst dle varianty B (studie) s možností
parkováním uvnitř objektu v 1. NP.
Na základě toho zpracoval studie provedl úpravu posledního podlaží a parkovacích míst.
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Usnesením č. RM 58-3325/21 bylo uloženo MST projednat studii využití bývalého hotelu Metuj
od fy ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. v Komisi pro výstavbu a rozvoj, Komisi bytové a Komisi
sociální s výstupem nejpozději do dne 17.03.2021.
To proběhlo - výstupy z komisí jsou součástí příloh.
Odůvodnění:
Je třeba seznámit RM, ZM s materiály. Projednat s přesahem na řešení dalších městských
budov v budoucích letech. Směřovat rozhodnutí RM a ZM k vyřešení využití bývalého hotelu
Metuj vč. zpracování dalších potřebných dokumentací k naplnění cílů. V příloze je vyjádření
odborných útvarů doplněné o vyjádření třech komisí dle úkolu RM. Přiložena je upravená
studie a dotační podmínky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz i k bodu 5/11 - obsah zápisu z KVR k této záležitosti - co vazba na studii
sociálního bydlení? Reagoval MST - je s tím plně v souladu. Další dotazy a podněty v diskusi
(Ing. Dostál, Ing. Němeček, MST, ST, Ing. Pozděna) se mj. týkaly navržených umístění
jednotlivých druhů bydlení v jednotlivých patrech objektu, stanovisek KVR, předpokládané
realizační ceny, předpoklad dotace, mini byty pro sociálně vyloučené. Po delší diskusi byla
formulována 2 doporučující usnesení pro ZM, která byla schválena.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 63-3602/21
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to "Bytový dům
Metuj - PD" dle Studie přeřešení bývalého hotelu Metuj na Bytový dům Metuj projekční kanceláří
Orgatex-Náchod s.r.o.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 63-3603/21
RM doporučuje ZM schválit RO - novou položku rozpočtu "Bytový dům Metuj - PD" (§ 3612) ve
výši 500 tis. Kč s tím, že bude zakázka vysoutěžena. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z
minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Zápis ze 14. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 07.04.2021
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 14 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo
dne 07.04.2021 v Kině 70 Nové Město nad Metují - viz příloha k tomuto bodu. Zápis obsahuje
mj. tři doporučení KVR pro RM:
1/ Rekonstrukce ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují
Komise doporučuje zastavit práce na projektu. Vyhledat projektové dokumentace
inženýrských sítí vč. stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, předávací protokoly,
dokumentaci o skutečném provedení stavby sítí, tedy veškeré archivní materiály. Zadat
zpracování dopravně-bezpečnostní studie pro zachování stávajícího povrchu. Po získání a
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vyhodnocení veškerých výše uvedených podkladů následně vstoupit v jednání se správci sítí
a stanovit technické řešení rekonstrukce ulice. Dále doporučuje jednat o rekonstrukci na
„nejvyšší úrovni“, tj. „památkáři“ s vedením města.
Vyjádření OMM: Historické materiály byly dohledány v archivu OVRR k pokládce plynu.
Ostatní síťaři budou osloveni o doložení dokumentace vč. dalších materiálů před konáním
schůzky.
OMM oslovil DI NA PČR o jeho vyjádření k problematice změny povrchu vozovky z asfaltu na
dlažební kostky. Je ke zvážení, zda objednat dopravní posudek, který má větší váhu, ale je
otázkou, jak bude s ním naloženo u památkářů (snahou je získat další argumenty k jednání).
Dále je k úvaze, zda oslovit vlastníky nemovitostí v ul. Pod Výrovem, aby se nám vyjádřili v
tom duchu, jaký povrch preferují asfalt VS. dlažební kostky. Zvoleno formou např. anketního
průzkumu.
ZM 10.12.2020 přijalo několik usneseních v této věci. ZM souhlasí s přerušením prací na
zpracování PD pro provedení stavby na akci "Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem v
Novém Městě nad Metují" a s vypořádáním závazků, které vyplývají ze smlouvy o dílo, která
byla uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka
876, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25956400.;
ZM ukládá MST předložit problematiku řešení akce Stavební úpravy komunikace Pod
Výrovem do Komise pro výstavbu a rozvoj včetně rozpracované PD k projednání, revizi a
následnému doporučení dalšího postupu.;
ZM ukládá ST a MST dále jednat se "síťaři" o jejich spoluúčasti na přeložení sítí při stavebních
úpravách ulice Pod Výrovem.;
Doporučení KVR bude předloženo do RM společně s bodem, který se bude týkat řešení
dalšího postupu ve věci rekonstrukce ulice Pod Výrovem.
2/ Kamenný most ve Vrchovinách
Komise doporučuje nestavět most do původní podoby a souhlasí s navrženou variantou Ing.
Chaloupského. Doporučuje však změnit niveletu takto: zachovat niveletu přibližně uprostřed
mezi niveletou v původním návrhu a niveletou navrženou, a to za účelem snížení nákladů
rekonstrukce a získání vhodnějšího sklonu obou ramp.
Vyjádření OMM: k této problematice máme již přijaté usnesení. "RM 55 ukládá OMM
pokračovat v řešení rekonstrukce kamenného mostu dle varianty č. 2) rekonstrukce mostu pro
pěší ve stávajícím snížení konstrukce mostu s přístupem po rampách. Před zadáním
zpracování projekčních podkladů tuto variantu projednat na zasedání OV Vrchoviny. Předložit
zpracované varianty do KVR k projednání."
K projednání zda je potřeba přijmout nové usnesení. OMM svolá schůzku s projektantem a
účastníkem řízení, který podal námitky. Pokusíme se se před projektováním domluvit zadání
projekčních prací. K jednání pozveme předsedkyni OV Vrchoviny.
Doporučení KVR bude předloženo do RM společně s bodem, který se bude týkat rozhodnutí o
dalším postupu ve věci řešení mostu.
