Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 68 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 28.06.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:20

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:20

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

Omluven

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

Omluven

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:20

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:20

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:20

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:20

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:20

Plná

Hosté:
10

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

13:45

14:04

Částečná

11

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:45

13:57

Částečná

12

Bc. Iveta Habrová

referentka OŠKS (OF)

13:45

13:57

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:04

15:52

Částečná

14

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

14:04

14:56

Částečná

15

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:40

15:51

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 28.06.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Jmenování členů školských rad za zřizovatele

2/2

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

2/3

Úprava platu ředitelky „MŠ Na Františku“

2/4

Žádost o souhlas s přijetím daru - "MŠ Na Františku"

2/5

Aktualizace Pravidel upravujících povinnosti PO ke zřizovateli

2/6

Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Kácov

2/7

Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Filmový festival

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - zahrada v ul. Pekelské

3/2

Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Cukrárna Kamila

3/3

Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - SELADON

3/4

Pronájem části pozemku k podnikání pro umístění kontejneru - ul. Českých legií

3/5

Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 794/3 v k. ú. Nové Město
nad Metují

3/6

Žádost občana o pokácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 598/10 v k. ú. Krčín

4.

Správa nemovitostí

4/1

Zápis ze 171. zasedání Bytové komise ze dne 09.06.2021

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Žádost nájemce nebytových prostor v č. p. 391, ulice T. G. Masaryka

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 31.05.2021

5.

Rozvoj

5/1

Cyklotrasa (cyklostezka) Vrchoviny - Provodov Šonov

5/2

Pravidla pro koordinované ukládání optických sítí

5/3

Žádost o změnu SPZ vyhrazeného stání

5/4

Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 5 k SOD - vícepráce
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5/5

Žádost o vyjádření k PD novostavby RD v ul. Leštinská

5/6

Souhlas s kácením stromů v Nádražní ul.

5/7

SOD TDI - rekonstrukce WC v ul. Malecí

5/8

Návrh řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve Vrchovinách

5/9

Žádost o opravu komunikace v ul. Československé armády - revokace usnesení

5/10

Povolení předzahrádky pro kavárnu v č. p. 1512 ul. Bořetínská

5/11

Kanalizace Klopotov

5/12

Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na
Zadomí západní část - dodatek č. 2 k SOD

5/13

Stavba skladu zahradního nářadí - ul. Přibyslavská

5/14

Smlouva o koordinaci stavebních prací

5/15

Znovu povolení předzahrádky pro Café Monastero

5/16

Žádost o vyjádření ke změně užívání kancelářských prostor na potravinovou malovýrobu v BD č.
p. 1510 v ul. Nerudova

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

6/2

Finanční výpomoc města při přírodní katastrofě

7.

Různé

7/1

Komplexní pojištění majetku města - hodnocení nabídek

7/2

Změna pravidel pro užívání městského rozhlasu

7/3

Zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí ze dne 07.06.2021

7/4

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení - Elektrowin a.s. (128/2021)

7/5

Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 17.06.2021

7/6

Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ - zrušení zakázky

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 66-3764/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Koncepce zeleně ve městě

Zadání:

ukládá
OMM vytvořit ve spolupráci s TS a Ing. Dostálem materiál s určením vhodných lokalit
k náhradní výsadbě a její druhové skladbě.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Tento bod byl projednán s předsedou KŽP s těmito informacemi. Jedná se duplicitní
usnesení předchozí RM: RM 65-3730/21 "RM pověřuje KŽP ve spolupráci s OŽP, TS
a s využitím externího odborného poradenství, specifikováním parametrů a podoby
nástroje, který bude sloužit jako koncepční komplexní podklad k řešení problematiky
náhradních výsadeb dřevin ve veřejném prostoru města."

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 01.07.2021

S tímto doprovodným vysvětlením: Komise pro životní prostředí vytvořila zhruba před
rokem mapový podklad, který zahrnuje několik míst pro možnou náhradní výsadbu
stromů Návrh výsadby zeleně (arcgis.com) (vznikal zejména kvůli dotacím na
výsadbu stromů). KŽP pracuje na jeho dopracování do plné funkčnosti, součástí bude
odpovídající datový soubor (přehledná excel tabulka s prioritami, pořadím k volbě
náhradní výsadby apod.). Toto bude jádrem další činnosti KŽP. Dle KŽP má
vzniknout nástroj, který bude multifunkční a dlouhodobě využitelným. Nyní není nutná
přímá spolupráce s OMM, ale pokud by vyvstaly při tvorbě podkladu a zejména
ověřování vazeb na městské pozemky, ochranná pásma apod. nějaké dotazy, bude
součinnost s OMM na místě. OMM je připraveno poskytnout součinnost.
Číslo úkolu:

RM 66-3762/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Výměna stromořadí v horní části Nádražní ul.

Zadání:

schvaluje
navrženou změnu výsadby stromořadí v Nádražní ul., tj. náhradu stávajících
kulovitých javorů (Acer platanoides Globosun) sloupcovitými sakurami na kmínku
(Prunus serrulata Amanogawa), s výškou nasazení koruny min. 2,2 m, přibližně ve
stejném počtu jako jsou ve stávajícím stromořadí.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Úkol splněn, projektant schválenou výměnu stromořadí zanesl do PD.

Číslo úkolu:

RM 66-3761/21

Název:

Nepovolené či jinak legislativně problematické stavby na území města

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s OVRR a ODSH zpracovat a předložit do RM aktualizovaný
seznam zjištěných nepovolených a legislativně problematických staveb a stavebních
úprav, které v současnosti nejsou řešeny OVVR, příp. ODSH a ke kterým nedalo
město jako účastník řízení souhlas.

Založeno:

04.06.2021

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 26.07.2021
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Původní plnění: 28.06.2021
Plnění úkolu:

22.06.2021: Na základě schůzky 22.6.2021 za přítomnosti ST, OMM, OVRR žádáme
o prodloužení termínu odevzdání materiálu. Na zpracování je potřeba více času.