3/ Studie přestavby budovy hotelu Metuj na bytový dům
Komise předpokládá, že reálné náklady rekonstrukce objektu budou výrazně vyšší, než ty
prezentované. Zároveň doporučuje revidovat a opětovně zvážit koncepční využití objektu
bývalého hotelu Metuj ve vazbě na celkovou sociální a bytovou strategii města.
Vyjádření OMM: reakce k výši předpokládaných nákladů. OMM předkládá RM 63 samostatný
bod 5/10 týkající se BD Metuj, kde se navýšení realizační ceny věnuje. Stanovisko KVR je
uvedeno v příloze bodu 5/10 nazvané Doporučení RM - odborné útvary.
Odůvodnění: Projednat zápis.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k bodu 5/10.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 63-3604/21
RM bere na vědomí zápis č. 14 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 07.04.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Žádost o souhlas s umístěním reklamního banneru
Identifikace:
OMM obdrželo žádost od fy outdoor akzent s.r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, o
dočasné umístění mobilního reklamního hranolu v souvislosti s otevřením nové prodejny LIDL
v Dobrušce. Jedná se o umožnění krátkodobého pronájmu části pozemku v ul. T. G.
Masaryka, p. č. 2291 v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem umístění přenosného
reklamního hranolu, a to v době ode dne 01.06. do dne 29.06.2021. Za dočasné užívání části
předmětného pozemku nabízejí nájemné ve výši 7.000 Kč + DPH.
Odůvodnění:
Viz Stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních, zda povolit umístění či nikoliv. Nakonec radní těsnou většinou umístění
reklamního banneru schválili.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 63-3605/21
RM souhlasí s krátkodobým pronájmem pro umístěním mobilního reklamního hranolu, fy outdoor
akzent s.r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, upoutávajícího na otevření nové prodejny LIDL v
Dobrušce na p. č. 2291 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka, a to v době ode dne
01.06. do dne 29.06.2021 za následujících podmínek:
1 ks reklamního hranolu bude umístěn na p. p. č. 2291 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G
Masaryka, dle přiložené situace, a to pouze v termínu ode dne 01.06. do dne 29.06.2021.
Za případné poškození reklamního hranolu třetími osobami město Nové Město nad Metují neručí.
Po ukončení termínu umístěním mobilního reklamního hranolu, bude místo uvedené zpět do
původního stavu, a to včetně urovnání terénu, navezení 5 cm ornice, uhrabání povrchu a osetí
parkovou travní směsí.
Žadatel prohlašuje, že mu jsou známy všechny povinnosti, vyplývající z bezpečnostních předpisů,
předpisů o požární ochraně a předpisů hygienických, které souvisí s krátkodobým pronájmem pro
umístěním mobilního reklamního hranolu.
Za škody, které budou způsobeny užíváním předmětu krátkodobého pronájmu po dobu pronájmu
vůči třetím osobám, odpovídá žadatel.
Nejpozději v poslední den krátkodobého pronájmu, bude na číslo účtu 19-927551/0100 poukázána
nabídnutá částka za zábor výši 7.000 Kč + DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/13 PD chodník Nádražní - autobusová zastávka u NONY vícepráce
Identifikace:
Ve zpracovávané PD chodníků v Nádražní ul. navrhuje projektant DiK Janák, s.r.o., IČO:
62063600, zrušení označníku autobusové zastávky u Mateřské školy a základní školy
speciální NONA o.p.s. ORM předkládá ke schválení zrušení autobusové zastávky. V případě
rozhodnutí pro její zachování je třeba schválit dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování
PD chodníků v ul. Nádražní na vícepráce na zanesení zastávky do PD ve výši 40.777 Kč vč.
DPH a prodloužení termínu odevzdání PD a podání žádosti o stavební povolení do dne
30.05.2021. Na vícepráce nejsou dostatečné prostředky a je třeba schválit RO navýšení akce
§ 2219 „Rekonstrukce části chodníků v ul. Nádražní PD“ ve výši 45 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem 45 tis. Kč z § 3639 - Oprava opěrné zdi u č. p. 361 v ul. Nádražní.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
O existenci a případných důvodech k zachování zastávky diskutovala většina radních. Ing.
Prouza podal podrobné informace k historii existence zastávky a doporučil její zachování, i
když je z jedné strany již delší čas nepoužívaná. Fungovala při existenci místní dopravy. Dále
upozornil, že není vhodné používat pojem MHD, protože nic takového v současnosti ve městě
neexistuje. Dále je třeba užívat správný název zastávky, tj. Nové Město nad Metují,,slévárna.
Další diskuse se týkala možného technického řešení nástupního a výstupního prostoru ve
vazbě na zpracování PD pro rekonstrukci chodníku v ul. Nádražní. Na základě této diskuse
pak bylo hlasováno o 1. původním návrhu usnesení - "RM souhlasí se zrušením zastávky..." 0 pro, 6 proti, 1 zdržel se. Hlasováno o 2. návrhu usnesení - "RM nesouhlasí se zrušením
zastávky......." - 5 pro, 1 proti, 1 zdržel se. Poté hlasováno o usnesení doplněném ST:
"RM ukládá OMM zahrnout do řešení PD Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní
zjednodušenou formu nástupiště u autobusové zastávky Nové Město nad Metují,,slévárna v
ul. Nádražní, s případným posunem autobusového označníku." Hlasováno - 5 pro, 1 proti, 1
zdržel se.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 63-3606/21
RM nesouhlasí se zrušením autobusové zastávky Nové Město nad Metují,,slévárna v ul. Nádražní
pod křižovatkou ul. Nádražní, Rašínova na straně u MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 63-3607/21
RM ukládá OMM zahrnout do řešení PD Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní zjednodušenou
formu nástupiště u autobusové zastávky Nové Město nad Metují,,slévárna v ul. Nádražní, s
případným posunem autobusového označníku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/14 Smlouva o dílo na zpracování PD pro opravu městského opevnění mezi č. p. 12341254 Nové Město nad Metují
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení SOD na zpracování PD pro stavební povolení na akci „Oprava
městského opevnění mezi čp. 1234 - 1254 v Novém Městě nad Metují“.
Odůvodnění:
Na zpracování PD byl poptán Ing. Jan Chaloupský, aut. Ing., U Hřiště 639, 541 02 Trutnov,
který předložil cenovou nabídku v celkové výši 47.000 bez DPH, tj. 56.870 Kč vč. DPH.
Realizace akce bude zařazena do Anketního dotazníku v rámci Programu regenerace
Městských památkových rezervací a památkových zón ČR, ve kterém jsou poskytovány
příspěvky na obnovu Ministerstvem kultury ČR. V rozpočtu města na rok 2021 je k pokrytí
nákladů na zpracování PD schválena příslušná položka - § 3322 Program Regenerace
městské opevnění západ - PD ve výši 100 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Prouza - kde to přesně bude a jaká bude úprava povrchu opraveného opevnění viz nespokojenost s řešením zdi za kostelem a se Zázvorkou. MST - bude to od jeho domu
směrem k baště a domu p. [osobní údaj odstraněn]. O úpravě a provedení budou rozhodovat
památkáři. Poté odhlasováno.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 63-3608/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Zpracování PD pro stavební povolení na obnovu městského
opevnění mezi čp. 1234 - 1254 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a
Ing. Janem Chaloupským, aut. Ing., IČO: 11164034, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, za nabídkovou
cenu 56.870 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - vícepráce neúnosné podloží
Identifikace:
Na kontrolním dnu dne 12.04.2021 byly předloženy dodavatelem výsledky kontrolních
zatěžkávacích zkoušek podloží s nevyhovujícím výsledkem. Projektant zpracoval návrh
úpravy konstrukčních vrstev pro část rekonstruované komunikace (parkoviště za č. p. 44-47).
Dodavatel předložil změnové listy č. 1 a č.2 na vícepráce o celkové výši 404.487 Kč vč. DPH.
ORM předkládá ke schválení změnové listy na vícepráce na úpravu konstrukčních vrstev
komunikace z důvodu nedostatečné únosnosti podloží a doplnění zásypu kanalizace stoky A,
B dle skutečného provedení. Na vícepráce nejsou v rozpočtu města na položce § 2212, ORG.
1822 dostatečné prostředky, chybí 450 tis. Kč. RM je předložen návrh na úpravu rozpočtu
2021 pro projednání s OF.
Odůvodnění:
Více viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM informovala radní o doplněné nabídkové ceně víceprací ve výši 405 tis. Kč. Ing.
Dostál - v jakém stavu je podloží? OMM - je nevyhovující - viz přílohy a informace o výsledku
tlakových zkoušek. Dále informoval, že toto se týká zatím jen prostoru parkoviště u bytového
domu - pokračovat se bude dále v celé ploše komunikace, které se rekonstrukce týká a lze
předpokládat, že i zde budou problémy - viz navážky atd. Ing. Dostál - doteď to nevyhovovalo?
OMM - výstavba těchto komunikací nebyla tehdy kvalitně provedena, z toho důvodu
poškozená asfaltová plocha - popraskání, výmoly, vydrolený materiál. Firma by odmítla převzít
záruku za dílo, pokud by byla donucena povrch realizovat v rozporu s návrhy TDI, docházelo
by k lámání plochy atd. OMM - informoval, že jedno RO, které se týkalo této akce, bylo již
schvalováno na předchozí RM a postoupeno ke schválení ZM. Proto je postoupeno i toto RO
s tím, že obě budou zařazena k projednání a schválení v rámci 1 bodu. Poté odhlasováno.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 63-3609/21
RM schvaluje změnový list č. 1 a č. 2 na akci rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně na
doplnění zásypu kanalizace stoky A, B dle skutečného provedení a na úpravu konstrukčních vrstev
komunikace pro část rekonstruované komunikace (parkoviště za č. p. 44-47) z důvodu
nevyhovujícího podloží v celkové výši 404.487 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 63-3610/21
RM doporučuje ZM schválit RO navýšení § 2212 - Komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace ve
výši 450 tis. Kč na doplnění zásypu kanalizace stoky A, B dle skutečného provedení a na úpravu
konstrukčních vrstev pro část rekonstruované komunikace (parkoviště za č. p. 44-47). Navýšení
bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční
záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude
nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění:
Pravidelná informace pro ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz k možnosti dotace na rekonstrukci ul. Družební? OMM - v letošním roce se
požádalo o dotaci na stavební úpravy v ul. Kpt. Jaroše. Na opravu ul. Družební se v tomto
roce bude připravovat PD a v příštím roce, pokud to bude možné, se podá žádost o dotaci.
Poté odhlasováno.
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K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 63-3611/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Dopravní značení - Vrchoviny
Identifikace:
OMM při projednávání povolení umístění DZ ve Vrchovinách před kruhovým objezdem
směrem od Náchoda pro zvýšení bezpečnosti chodců na základě úkolu č. RM 58-3331/21 ve
znění: "RM souhlasí s úpravou DZ ve Vrchovinách před kruhovým objezdem směrem od
Náchoda pro zvýšení bezpečnosti chodců, ve znění situace v příloze tohoto bodu, a pověřuje
OMM zajištěním potřebných povolení a umístěním tohoto DZ", oslovil i správce komunikace
I/14, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR a to k získání souhlasu s umístěním DZ. Ze strany
ŘSD nám bylo sděleno, že ŘSD ČR, Správa Hradec Králové bude v roce 2022 realizovat
stavbu na I/14 v k.ú. Vrchoviny s názvem „I/14 okružní křižovatka Vrchoviny“. V rámci této
stavby lze umístit na silnici dopravní značení, jaké je nyní městem požadováno.