Číslo úkolu:

RM 66-3759/21

Název:

Budoucnost objektu č. p. 14, ul. Komenského

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s vedením města a památkáři předložit návrh dalšího možného
využití budovy.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

22.6.2021: Dne 15. června 2021 proběhla u vedení města schůzka za účasti
zástupce státní památkové péče. Ing. Škaldová zde znovu jasně prezentovala
zamítavé stanovisko památkářů s demolicí objektu. Hmota objektu musí být
zachována. Souhlasné stanovisko zaznělo na možnost stavebního propojení objektu
se sousední základní školou, s případným umístěním střešních oken a drobných
úprav na obálce budovy. V následujících dnech proběhne prohlídka objektu, za účasti
ředitele ZŠ Komenského, na které se budou diskutovat možnosti dalšího využití
objektu, v rámci školní výuky.

Číslo úkolu:

RM 66-3750/21

Název:

SOD - Změna č. 2 ÚP

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují
mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. arch. Ivanem Kaplanem, AGORA
STUDIO, Vinohradská 156, 150 00 Praha 3, za nabídkovou cenu 344.850 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 66-3749/21

Název:

SOD - Změna č. 2 ÚP

Zadání:

schvaluje
udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
výhradního dodavatele na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad
Metují a přímé zadání zakázky - Zpracování Změny č. 2 Územního plánu Nové Město
nad Metují, Ing. arch. Ivanu Kaplanovi, AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 150 00
Praha 3, za nabídkovou cenu 344.850 Kč vč. DPH.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 20.09.2021
Původní plnění: 28.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 23.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 21.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 66-3747/21

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Dodávka zemního plynu - společné zadávání pro sdružené zadavatele

Zadání:

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise na realizaci veřejné zakázky "Dodávka
zemního plynu - společné zadávání pro sdružené zadavatele" jako vítěze veřejné
zakázky nabídku společnosti Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem
Národní 37, 110 00 Praha 1, za nabídkovou cenu 5.139.396 Kč bez DPH, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána ST elektronicky.

Číslo úkolu:

RM 66-3746/21

Název:

Účetní závěrka města za rok 2020

Zadání:

doporučuje ZM schválit
účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření, města Nové Město nad Metují za
účetní období 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 19.

Číslo úkolu:

RM 66-3745/21

Název:

Závěrečný účet 2020

Zadání:

doporučuje ZM schválit
závěrečný účet a souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2020, a to bez výhrad.

Založeno:

04.06.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 19.

Číslo úkolu:

RM 51-2948/20

Název:

Akvadukt v Krčíně - Daškův splav

Zadání:

bere na vědomí
informace OMM o způsobu řešení stávajícího stavu akvaduktu v Krčíně u Daškova
splavu s tím, že OMM bude informovat RM o dalším vyřizování záležitosti na Státním
pozemkovém úřadu, který dle z jednání ze dne 23.09.2020 sdělil, že bude nárokovat
v rámci přípravy rozpočtu na rok 2021 finanční prostředky na vypracování projektové
dokumentace na pasportizaci a zrušení či odstranění části závlahy Metuje v rozsahu
ucelené dílčí plochy, vč. všech souvisejících objektů, tedy i Akvaduktu.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Finanční prostředky na zpracovaní dokumentace má SPÚ nárokované.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 01.07.2021
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OMM bude i nadále RM informovat (prostřednictvím e-mailů jednotlivým radním) o
průběhu dané záležitosti.
Dne 21.06.2021 - SPÚ sdělil, že obdržel celkem 3 nabídky a nejvyšší navrhovaná
přesahuje 500 tis. Kč bez DPH, tudíž záměr je nutné mít schválený Ministerstvem
zemědělství. Je předpoklad, že v červenci se podaří zakázku vysoutěžit.
Dne 21.05.2021 - SPÚ sdělil, že začátkem května 2021 oslovil celkem 13 firem k
podání cenové nabídky na PD do termínu 31.05.2021.
Číslo úkolu:

RM 64-3681/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Zápis z 14. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
29.03.2021

Zadání:

pověřuje
OMM upřesněním a doplněním podkladů pro zadání studie „Jiráskovy sady“ dle
doporučení z bodu č. 2 "Jiráskovy sady - studie, zadávací podmínky" ze zápisu ze 14.
zasedání KŽP.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 64-3678/21

Název:

Změna č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
ST, na základě vyjádření ZM 18, předložit návrh společnosti LIDL Česká republika
v.o.s. na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují na p. p. č.
251/3 a p. p. č. 251/7 v k. ú. Vrchoviny, na funkční ploše OM - komerční zařízení
malá a střední, spočívající ve změně podmínek prostorového uspořádání, na seminář
zastupitelů dne 12.05.2021 a následně tento návrh předložit k projednání do
programu řádného zasedání ZM 19.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno - předloženo do programu ZM 19 dne 24.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 64-3652/21

Název:

Darování pozemku do majetku města v lokalitě Březinky v ul. Družební

Zadání:

doporučuje ZM schválit
přijetí daru pozemku p. p. č. 690/1 v k. ú a obci Nové Město nad Metují vč. všech
součástí a příslušenství v lokalitě Březinky (ul. Družební) z vlastnictví obchodní
společnosti FATO real s.r.o, člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03
Hradec Králové, do vlastnictví města Nové Město nad Metují. Návrh na vklad práva
do KN uhradí společnost FATO real s.r.o, člen holdingu FATO.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 19.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 17.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 15.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 64-3649/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Kanalizace Spy - Krčín

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s cenou za budoucí rozsah věcného břemene, a to 100 Kč/m2 zatíženého pozemku
ve vlastnictví cizího vlastníka, v souvislosti s plánovanou stavbou kanalizace ze Spů
do Krčína a ukládá ST obeslat všechny dotčené vlastníky v trase plánované
kanalizace (dle zpracované projektové dokumentace označeno pod zn.č. "V2"), kteří
jsou uvedeni v příloze k tomuto projednávanému bodu a zjistit tak jejich stanoviska k
návrhu města Nové Město nad Metují na zmiňovanou investiční akci.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 19.