Odůvodnění:
Toto dopravní značení zvyšující bezpečnost chodců bylo požadavkem OV Vrchoviny, které
proběhlo dne 08.09.2020. ORM doporučuje využít chystané investiční akce ŘSD a
požadované DZ zrealizovat při jejich akci a z jejich finančních prostředků. Město by tak
ušetřilo 22.200 Kč vč. DPH za realizaci DZ.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
OMM - jsou 2 možnosti - buď pokračovat samostatně z peněz města nebo využít možnosti DZ
přidat do záměru ŘSD. Poté bylo odhlasováno zastavení prací na povolování a umístění DZ
ve Vrchovinách před kruhovým objezdem směrem od Náchoda pro zvýšení bezpečnosti
chodců a úkol pro OMM ve smyslu zaslat žádost na ŘSD HK o zařazení realizace tohoto DZ
do jejich investiční akce - rekonstrukce kruhového objezdu ve Vrchovinách, kterou plánují na
rok 2022.
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 63-3612/21
RM souhlasí se zastavením prací na povolování a umístění DZ ve Vrchovinách před kruhovým
objezdem směrem od Náchoda pro zvýšení bezpečnosti chodců a ukládá OMM zaslat žádost na
ŘSD HK o zařazení realizace tohoto DZ do jejich investiční akce - rekonstrukce kruhového objezdu
ve Vrchovinách, kterou plánují na rok 2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/18 Obnovení dopravního hřiště
Identifikace:
RM 57 uložila OMM prověřit možnosti parkování u stadionu gen. Klapálka v případě obnovy a
zaplocení dopravního hřiště v ul. 28. října na p. p. č. 461/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Návštěvnost sportovního stadionu a SK Nové Město nad Metují byla konzultována s ředitelem
SK Nové Město nad Metují, panem Šnajdrem. Využívání a potřeby parkování vyplývají z
uvedené konzultace, výstupy jsou uvedeny v hlášení plnění úkolu přijatého usnesení č. RM
57-3291/21 a jsou zároveň v příloze tohoto bodu - viz Záznam konzultace.
Odůvodnění:
Je třeba stanovit, zda pokračovat v přípravě obnovy dopravního hřiště i za cenu omezení
parkovací kapacity v daném území.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse přítomných nad zjištěními, které se možného řešení obnovy
dopravního hřiště u letního stadionu týkaly. Byla prezentována fotodokumentace mj.
prokazující zátěž lokality parkujícími auty při akcích ve sportovním areálu. Právě zajištění
prostor pro parkování návštěvníků a účastníků akcí se ukázalo jako největší překážka k
obnovení dopravního hřiště v podobě, jak navrhovali Mgr. Hylský a Ing. Dostál. Nakonec bylo
hlasováno o usnesení ve smyslu konstatování, že plocha původního dopravního hřiště v ul.
28. října je potřebná pro jiné akce a ponechává se v současném stavu.
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 63-3613/21
RM projednala a vzala na vědomí informace o možnostech obnovy dopravního hřiště v původní
lokalitě a konstatuje, že plocha původního dopravního hřiště v ul. 28. října je potřebná jako zázemí
pro parkování při akcích ve sportovním areálu SK Nové Město nad Metují a ponechává se proto v
současném stavu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/19 VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují
Identifikace:
RM 58 doporučila ZM souhlasit, na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek hodnotící komisí, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanistickoarchitektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ firmě Ateliér
Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou
cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Dále RM 58 doporučila ZM schválit smlouvu o dílo na zpracování „Urbanistickoarchitektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870,
500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy
k tomuto bodu, a pověřila ST jejím podpisem.
Tato záležitost byla projednávána na ZM 17 dne 18.03.2021, ale navržená usnesení nebyla
přijata a bylo schváleno toto usnesení: ZM ukládá MST svolat v nejbližší možné době seminář,
ve kterém bude podrobněji projednáno případné schválení "Urbanisticko-architektonická
studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují", a to za přítomnosti autora studie,
který byl doporučen hodnotící komisí.
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Tento seminář zastupitelů proběhne dne 14.04.2021 a přijaté závěry z tohoto semináře
zastupitelů budou následně projednány na RM 63.
Odůvodnění:
Před schválením zadání veřejné zakázky „Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují“ ZM se uskutečnil seminář zastupitelů, dne 14.04.2021. Z
tohoto semináře budou přijaté závěry zapracovány do usnesení RM 63 a následně projednány
v ZM 18.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bod byl zařazen v návaznosti na závěry semináře, který se k této záležitosti uskutečnil dne
14.04.2021. Diskuse k tomuto bodu se zúčastnili všichni radní a zástupci odborných útvarů
(OMM, ORM, ARCH). Diskutující došli k závěru, že trvají na přijatých usneseních č. RM 583332/21 a č. RM 58-3333/21 a uložili OMM znovu předložit tato usnesení do ZM 18.
Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 63-3614/21
RM projednala závěry přijaté na semináři zastupitelů ze dne 14.04.2021 k VZ - „Urbanistickoarchitektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ a ukládá OMM znovu
předložit v RM přijatá usnesení č. RM 58-3332/21 ve znění: "RM doporučuje ZM souhlasit na
základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren
v Novém Městě nad Metují“ firmě Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500
03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu" a
usnesení č. RM 58-3333/21 ve znění: "RM doporučuje ZM schválit smlouvu o dílo na zpracování
„Urbanisticko-architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní
870, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem" do ZM, a potvrzuje, že na jejich znění trvá.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/20 Dopravní studie kapacitního parkování území mezi ulicemi TGM, Boženy Němcové
a Nádražní
Identifikace:
Dne 14.04.2021 se uskutečnil seminář ZM, kde jedním z projednávaných témat byly zadávací
podmínky pro architektonickou soutěž na novou podobu Kina 70. K tomuto tématu byl přizván
organizátor architektonické soutěže na novou podobu Kina 70 Ing. arch. David Mateásko a
zpracovatel Změny č. 1 Regulačního plánu území mezi ulicemi T. G. Masaryka, Boženy
Němcové a Nádražní (dále jen "Změna č. 1 RP Rychta“) Ing. arch. Pavel Zadrobílek.