Číslo úkolu:

RM 49-2875/20

Název:

Zápis č. 10 z jednání Komise dopravní ze dne 23.09.2020

Zadání:

ukládá
ST ve spolupráci s OMM jednat s obcí Provodov-Šonov a následně s
Královéhradeckým krajem ve věci vybudování cyklostezky v úseku Vrchoviny-Šonov
a jejím napojením na připravovanou cyklostezku okolo Rozkoše.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 21.06.2021: Bod je předložen v RM 68. Případné další vyplývající úkoly
budou uloženy touto RM 68.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 15.06.2021

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 01.07.2021
Původní plnění: 14.12.2020

Plnění ke dni 09.06.2021: Jednání s radním KHK pro regionální rozvoj, p.
Adamem Valentou proběhlo 20.04.2021 za účasti ST, MST a Ing. Pozděny. Ze strany
KHK bylo sděleno, že cyklostezka propojující Vrchoviny s Provodovem-Šonovem je
zanesena do Strategie rozvoje cyklistické dopravy Královohradeckého kraje a je
možné očekávat pro její vybudování podporu ze strany KHK. Starosta obce
Provodov-Šonov rovněž vyjádřil podporu vybudování této cyklostezky. Bod bude
připraven k projednání do RM 68.
Plnění ke dni 19.04.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. KHK byl ke schůzce
vyzván, zatím bez odezvy.
Plnění ke dni 22.03.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednání se starostou
obce Provodov Šonov proběhlo. Domluvené setkání se zástupci KHK bylo zrušeno
den před schůzkou, a to z důvodu onemocnění aktérů schůzky. Dále byli nemocní i
zástupci vedení města Nové Město nad Metují.
Plnění ke dni 08.03.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednání se starostou
obce Provodov Šonov proběhlo. Domluvené setkání se zástupci KHK bylo zrušeno
den před schůzkou, a to z důvodu onemocnění aktérů schůzky.
Plnění ke dni 08.02.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednání se starostou
obce Provodov Šonov proběhlo. Domluvené setkání se zástupci KHK bylo zrušeno
den před schůzkou, a to z důvodu onemocnění zástupců KHK.
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Plnění ke dni 25.01.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu pracovní
neschopnosti ST.
Původní plnění: K jednání zatím nedošlo, je žádán nový termín.
Číslo úkolu:

RM 62-3549/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

Zadání:

ukládá
OMM nechat zpracovat PD - Kontejnerové stání na parkovišti dle varianty č. 2 ve
znění přílohy tohoto bodu a v souladu s Manuálem městského mobiliáře města Nové
Město nad Metují.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Byla rozeslána poptávka na zpracování PD kontejnerového stanoviště.,
Čekáme na nabídky. Poté bude předložena do RM SOD ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 62-3530/21

Název:

Zápis č. 7 z jednání KSPORT ze dne 30.03.2021

Zadání:

souhlasí
s doporučením KSPORT rozdělit v současné době na dotace sportovním klubům 80
% částky určené na sport dle Kritérií pro přidělování dotací sportovním klubům, které
jsou přílohou č. 1 k Pravidlům pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím
ve městě Nové Město nad Metují a zbývajících 20 % (10 % KSPORT, 10 % RM)
rozdělit až v době, kdy budou známy dotace na provoz sportovišť od Národní
sportovní agentury.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3870/21

Název:

Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ

Zadání:

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky nabídku
společnosti GASTRO komplet UO s.r.o. se sídlem M.R.Štefánika 71, 562 01 Ústí nad
Orlicí, za nabídkovou cenu 455 274,50 bez DPH, 95 607,60 výše DPH, 550 882,10
Kč cena vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy v rozsahu přílohy k tomuto
bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána ST dne 21. 6. 2021 a předána dodavateli.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 17.06.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 25.06.2021
Splněno: 21.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3869/21

Zodpovědný: Kavanová Dagmar, Ing.

Název:

Smlouva o umístění technického zařízení

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní
doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra uzavírané mezi městem Nové
Město nad Metují a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, Praha 1, IČO:
00001279 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno - smlouva uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 67-3867/21

Název:

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021

Zadání:

doporučuje ZM
uložit ST zajistit projednání doporučení FV ve věci kategorizace objektů (prodej,
setrvání v majetku, asanace) a fondového účtování bytového hospodářství
příslušnými odbory MěÚ, případně komisemi, a předložit podklady do jednání
koncepční RM 71 dne 23.08.2021.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 19.

Číslo úkolu:

RM 67-3866/21

Název:

Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
Zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 26.05.2021, ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 19.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 23.06.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 22.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3856/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

Zadání:

doporučuje ZM
zahájit projekční práce na "BD Metuj" bez ohledu na dotační možnosti energetických
úspor z důvodu, že v současné době nejsou vypsány vhodné dotační tituly.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 67-3855/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

Zadání:

doporučuje ZM
uložit MST zajistit zpracování PD dle upravené Studie přeřešení bývalého hotelu
Metuj na Bytový dům Metuj v kompletní projektové přípravě vč. stupně dokumentace
pro provedení stavby, požádat o stavební povolení a seznámit ZM s výší finančních
předpokládaných nákladů na rekonstrukci stavby.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 67-3854/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - novou položku rozpočtu "Bytový dům Metuj - PD" (§ 3612) ve výši 600 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 67-3853/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - zadání PD

Zadání:

doporučuje ZM schválit
novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to "Bytový dům Metuj - PD" dle
upravené Studie přeřešení bývalého hotelu Metuj na Bytový dům Metuj projekční
kanceláří Orgatex-Náchod s.r.o. bez využití žádosti o poskytnutí dotace z programu
Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora bydlení z podprogramu Pečovatelský byt.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 18.06.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 18.06.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 18.06.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 18.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3852/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Nová investiční položka - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých
legií - PD

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - novou položku rozpočtu Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých
legií - PD (§ 3632) ve výši 200 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z
minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na
bankovních účtech.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3851/21

Název:

Nová investiční položka - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých
legií - PD

Zadání:

doporučuje ZM schválit
novou investiční položku - Urnový háj vedle smuteční obřadní síně v ul. Českých legií
- PD.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3850/21

Název:

Ukládání městské chráničky pro optiku v ul. T.G. Masaryka

Zadání:

nesouhlasí
s realizací řízeného protlaku Kabelizace TGM /podvrt č.p.312-hasičárna/ Nové Město
nad Metují za nabídkovou cenu ze dne 25.05.2021, který zvýší cenu smlouvy o dílo o
69.914 Kč vč. DPH.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3849/21

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a městem Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Založeno:

17.06.2021

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 67-3848/21

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - N_SYS s.r.o.