Zpracování zadávacích podmínek na architektonickou soutěž na Kulturní centrum Kino 70 a
zpracování Změny č. 1 RP Rychta probíhá paralelně a provázaně. Zastupitelům města byly
nastíněny výstupy odvedené práce u obou akcí a závěry, k nimž se došlo společnou diskusí
obou zpracovatelů, zástupců města a dalších podílejících se osob na zpracovávání ZD Kulturní centrum Kino 70 a Změny č. 1 Regulačního plánu území mezi ulicemi T. G.
Masaryka, Boženy Němcové a Nádražní. Jedním výstupem byl zjištěný deficit parkovacích
míst v celém řešeném území a taktéž pro řešené Kino 70.
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Odůvodnění:
Jako možný podklad pro další rozhodování a pro případné nalezení řešení by posloužila
dopravní studie kapacitního parkování v území řešeného RP Rychta. O cenovou nabídku na
zpracování této studie byl požádán zpracovatel Změny č. 1 RP Rychta Ing. arch. Pavel
Zadrobílek, který podal cenovou nabídku ve výši 79.860 Kč vč. DPH. OMM doporučuje
schválit zpracování této dopravní studie, která bude následně zapracována do Změny č. 1 RP
Rychta a její zadání schválit zpracovateli této Změny č. 1 RP Rychta Ing. arch. Pavlu
Zadrobílkovi za nabídnutou cenu. Na položce rozpočtu Změna regulačního plánu je schváleno
400 tis. Kč. Pro zpracování dopravní studie bude nutné schválit RO, dále z této položky byly
vyčerpány finance na zpracování GP nově vybudovaného „náměstíčka“ v ul. Bořetínská, který
sloužil jako podklad pro zpracovávání RP Rychta, a proto je třeba pro tento GP schválit také
RO ve výši 5 tis. Kč, proto je RO souhrnně ve výši 85.000 Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k bodu č. RM 63 - 5/21. I tento bod byl provázán s diskusí k bodu 5/21 a zároveň
vycházel i z diskutovaných témat na semináři zastupitelů dne 14.04.2021. Vedoucí ORM námět na zpracování dopravní studie vznikl při projednávání zpracovávání propojení 2
dokumentů, a to Změny č. 1 RP Rychta a ZD na architektonickou soutěž Kulturního centra
Kina 70. Posouzením a po vzájemné diskusi byly předloženy výsledky výpočtu potřeby
parkovacích míst, což vygenerovalo deficit parkovacích míst, a to jak pro Kino 70, tak pro celé
území Rychty. Na to navázala diskuse přítomných (Mgr. Hylský, Ing. Dostál, Ing. Maur, ARCH,
MST, ST, Ing. Němeček, vedoucí OMM a ORM + zazněly informace od Ing. arch. Zadrobílka).
V diskusi mj. zazněly pochybnosti radních o potřebě navrhované studie, o zadání, o tom, co a
jak by měla studie řešit, proč vlastně studie není součástí zpracování Změny RP Rychta apod.
Radní se pak většinově shodli, že odloží schválení zpracování uvažované studie a v tomto
duchu hlasovali o usnesení, které bylo přijato 7 hlasy.
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 63-3615/21
RM odkládá schválení zpracování „Dopravní studie kapacitního parkování území mezi ulicemi TGM,
Boženy Němcové a Nádražní“ za účelem nalezení řešení deficitu parkování v daném území, a to do
doby než budou známy další výstupy zpracovatele Změny č. 1 RP Rychta a zpracovatele ZD Kulturní centrum Kino 70.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/21 Deficity parkování v území řešeném RP Rychta
Identifikace:
Dne 14.04.2021 se uskutečnil seminář ZM, na základě kterého radní vznesli další dotazy
týkající se rekonstrukce Kina 70 a RP Rychta (původní a projednávaný) z pohledu deficitu
parkovacích míst. OMM požádal o vyjádření zpracovatele změny č. 1 RP Rychta, které je
součástí přílohy týkající se porovnání výpočtu parkování ve stávajícím RP Rychta a jeho
změny. Další materiály jsou v tuto chvíli jako pracovní podklady, se kterými je dál pracováno.
Odůvodnění:
K projednání, seznámení se s podklady.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Kromě radních, TAJ a vedoucího OF byli při projednání tohoto bodu přítomni tito zástupci
odborných útvarů: Ing. Pozděna, Ing. Vojnarová, Mgr. Bachura, Ing. Skalský, Mgr. Balcar a
Mgr. A. Lukas. K projednání tohoto bodu se dále připojil on-line Ing. arch. Pavel Zadrobílek,
který připravuje Změnu č. 1 RP Rychta. Ten okomentoval "Porovnání výpočtu parkování" vzorec pro výpočet parkování je stejný, ten se nezměnil - vysvětlil, že při tvorbě RP Rychta byl
použit koeficient, který se rovná 1. Po 10 letech narostla doprava a doporučují použít
koeficient 1,25. Pro výpočet potřeby parkovacích míst spočítali užitné plochy (původní RP
počítá s 8150 m2 rozvojových - podlahových ploch), oni došli nyní k výpočtu cca 12000 m2
užitných ploch. Není rozklíčován výpočet, jak to bylo počítáno předtím. Z vypočtených 12000
m2 vycházejí počty potřebných parkovacích míst. Parkování návštěvníků lokality nemá vliv na
užitkové plochy. S kolegy zkoumal, kolik parkovacích ploch je možné najít v RP Rychta.
Celkový počet potřebných parkovacích stání je 285. Celková max. kapacita v řešeném území
mimo parkovací dům je 120 stání, tzn., že nám chybí 165 stání. Otázka, jestli se mají
parkovací stání podél komunikace T. G. Masaryka započítat do kapacity pro území RP Rychta
(ve výpočtu současné Změny č. 1 RP Rychta s nimi není počítáno, v původním RP Rychta
ano). Na tyto informace navázala více jak 3 hodinová diskuse přítomných. Místy velice kritická
diskuse se týkala velkého množství otázek a témat: mj. jak celou oblast řešil dosavadní RP,
jak vznikly deficity ve vazbě na novou výstavbu v této lokalitě, jak je zvažováno a navrhováno
hledání rezerv pro budování dalších míst, otázky budování parkovacího domu, vazba na studii
navrhovanou v bodě č. 5/20 a očekávání s ní spojená, vazba deficitů na jakoukoliv další
zástavbu zde, situace se současným a budoucím parkováním v jednotlivých ulicích zde,
faktická nemožnost využití soukromých pozemků, související vysoké finanční investice města,
jakou infrastrukturu zde bude muset budovat město a jakou soukromé subjekty, možnosti
vybudování parkování v suterénech dalších v budoucnu nově budovaných domů, nutnost co
nejdřívějšího odstranění dočasných staveb podél T. G. Masaryka, nutnost co nejdřívější
demolice městských objektů v ul. Nerudova, úvahy o menších objemových kapacitách dalších
nových staveb v tomto území, vazby těchto záležitostí na záměr rekonstrukce Kina 70, jaká
politická rozhodnutí bude třeba pro řešení tohoto území a předpokládaných deficitů v
parkování přijmout apod. Probíhala i kritická polemika mezi některými radními a zástupci
odborných útvarů o tom, zda původní RP měl chyby, jaké a kdo a kdy na ně měl upozornit.
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 63-3616/21
RM byla seznámena s výpočty porovnávající parkovací kapacity ve stávajícím RP Rychta a jeho
připravované změny č. 1 dle Ing. arch. Pavla Zadrobílka.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 47

ZÁPIS Z PORADY
RM 63 ze dne 19.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

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

6/1 Rozpočtová opatření 2021
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 16-533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 63-3617/21
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 18, tj. přehled úprav rozpočtu 2021, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2021
Identifikace:
OF předkládá RM předběžnou informaci o hospodaření města ke dni 31.03.2021. Rozpočet
dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši 60 795,76 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 50
792,67 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činil 10 003,09 tis. Kč.
Odůvodnění:
Jedná se o pravidelnou informaci pro RM o čtvrtletním hospodaření města.
PhDr. Kulhavá na jednání ZM 17 požádala o přípravu rekapitulace financí do ZM 18. Z toho
důvodu bude tento bod předložen k projednání ZM.
Ve schváleném rozpočtu města jsou schváleny prioritní položky, které nebyly finančně kryty chodník v ul. U Zázvorky - realizace, program Regenerace - ZUŠ 1209 - sanační opatření
(realizace), demolice objektu čp. 142 v ul. Nerudova - realizace a cyklostezka Ammann Vrchoviny a poskytnutí příspěvku TJ Spartak na rekonstrukci Zimního stadionu. Dotace pro TJ
Spartak byla schválena na jednání ZM 17.
V průběhu jednání ZM 16 dne 10.12.2020 byly zastupitelem za ODS prezentovány návrhy na
úpravu rozpočtu o další položky - propustek v Krčíně, protipovodňová opatření LAM dokončení PD, oprava mostu ve Vrchovinách, obměna vybavení kuchyně ve ŠJ při ZŠ Krčín a
úprava pojištění objektu bývalého hotelu Metuj. Po diskusi pak byl předložen návrh na
zařazení jediné položky - protipovodňového opatření LAM - dokončení PD. Návrh nebyl
zastupiteli schválen. Návrh na obměnu vybavení kuchyně ve ŠJ při ZŠ Krčín je předložen na
jednání ZM 18.
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O výše uvedených položkách i položkách neuvedených je možné dále jednat a v případě
schválení je zařadit do rozpočtu. Nejvhodnějším postupem je projednání nových investičních
nebo neinvestičních položek rozpočtu nejprve v RM (po jejich předchozí přípravě, včetně
požadovaných vyjádření odborů, případně komisí a výborů). To však nevylučuje právo
zastupitelů navrhnout změnu rozpočtu přímo na jednání ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy Ing. Maura odpověděl vedoucí OF. Poté odhlasováno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 63-3618/21
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Dotace 2021 - žádosti
Identifikace:
Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky
se souhrnem žadatelů s tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory
jednotlivým žadatelům. Návrhy radních budou zpracovány do souhrnné tabulky (konečná
verze přílohy) a předloženy na jednání RM 63. Vybrané dlouhodobé činnosti spolků nemusí
být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou neúčelového daru.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak
RM následně informuje ZM. Byly doručeny žádosti ve znění přílohy. Celková částka schválená
v rozpočtu činí 523 tis. Kč a dále částky, které jsou do rozpočtu zahrnuty jmenovitě
(cyklobusy, festival komedie, stacionář Nona, bazén - příspěvek na plavání). Částka 150 tis.
Kč je dále v rozpočtu vyčleněna na dobrovolnickou činnost s mládeží. Konečná částka
poskytnutých příspěvků bude stanovena s využitím hodnotící tabulky s případnou její korekcí
stanovenou RM jako hodnotící komisí. Celá tabulka bude ještě předložena jako informace pro
ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč musí být ZM také schváleny.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF prezentoval souhrnné tabulky se žádostmi a částkami navrženými radními, OF,
KKULT, OSV. Proběhlo hlasování o jednotlivých položkách a pak byla schválena souhrnná
tabulka a související usnesení.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 63-3619/21
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za
dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových
činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy takto: Český svaz
bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 4 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba
ČČK NM 13 tis. Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod
5 tis. Kč, Český červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis.
Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 6 tis. Kč, Český svaz
chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Skupina neprofesionálních
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výtvarníků NM 5 tis. Kč, Spolek Krčín NM 10 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o.p.s., NM 5 tis. Kč,
Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč, Linka bezpečí, Praha 8 – Bohnice
10 tis. Kč, Zdravotní klaun, Praha 9 – 2 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 63-3620/21
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy takto: Mateřské centrum Na zámečku
NM 10 tis. Kč, Spolek za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého (údržba) 15 tis. Kč, Městský klub
NM – Novoměstská filharmonie 15 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896,
(interaktivní okruh) 5 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava Hravý
svět kostiček pro malé i velké) 10 tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 25
tis. Kč, David Novotný Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice 20
tis. Kč, Salinger z.s. Hradec Králové 10 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM (služba sociální rehabilitace)
10 tis. Kč, Oblastní charita Hradec Králové 30 tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč a RM dále pověřuje ST podpisem smluv s
jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy. Ostatním žadatelům, kteří nejsou uvedeni v
usnesení RM, nebylo vyhověno z důvodu, že požadovaný účel poskytnutí dotace není v souladu se
záměry města.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 63-3621/21
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a
dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti práce s mládeží, kultury a sociálních služeb ve
prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle
konečné verze přílohy takto: Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec,
Domov svatého Josefa Dvůr Králové 50 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky
České Červený Kostelec 50 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů NM 40 tis. Kč, Junák - český skaut,
středisko „ÚTA“ NM 58 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM 52 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 63-3622/21
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy takto: Život Hradec Králové o. p. s.