Zadání:

souhlasí
se záměrem stavby komunikační sítě spol. N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01
Náchod, v ul. Sokolská v pravostranném chodníku ve směru od ul. Komenského a
dále v ul. Klosova, za předpokladu koordinace projekčních i stavebních prací s
firmami GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují a TMOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, a za podmínky
dalšího jednání se zástupci města o podmínkách uložení komunikační sítě do
pravostranného chodníkového tělesa v ul. Sokolská ve směru od ul. Komenského na
p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují, a v p. p. č. 2240, 2241, 2034/18, k. ú.
Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, bude po stanovení
konkrétních tras a podmínek udělen souhlas se stavbou v podobě Smlouvy o
smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3847/21

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad
Metují, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 67-3846/21

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

souhlasí
se záměrem stavby komunikační sítě spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64,
549 01 Nové Město nad Metují, v ul. Sokolská v pravostranném chodníku ve směru
od ul. Komenského a dále v ul. Klosova, za předpokladu koordinace projekčních i
stavebních prací s firmami T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha 4 a N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, a za podmínky

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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dalšího jednání se zástupci města o podmínkách uložení komunikační sítě do
pravostranného chodníkového tělesa v ul. Sokolská ve směru od ul. Komenského na
p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují a v p. p. č. 2240, 2241, 2034/18, k. ú.
Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města, bude po stanovení
konkrétních tras a podmínek udělen souhlas se stavbou v podobě Smlouvy o
smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu.
Založeno:

17.06.2021

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3845/21

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1,
368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č. 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00
Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Žádost o nový termín. Smlouva byla předána k podpisu, čekáme na
podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 67-3844/21

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Sokolská - T-Mobile a.s.

Zadání:

souhlasí
se záměrem stavby komunikační sítě spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 v ul. Sokolská v pravostranném chodníku ve
směru od ul. Komenského a dále v ul. Klosova a ul. Kláštěrní, za předpokladu
koordinace projekčních i stavebních prací s firmami GOLDWARE s.r.o., T. G.
Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují a N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748,
547 01 Náchod a za podmínky dalšího jednání se zástupci města o podmínkách
uložení komunikační sítě do pravostranného chodníkového tělesa v ul. Sokolská ve
směru od ul. Komenského na p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují a v p. p. č.
2240, 2241, 2034/18, 353/2, 2034/25, k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve
vlastnictví města, bude po stanovení konkrétních tras a podmínek udělen souhlas se
stavbou v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Splněno.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3839/21

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Strategický plán rozvoje města

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
přílohy aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Nové Město nad Metují,
kterými jsou: Socio-ekonomická analýza města, Průzkum podnikatelského prostředí,
Průzkum spokojenosti obyvatel, Projektové listy ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3838/21

Název:

Strategický plán rozvoje města

Zadání:

doporučuje ZM schválit
aktualizovaný Strategický plán rozvoje města Nové Město nad Metují ve znění přílohy
tohoto bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3837/21

Název:

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3836/21

Název:

Aktuální stav projektů ke dni 08.06.2021

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
aktuální stav dotovaných projektů ke dni 08.06.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 19.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 17.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3828/21

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Kamenný
most ve Vrchovinách“

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a
provedení stavby pro akci Kamenný most ve Vrchovinách 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 177.265,00 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 22.06.2021:
Smlouva o dílo je připravena k podpisu druhé strany.

Číslo úkolu:

RM 67-3827/21

Název:

Vyhrazené parkovací stání v ul. Klosova

Zadání:

souhlasí
s možností zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro pí [osobní údaj odstraněn],
před č. p. 382 v ul. Komenského za předpokladu, že bude městu předložen písemný
souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním pro pí [osobní údaj odstraněn], ode všech
majitelů přilehlých nemovitostí, jedná se o stavební objekt č. p. 382 na st. p. č. 420/2,
k. ú. Nové Město nad Metují a o stavební objekt č. p. 134 na st. p. č. 420/1, k. ú. Nové
Město nad Metují. Na základě předložených písemných souhlasů všech vlastníků
dotčených nemovitostí a souhlasu zástupce DI PČR udělí město souhlas se zřízením
vyhrazeného parkovacího stání, jehož stanovení místní úpravy silničního provozu a
realizaci umístění svislého dopravního značení pro vyhrazené parkování včetně
dodatkové tabulky se SPZ vozidla provede žadatelka na vlastní náklady. V případě,
že žadatel nezíská a městu nepředloží písemné souhlasy všech vlastníků dotčených
nemovitostí a souhlas zástupce DI PČR, tak RM souhlasí s vyhrazeným parkovacím
stáním pro pí [osobní údaj odstraněn], v ul. Klosova, vedle č. p. 60 na p. p. č.
2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují. Žadatel si zajistí stanovení místní úpravy
silničního provozu pro toto vyhrazené parkovací stání a následně provede realizaci
vodorovného dopravního značení a umístění svislého dopravního značení pro
vyhrazené parkování vč. dodatkové tabulky se SPZ vozidla na vlastní náklady.
Povolení se pí [osobní údaj odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let od
vydání dopravního stanovení.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Splněno.

Termín plnění: 26.07.2021
Původní plnění: 28.06.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3815/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Žádost o pronájem části p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, ul. Kpt. Jaroše

Zadání:

nesouhlasí
s pronájmem části pozemku p. p. č. 670/1 o výměře cca 460 m2 v k. ú. Krčín a s
pronájmem haly na p. p. č. 670/1 (po ukončení řízení nově stp. č. 742 v k. ú. Krčín)
umístěné, dle žádosti podané spol. Kamat, s. r. o., dne 04.05.2021 a dle upravené
žádosti ze dne 11.06.2021, a konstatuje, že tato plocha vč. haly bude po ukončení
nájmu, tj. ode dne 01.07.2021, sloužit výlučně potřebám TS.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis žadateli byl odeslán dne 21.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3814/21

Název:

Žádost o stanovisko města k umístění boxu zásilkové služby na území města

Zadání:

byla seznámena
s nabídkou spol. Zásilkovna, s. r. o., IČO: 28408306, se sídlem: Lihovarská 1060/12,
190 00 Praha, a konstatuje, že zájem o spolupráci má, ale nemá pro tento účel
vhodný pozemek.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis žadateli byl odeslán dne 21.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3812/21

Název:

Výpověď smlouvy o nájmu částí pozemků - zahrada v ul. Pekelské

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města pronajmout nejvyšší nabídce části pozemků p. p. č.
861/1 a 861/51 o celkové výměře 240 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, jako oplocenou zahradu (k zahrádkářským účelům), na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v minimální výši 11 Kč/m2/rok,
ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Záměr bude zveřejněn v pátek 25.06.2021, neboť je nutné upřednostnit
přípravu podkladů do RM 68.

Číslo úkolu:

RM 67-3809/21

Název:

Koupě pozemku p. p. č. 862/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pekelská

Zadání:

doporučuje ZM schválit
koupi pozemku p. p. č. 862/5 o výměře 20 m² v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsaného na LV č. 3027 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, z vlastnictví
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547
01 Náchod, za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m² pozemku, tj. za celkovou

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 01.07.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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kupní cenu 2.000 Kč, do vlastnictví města Nové Město nad Metují. Správní poplatek
za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují.
Založeno:

17.06.2021

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 18.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 19 dne 24.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3808/21

Název:

Prodej částí pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul.
Elektrárenská

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují (dále jen „město“) prodat
pozemek p. p. č. 1897/9 o výměře 51 m², který žadatel navrhuje oddělit dle konceptu
GP č. 2331-58/2021 z pozemku p. p. č. 1897/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Na
pozemku se nachází zařízení technické infrastruktury v majetku města (podzemní
vedení veřejného osvětlení se stožárem). Zmiňovaný pozemek je dle územního plánu
města součástí dopravní infrastruktury.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis o nesouhlasu se zveřejněním záměru města byl odeslán dne
21.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3806/21

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 205/1 v k. ú. Krčín, ul. Budín

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
205/1 v k. ú. Krčín, ul. Budín, dle původního i upraveného návrhu žadatele.
Zmiňovaný pozemek je dle územního plánu města Nové Město nad Metují součástí
veřejné dopravní infrastruktury. V případě dopravní potřeby a obslužnosti může
požadovaná část pozemku sloužit jako obratiště. V této lokalitě je nutné zachovat
veškerý stávající veřejný prostor, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, pro
dopravní obslužnost.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis o nesouhlasu se zveřejněním záměru města byl odeslán dne
21.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3802/21

Název:

Žádost o příslib investiční dotace - Sokol Krčín

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s příslibem spoluúčasti města při realizaci investičního projektu "Rekonstrukce
zázemí a hřiště národní házené TJ Sokol Krčín" ve výši 2,3 mil. Kč.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.
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Založeno:

17.06.2021

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo na jednání ZM 19 dne 24.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3782/21

Název:

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

Zadání:

doporučuje ZM schválit
schválit veřejné ocenění formou poděkování města jako ocenění dobrovolnické
činnosti pro město v boji proti šíření viru COVID-19 navrženým občanům a skupinám
občanů města ve znění přílohy k tomuto bodu. Ocenění budou předána na
slavnostním večeru u příležitosti oslav 28. října 2021 na zámku rodiny Bartoň Dobenín.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo na jednání ZM 19 dne 24.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3770/21

Název:

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - MŠ Rašínova

Zadání:

schvaluje
výjimku z počtu dětí Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 pro školní
rok 2021/2022 takto: 3. třída 25 dětí, 5. třída 28 dětí, 6. třída 28 dětí. Výjimka je
povolena za předpokladu, že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací
činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3769/21

Název:

Žádost o převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic - MŠ Na
Františku

Zadání:

schvaluje
použití investičního fondu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845
na nákup herních prvků na školní zahradu.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 24.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 21.06.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 21.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 65-3724/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Vyhrazené parkovací stání v ul. Nádražní

Zadání:

souhlasí
se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351 pro
pí [osobní údaj odstraněn], opatrovnici vnuka p. [osobní údaj odstraněn]. Žadatelka
zajistí vydání rozhodnutí o zvláštním užívání na Oddělení dopravy a silničního
hospodářství, obnovení dopravního stanovení pro toto vyhrazené stání a následné
vybudování, změny, údržbu a případně likvidaci svislého dopravního značení provede
na vlastní náklady. Povolení se žadatelce [osobní údaj odstraněn] vydává na dobu
určitou v délce trvání dvou (2) let od vydání rozhodnutí o zvláštním užívání.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

16.06.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 65-3722/21

Název:

Stav komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách

Zadání:

ukládá
OMM předložit do RM 67 návrhy řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD
č. p. 66 ve Vrchovinách.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

22.06.2021: Návrhy řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve
Vrchovinách budou předloženy do RM 68.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 16.06.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021
Původní plnění: 14.06.2021

08.06.2021: Žádost o posun termínu, návrhy řešení jsou zpracovávány.
Číslo úkolu:

RM 65-3721/21

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Splašková kanalizace v ul. Klopotovská

Zadání:

ukládá
ST projednat připravovanou žádost o možnost financování a následného provozování
vybudované splaškové kanalizace v ul. Klopotovská s vedením společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod a.s. a výsledek jednání předložit do RM.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 21.06.2021: Předloženo k projednání do programu RM 68.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 22.06.2021
Původní plnění: 14.06.2021

Plnění ke dni 09.06.2021: Na čtvrtek 10.06.2021 e naplánováno jednání s Vak
Náchod, na kterém se bude řešit jak financování a realizace této akce, tak i případné
zpracování PD jejich projekční kanceláří.
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Číslo úkolu:

RM 65-3720/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Splašková kanalizace v ul. Klopotovská

Zadání:

souhlasí
s rozšířením položky rozpočtu "Chodník do Klopotova - PD" o zpracování PD na
splaškovou kanalizaci v ul. Klopotovská a ukládá OMM zažádat o zpracování cenové
nabídky firmu, která již zpracovává PD na chodník a tu předložit ke schválení do RM.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

21.06.2021: Proběhlo jednání s Vakem Náchod, závěry z tohoto jednání budou
předloženy do RM 68, která rozhodne o pokračování v přípravě realizace kanalizace
v ul. Klopotovská. Splněno. Případné další úkoly budou uloženy RM 68.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 21.06.2021
Původní plnění: 14.06.2021

08.06.2021: OMM požádalo o zpracování cenové nabídky firmu, která již zpracovává
PD na chodník, ta se však vyjádřila, že se kanalizací nezabývá. Byl tedy osloven Vak
Náchod o zpracování PD, s ním proběhne jednání ve čtvrtek 10.06.2021, na kterém
se bude řešit jak financování a realizace této akce, tak i případné zpracování PD
jejich projekční kanceláří.