70 tis. Kč, Centrum Najáda s.r.o. NM 903 tis. Kč, Městský klub NM 950 tis. Kč, NONA 92, o. p. s.
NM 428 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/4 Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Identifikace:
Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují předložila žádost o finanční
příspěvek města ve výši 350 tis. Kč na pokračování statického zajištění krovu a obnovu krytiny
hlavní lodi a presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice.
Odůvodnění:
Celkové náklady na opravu v roce 2021 jsou předpokládány ve výši 2 200 tis. Kč s tím, že
akce by byla financována z několika zdrojů (MK ČR, KHK, Biskupství KH, vlastní zdroje).
Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu. V roce 2018 město poskytlo dotaci ve výši 150 tis. Kč,
v roce 2019 částku 200 tis. Kč a v roce 2020 částku 300 tis. Kč. V roce 2021 je předpoklad
dokončení obnovy celé střechy kostela.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 63-3623/21
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město
nad Metují, Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují, ve výši 350 tis. Kč na pokračování
statického zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice, a
pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 63-3624/21
RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace na opravu střechy kostela Nejsvětější
Trojice ve výši 350 tis. Kč (§ 3322). Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Oprava vybavení SKATEPARKU
Identifikace:
Pro dokončení opravy překážky FUNBOX na SKATEPARKU je nutné zakoupit nové vrchní
pojízdné desky (jedná se o certifikovaný materiál používaný na těchto veřejných
sportovištích). Oslovený dodavatel našeho skateparku, firma MYSTIC CONSTRACTION
Praha, po několika telefonických i e-mailových spojeních podala jen neúplnou informaci o
ceně žádaného materiálu. Nákupní cena 1 m2 50 Eur (náš požadavek je 27 m2) Na dotaz,
zda se jedná o cenu konečnou a jaká je cena za dopravu, firma již nereagovala. Byla oslovena
mj. i firma 4 D z Pardubic, která nám na naši výzvu podala kompletní cenovou nabídku vč.
dopravy (cena 5.100 Kč za desku 305/132 cm, nutnost nákupu 7 ks je 43.197 Kč + 8.000 Kč
za dopravu z Německa vychází na 51.197 Kč vč. DPH + nákup spojovacího materiálu.
Celková částka nepřekročí 53.000 Kč.
Odůvodnění:
TS ve svém rozpočtu na rok 2021 s touto částkou nepočítaly, a proto žádají o schválení RO a
navýšení § 3421 o částku 53.000 Kč.
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OF: Navýšení bude pokryto z § 3745 - položka Dovybavení TS (dodávkové vozidlo), kde byla
vysoutěžena nižší cena, než předpokládal rozpočet.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - nikdy o tom neslyšel, že je nějaký problém a najednou 50 tis. Kč - při hlasování k
této záležitosti se asi zdrží.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 63-3625/21
RM schvaluje RO - navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o 53 tis. Kč na opravu vybavení
SKATEPARKU. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3745 - položka Dovybavení TS (dodávkové
vozidlo).
Odpovídá: OF, Provede: TS, Termín: 30.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 ZM 18 dne 29.04.2021 - program
Identifikace:
Dne 29.04.2021 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad
Metují. Jde o 18. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný podrobný
program zasedání ZM 18 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM. Původní termín konání ZM 18 byl naplánován na
dne 15.04.2021, ale RM 61 usnesením č. RM 61-3523/21 rozhodla o posunutí termínu konání
zasedání ZM 18 na dne 29.04.2021.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 63-3626/21
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 18 dne 29.04.2021 od 16:00 hodin ve
velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu
Identifikace:
RM je překládán ke schválení dodatek č. 1 ke Statusu sociálního fondu viz příloha tohoto
bodu. Úprava se týká stravenek pro strážníky MP.
Odůvodnění:
Statut SF lze měnit číslovanými dodatky schválenými RM. Zřízení SF bylo schváleno ZM dne
29.04.2004 (usnesení č. ZM 11-232/04).
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 63-3627/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje
ST a TAJ jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Zpráva o auditu GDPR za rok 2020
Identifikace:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO"), předkládá RM Zprávu o auditu
GDPR za rok 2020.
Odůvodnění:
Provedení reauditu pro oblast GDPR a vyhotovení auditní zprávy vychází z požadavku
obecného nařízení o ochraně údajů.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 63-3628/21
RM bere na vědomí ve znění příloh k tomuto bodu Zprávu o auditu GDPR za rok 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.- informace o konání
Identifikace:
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., svolává řádnou
valnou hromadu (dále jen "VH") na den 18.06.2021 od 10:00 hodin do Obecního domu
Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí. Pozvánka a pořad jednání VH a další bližší
informace - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
VH se za město Nové Město nad Metují zúčastní ST, v souladu s pověřením daným
usnesením Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. ZM 2-60/18 ze dne 13.12.2018.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
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Z podrobnějšího projednání:
Někteří radní vyslovili pochybnost nad tím, že ze strany VaK(u) je opakovaně požadováno
znění usnesení ze ZM s tím, že je třeba ST, který město na VH zastupuje, pověřit kladným
hlasováním ve všech bodech programu. Viz "ZM pověřuje ST města Nové Město nad Metují,
p. Petra Hableho, účastí a kladným hlasováním ve všech bodech programu řádné valné
hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., která se uskuteční dne
18.06.2021."