Číslo úkolu:

RM 65-3713/21

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Obnova bývalé školy v Krčíně - smlouva o poskytnutí dotace z KHK

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 21KPGU2-0024 na projekt s
názvem "Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa" mezi městem Nové Město nad
Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 65-3712/21

Název:

Kácení stromů rostoucích mimo les

Zadání:

souhlasí
s pokácením 3 ks smrků rostoucích na p. p. č. 872/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
(Jiráskův park) a 2 ks hrušní rostoucí na p. p. č. 154/1 v k. ú. Krčín (ul. Černčická).

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění z kapacitních důvodů TS.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 17.06.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 20.09.2021
Původní plnění: 28.06.2021
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Číslo úkolu:

RM 65-3709/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Prodej pozemku p. p. č. 30/2 a části pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín, ul.
Bratří Čapků

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města prodat dále uvedené nemovité věci: pozemek p. p. č.
30/2 (příp. pouze jeho část) a část pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín (žadatel
nesplňuje zákonné podmínky nabývaní pozemků do SVJ za účelem správy domu a
pozemku stanovené v § 1189 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.), a to do doby
úplného dokončení rekonstrukce sousedního objektu č. p. 22 (objekt býv. školy) a
dalšího návazného posouzení s rozvojovými plány města Nové Město nad Metují v
oblasti dopravní infrastruktury (posouzení možnosti využít část p. p. č. 30/2 v k. ú.
Krčín jako parkoviště pro osobní automobily) a možného rozvoje veřejného
prostranství v dotčeném území, které je velmi exponované. RM trvá na svém
usnesení č. RM 41-2337/20 ze dne 01.06.2020 a ukládá OMM opakovaně zveřejnit
záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 30/2 o výměře cca 310 m2 s tím, že
snížená minimální cena 5 Kč/m2 za pronájem pozemku je způsobena neúplným
oplocením pozemku p. p. č. 30/2 v k. ú. Krčín, který je funkčně navázán k BD č. p.
214 a netrvá na opravách přilehlé zdi prostřednictví SVJ uvedeného bytového domu.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis o nesouhlasu se zveřejněném záměru byl odeslán dne 24.05.2021 na
adresu žadatele. Opakovaný záměr pronájmu byl zveřejněn dne 15.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 65-3708/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 617/2,
617/8 a 661/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G. Masaryka

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2021094/VB/01 Nové
Město n.M, T.G.M-knn pro pč661-1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se částí pozemků: p. p. č. 617/2, 617/8 a
661/2 vše v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a
obci Nové Město nad Metují, v rozsahu 33,07 m2 dle GP č. 2315-35/2021 ze dne
16.04.2021 za celkovou cenu 7.150 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 8.651,50
Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 28.05.2021.

Číslo úkolu:

RM 65-3706/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 608/2 a 265 v k. ú. Spy - ul. Kosařova

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2021189/SOBS VB/2, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků: p. p. č. 608/2 a p. p. č. 265
oba v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 127 bm, dle situačního

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 01.07.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 28.05.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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náčrtu za nabídkovou cenu 21.277 Kč+ DPH v zákonné výši (skutečný rozsah
věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Založeno:

20.05.2021

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 28.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 28.05.2021.

Číslo úkolu:

RM 65-3703/21

Název:

Žádost o povolení akce Velká cena Nového Města nad Metují v athénském
šplhu

Zadání:

ukládá
MP zajistit dohled nad akcí "Velká cena Nového Města nad Metují v olympijskoathénském šplhu" na Husově náměstí v prostoru plochy před „vlaštovkami“ dne
26.06.2021 od 10:00 hodin do 17:00 hodin. Za zajištění součinnosti zainteresovaných
subjektů si plně odpovídá hlavní pořadatel, tj. Tělocvičná jednota Sokol Nové Město
nad Metují.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 65-3699/21

Název:

Systémem příspěvků na kulturu - úkol pro KKULT

Zadání:

ukládá
KKULT projednat na svém nejbližším zasedání problematiku financování kultury v
Novém Městě nad Metují.

Založeno:

20.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno, projednáno na zasedání KKULT dne 07.06.2021, předloženo RM 67 dne
14.06.2021 a ZM 19 dne 24.06.2021.

Číslo úkolu:

RM 48-2798/20

Název:

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

Zadání:

ukládá
OMM dál pokračovat v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a se Správou silnic
Královéhradeckého kraje o dalších potřebných krocích vedoucí přeznačení stávající
silnice I/14 vedoucí přes Městskou památkovou rezervaci v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

24.09.2020

Zodpovědný: Kratěna Miloš

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 20.05.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 17.06.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 28.06.2021
Splněno: 18.06.2021
Původní plnění: 02.11.2020
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Plnění úkolu:

18.06.2021: Nahrazeno novým úkolem:
RM 67-3862/21; RM ukládá ST jednat s ŘSD ČR a KHK o změně trasy silnic
III/01422 z ulice Československé armády namísto navrhované ulice Kasárenské ulicí
Johnovou k okružní křižovatce u Domu hasičů a dále vést po stávajícím úseku sil.
I/14 ulicí T. G. Masaryka do místní části Vrchoviny.
24.05.2021: Schválený návrh na přečíslování v ZM v roce 2020 bude upravován (ul.
Kasárenská). ST již informoval SS KHK. Materiály budou předloženy do KD, která
zasedne 2.6.2021.
21.02.2021: Obdrželi jsme informaci, že nám ŘSD ČR představí návrh opatřeních na
přeložené trase I/14, jakmile budou mít vše kompletní.
02.02.2021: OMM po jednání s MST odešle dopis na SS KHK, KHK, ŘSD ČR se
žádostí o informaci, v jakém stavu jsou probíhající práce na přeuspořádání silniční
sítě.
18.01.2021: Návrh alternativy byl ŘSD ČR předložen. Na jednání dne 08.12.2020 na
ŘSD ČR bylo sděleno, že to studují a v tuto chvíli čekáme na odpověď.
22.10.2020: ředitel SS KHK a pověřený zástupce ŘSD ČR byli informování
usnesením za město NMnM: „RM schvaluje poslední projednanou verzi uspořádaní
silniční sítě v Novém Městě nad Metují za účelem budoucího přeznačení stávající
silnice I/14 vedoucí přes Městskou památkovou rezervaci v Novém Městě nad
Metují.“
OMM učinil dotaz, jaké budou další kroky následovat a jak v nich můžeme být
nápomocni, případně co máme připravovat. Také jsme připomněli, že je předmětem
jednání převzetí do vlastnictví KHK ul. Chlístovskou (úsek Spy - Chlístov). Zatím jsme
neobdrželi žádnou reakci.
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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
13:45 - 14:15
14:15 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:45
15:45 - 15:50
13:05 - 13:45
15:50 - 16:15
16:15 - 16:20

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 68-3872/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 68:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 28.06.2021

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

Školství, kultura a sport
Jmenování členů školských rad za zřizovatele
Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Úprava platu ředitelky „MŠ Na Františku“
Žádost o souhlas s přijetím daru - "MŠ Na Františku"
Aktualizace Pravidel upravujících povinnosti PO ke zřizovateli
Nájemní smlouva se společností „VAK Náchod“ - Kácov
Nájemní smlouva se společností „VAK Náchod“ - Filmový festival

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

Majetkoprávní úkony
Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - zahrada v ul. Pekelské
Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Cukrárna Kamila
Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - SELADON
Pronájem části pozemku k podnikání pro umístění kontejneru - ul. Českých legií
Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 794/3 v k. ú. Nové
Město nad Metují
Žádost občana o pokácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 598/10 v k. ú. Krčín

4.
4/1

Správa nemovitostí
Zápis ze 171. zasedání Bytové komise ze dne 09.06.2021
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4/2
4/3
4/4

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Žádost nájemce nebytových prostor v č. p. 391, ulice T. G. Masaryka
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 31.05.2021

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

Rozvoj
Cyklotrasa (cyklostezka) Vrchoviny - Provodov Šonov
Pravidla pro koordinované ukládání optických sítí
Žádost o změnu SPZ vyhrazeného stání
Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 5 k SOD - vícepráce
Žádost o vyjádření k PD novostavby RD v ul. Leštinská
Souhlas s kácením stromů v Nádražní ul.
SOD TDI - rekonstrukce WC v ul. Malecí
Návrh řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve Vrchovinách
Žádost o opravu komunikace v ul. Československé armády - revokace usnesení
Povolení předzahrádky pro kavárnu v č. p. 1512 ul. Bořetínská
Kanalizace Klopotov
Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na
Zadomí západní část - dodatek č. 2 k SOD
Stavba skladu zahradního nářadí - ul. Přibyslavská
Smlouva o koordinaci stavebních prací
Znovu povolení předzahrádky pro Café Monastero

6.
6/1
6/2

Finance
Vyřazení majetku
Finanční výpomoc města při přírodní katastrofě

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

Různé
Komplexní pojištění majetku města - hodnocení nabídek
Změna pravidel pro užívání městského rozhlasu
Zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí ze dne 07.06.2021
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení - Elektrowin a.s. (128/2021)
Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 17.06.2021
Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ - zrušení zakázky

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 28.06.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 68 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 68-3873/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Jmenování členů školských rad za zřizovatele
Identifikace:
V souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, jmenuje zřizovatel třetinu
členů školské rady (v našem případě po 3 členech v každé základní škole). Funkční období je
tříleté, za normální situace mělo končit ke dni 31.12.2020. Vzhledem k vyhlášenému
nouzovému stavu vydalo MŠMT opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období
členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol tak, že jim skončí
uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V neděli 11. dubna 2021 o půlnoci
skončil v České republice nouzový stav, nové funkční období školských rad začne tedy platit
od 12.07.2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z příslušných školských zákonů a předpisů a postavení města jako zřizovatele
školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi o zastoupení města jako zřizovatele ve školských radách, tj. o účinném
hájení zájmů a stanovisek zřizovatele, byla usnesení odhlasována.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 68-3874/21
RM jmenuje s účinností ode dne 12.07.2021 členy školských za zřizovatele takto: do Školské rady
při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod: PhDr. Zdeňka Kulhavá,
Mgr. Josef Hylský, Bc. Iveta Habrová; do Školské rady při Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod: Ing. Jan Čopík, Ph.D., Mgr. Hana Rydlová, referent/ka OŠKS; do
Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín: pan Petr Hable, pan Jiří Hladík, Ing.
Vratislav Fröde.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 68-3875/21
RM děkuje za práci všem dosavadním členům školských rad, kteří v nich působili jako jmenovaní
zástupci zřizovatele.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 68-3876/21
RM ukládá ve spolupráci s OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacích dekretů podepsaných ST.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/2 Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Dne 21.06.2021 se sešla ke svému jednání Školská rada při ZŠ a MŠ Krčín (dále jen "ŠR").
ŠR se seznámila s Výroční zprávou školy v oblasti poskytování informací za rok 2020.
Předseda ŠR informoval o průběhu vole b do ŠR na další funkční období. Ředitelka školy
informovala ŠR o průběhu školního roku 2020/201 a o změnách v pedagogickém sboru v
novém školním roku.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 68-3877/21
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín
ze dne 21.06.2021, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/3 Úprava platu ředitelky „MŠ Na Františku“
Identifikace:
OŠKS předkládá úpravu platu ředitelky „MŠ Na Františku“ z důvodu postupu do vyššího
platového stupně.
Odůvodnění:
Jedná se o zákonný postup v platovém stupni v rámci odpracovaných let. Platové úpravy u
ředitelů PO přísluší ke schválení RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 68-3878/21
RM schvaluje platový postup ředitelky Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845,
ve znění zdrojového dokumentu k tomuto bodu. K platovému postupu dochází v souladu s platnými
mzdovými předpisy ke dni 01.08.2021. RM pověřuje ST podpisem platového výměru dle zdrojového
dokumentu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/4 Žádost o souhlas s přijetím daru - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
V souladu se Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli
předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od
společnosti Detecha, chemické výrobní družstvo v hodnotě 2 357 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností příspěvkové organizace ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 68-3879/21
RM souhlasí s přijetím věcného daru pro Mateřskou školu, Nové Město nad Metují, Na Františku
845 od společnosti Detecha, chemické výrobní družstvo v hodnotě 2 357 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/5 Aktualizace Pravidel upravujících povinnosti PO ke zřizovateli
Identifikace:
RM 67 dne 14.06.2021 uložila OŠKS předložit RM návrh aktualizace Pravidel upravujících
povinnosti PO ke zřizovateli. Aktualizace byla připravena ve spolupráci s PRAV a UKIA a
spočívá v tom, že pokud organizace nabývá dar do svého vlastnictví, musí žádat o souhlas
vždy. Pokud dar přijímá pro svého zřizovatele, žádá o souhlas pouze v případě, že hodnota
daru je vyšší než 15 tis. Kč.
Odůvodnění:
Předloženo na základě usnesení č. RM 67-3803/21 ze dne 14.06.2021.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Krátká diskuse k částce, tj. zda 10 či 15 tis. Kč. Schváleno 15 tis. Kč.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 68-3880/21
RM schvaluje Pravidla upravující povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/6 Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Kácov
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za
účelem umístění reklamy na akci „Dny evropského dědictví 2021" při vystoupení smíšeného
pěveckého sboru Kácov dne 11.09.2021.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 68-3881/21
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na akci „Dny evropského dědictví 2021“ při vystoupení smíšeného pěveckého
sboru Kácov dne 11.09.2021, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/7 Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Filmový festival
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za
účelem umístění reklamy na akci „43. Festival české filmové komedie 2021“.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 68-3882/21
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na 43. Festivalu české filmové komedie 2021, ve znění přílohy k tomuto bodu a
pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