Jaká různá hlasování ale mohou na VH nastat, nemůže být dopředu jasné. Proto by měla
stačit delegace ST, kterou ZM učinilo na začátku volebního období a ZM by mělo vzít na
vědomí informace o konání řádné Valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., dne 18.06.2021, které se za město Nové Město nad Metují v souladu s
pověřením daným usnesením Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. ZM 2-60/18 ze
dne 13.12.2018 zúčastní ST. O tom, jak by měl v hlasovat, to se týká pouze situací, kdy
dochází ke změně stanov, pak je to namístě - viz bod č. 7/8 - Změna stanov Společnosti Horní
Labe a.s. V tomto duchu bylo ujednáno to prověřit a následně upravit původní usnesení a ve
schváleném stavu postoupit do ZM. To bylo učiněno a radními schváleno.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 63-3629/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí konání řádné Valné hromady akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., dne 18.06.2021, které se za město Nové Město nad Metují v souladu s
pověřením daným usnesením Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. ZM 2-60/18 ze dne
13.12.2018 zúčastní ST.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Program prevence rizikového chování 2021
Identifikace:
Manažerka prevence kriminality předkládá RM na základě doporučení pracovní skupiny pro
prevenci rizikového chování ke schválení jednotlivé výše finanční podpory z rozpočtu města v
rámci Programu prevence rizikového chování 2021 a to: ZŠ, Školní 1000, Nové Město nad
Metují, projekt Hodíme se do pohody, částka 30.000 Kč, SPŠ, OŠ a ZŠ, Československé
armády 376, Nové Město nad Metují, projekt Kyberšikana, částka 17.000 Kč, ZŠ, Školní 1000,
projekt Toulky městem, částka 10.000 Kč, ZŠ a MŠ, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad
Metují, projekt Adaptační pobyt, částka 30.000 Kč, ZŠ, Komenského 15, Nové Město nad
Metují, projekt Turisticko-adaptační kurz pro 6. ročníky, částka 30.000 Kč. Se žadateli o dotaci
bude sepsána vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z
rozpočtu města, kterou na základě pověření RM podepisuje ST.
Odůvodnění:
Město vyhlásilo Program prevence rizikového chování 2021, ve kterém byla otevřena možnost
podávat žádosti o finanční podporu z rozpočtu města na realizaci jednorázových a
krátkodobých preventivních projektů. Termín podání žádosti byl do dne 31.03.2021.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 63-3630/21
RM schvaluje na základě doporučení pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování jednotlivé
výše finanční podpory z rozpočtu města v rámci Programu prevence rizikového chování 2021 na
realizaci preventivních projektů a to takto: ZŠ, Školní 1000, Nové Město nad Metují, projekt Hodíme
se do pohody, částka 30.000 Kč, SPŠ, OŠ a ZŠ, Československé armády 376, Nové Město nad
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Metují, projekt Kyberšikana, částka 17.000 Kč, ZŠ, Školní 1000, projekt Toulky městem, částka
10.000 Kč, ZŠ a MŠ, Žižkovo náměstí 1, Nové Město nad Metují, projekt Adaptační pobyt, částka
30.000 Kč, ZŠ, Komenského 15, Nové Město nad Metují, projekt Turisticko-adaptační kurz pro 6.
ročníky, částka 30.000 Kč. Zároveň pověřuje ST podpisem veřejnoprávních smluv.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 Příkazní smlouva e-learningové kurzy
Identifikace:
RM je předkládána příkazní smlouva o poskytnutí e-learningových školení se společností
Guard7, v. o. s., se sídlem Divišova 235, 530 03 Pardubice, IČO: 48173622, viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
MěÚ využívá e-learningové kurzy společnosti Guard7, v. o. s., za zvýhodněnou cenu. Nyní je
třeba kvůli zpracovávání osobních údajů zaměstnanců MěÚ společností Guard7 uzavřít
příkazní smlouvu, abychom mohli výhod dál využívat.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 63-3631/21
RM schvaluje příkazní smlouvu o poskytnutí e-learningových školení mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Guard7, v. o. s., se sídlem Divišova 235, 530 03 Pardubice, IČO: 48173622, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Smlouva o poskytování služeb - DLNK s.r.o.
Identifikace:
RM je předkládána ke schválení Smlouva o poskytování služeb mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou DLNK, s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
26012162, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti 2 pracovníků OI je k zajištění preventivní a
běžné údržby IT úřadu nutno uzavřít servisní smlouvu s externí firmou.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 63-3632/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DLNK,
s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 26012162, DIČ: CZ26012162, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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ZÁPIS Z PORADY
RM 63 ze dne 19.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

7/8 Změna stanov Společnosti Horní Labe a.s.
Identifikace:
Společnost Horní Labe a.s. navrhuje úpravu znění svých stanov, která bude odhlasována na
valné hromadě dne 11.05.2021, konající se v zasedací místnosti Městského úřadu v Trutnově.
Pozvánka vč. pořadu jednání VH a návrh změny stanov - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
VH se za město Nové Město nad Metují zúčastní ST, p. Petr Hable, kterého je nutné pověřit
hlasováním na VH o úpravě znění stanov Společnosti Horní Labe a.s.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 63-3633/21
RM bere na vědomí účast ST města Nové Město nad Metují na řádné valné hromadě Společnosti
Horní Labe a.s. za město Nové Město nad Metují dne 11.05.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 63-3634/21
RM doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí na valné
hromadě a kladným hlasováním k navržené úpravě znění stanov Společnosti Horní Labe a.s.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál na závěr připomněl svou kritiku z úvodu zasedání, tj. z Kontroly úkolů, která se
týkala předložení zápisu z jednání KŽP, protože doporučení KŽP mají vazbu k některým
projektům.
Konec zasedání RM 63 ve 22:41 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 63 vyhotoven dne:
Zápis z RM 63 vypraven dne:
Zápis z RM 63 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
22. dubna 2021
22. dubna 2021
22. dubna 2021
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