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

3/1 Ukončení smlouvy o nájmu dohodou - zahrada v ul. Pekelské
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, je od roku 2010
pronajata jako oplocená zahrada. První nájemkyně náhle v dubnu 2021 zemřela a druhá
nájemkyně je z důvodu vážného zdravotního stavu umístěna v OÁZE a omezena ve
svéprávnosti (prozatímním opatrovníkem je nyní město). Stav zahrádky je zcela nevyhovující
a není již předpoklad, že by zahrádku druhá z nájemkyň užívala, řešením je ukončení nájmu
dohodou.
Odůvodnění:
Po projednání s OSV a PRAV doporučuje OMM ukončení smlouvy dohodou k 30.06.2021. Na
úterý 29.06.2021 je sjednáno šetření na místě za přítomnosti příslušných pracovníků MěÚ a
pozůstalých ohledně vyklizení zahrádky a úhrady nájemného. Po uvedení plochy do řádného
stavu (vyklizení, vyčištění, prořezání atd.) by bylo možné opětovně pronajmout. OMM stále
eviduje značný počet zájemců o zahrádky města. Zahrada se nachází zčásti v ochranném
pásmu vysokého a nízkého napětí, jsou zde přerostlé keře a několik dřevin, vodovodní
přípojka, beze stavby, oplocení s bránou (není vlastnictvím nájemce). Zahrada je pod
tenisovými kurty (vedle stezky) a v RM 67 se řešilo užívání sousední oplocené plochy po
podané výpovědi ze strany nájemce.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 68-3883/21
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2 v
k. ú. Nové Město nad Metují ke dni 30.06.2021 mezi pronajímatelem městem Nové Město nad
Metují a nájemcem paní [osobní údaj odstraněn], zastoupenou pověřenou osobou Mgr. Anetou
Zámečníkovou (Odbor sociálních věcí MěÚ Nové Město nad Metují), ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 68-3884/21
RM ukládá OMM po řádném vyklizení a vyčištění pozemku a získání příslušných vyjádření
odborných útvarů předložit RM ke schválení návrh záměru města pronajmout nejvyšší nabídce část
pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní
plocha, jako oplocenou zahradu (k zahrádkářským účelům) na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou a za nájemné v minimální výši 11 Kč/1 m2/rok a za podmínek, že na pozemku
nelze zřizovat žádné stavby, sázet dřeviny a skladovat materiály.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/2 Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - Cukrárna
Kamila
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře cca 31 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Paní
Kamila Lakomá, IČO: 01870769, se sídlem: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město nad
Metují požádala dne 17.06.2021 o výpůjčku části chodníku na pozemku p. p. č. 2033/1 na
Husově náměstí před provozovnou v čp. 1223 - Cukrárna Kamila - za účelem umístění mobilní
zahrádky (posezení s podsadou), a to na 2 roky ode dne 01.04.2021 až 31.10.2021 a ode dne
01.04.2022 až 31.10.2022.
Odůvodnění:
Užívání na základě uzavřené smlouvy bylo naposledy ze strany OMM řešeno v roce 2015,
poté bylo rozhodnuto, že bude umístění řešeno pouze souhlasem ORM, příslušným
povolením OVRR a vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace ODSH.
Vzhledem k tomu, že se tento postup neosvědčil, RM letos usnesením č. RM 60-3440/21 ze
dne 08.03.2021 rozhodla, že se opět město vrátí k modelu smluvního ujednání, s příslušnými
povoleními ze strany orgánů MěÚ. Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 68-3885/21
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 2033/1 o
výměře cca 31 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, z majetku města
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pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní zahrádky, a to ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/3 Výpůjčka pozemku k podnikání - předzahrádka na Husově náměstí - SELADON
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2033/1 o výměře cca 33 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Pan Martin
Teplý, IČO: 13197029, se sídlem: Husovo náměstí 1220, 549 01 Nové Město nad Metují
požádal dne 16.06.2021 o výpůjčku části chodníku na pozemku p. p. č. 2033/1 na Husově
náměstí před provozovnou v čp. 1220 - SELADON - za účelem umístění letní mobilní
zahrádky, a to na dobu určitou ode dne 01.06.2021 do dne 31.10.2021.
Odůvodnění:
Užívání na základě uzavřené smlouvy bylo naposledy ze strany OMM řešeno v roce 2015,
poté bylo rozhodnuto, že bude umístění řešeno pouze souhlasem ORM, příslušným
povolením OVRR a vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace ODSH.
Vzhledem k tomu, že se tento postup neosvědčil, RM letos usnesením č. RM 60-3440/21 ze
dne 08.03.2021 rozhodla, že se opět město vrátí k modelu smluvního ujednání, s příslušnými
povoleními ze strany orgánů MěÚ. Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 68-3886/21
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. p. č. 2033/1 o
výměře cca 33 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, z majetku města
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem umístění mobilní zahrádky, a to ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/4 Pronájem části pozemku k podnikání pro umístění kontejneru - ul. Českých legií
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 283 o výměře cca 1,5 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ostatní plocha, z majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Paní Kamila
Lakomá, IČO: 01870769, se sídlem: Husovo náměstí 1223, 549 01 Nové Město nad Metují,
požádala dne 17.06.2021 o nájem části pozemku za účelem umístění kontejneru na směsný
komunální odpad z provozovny v č. p. 1223.
Odůvodnění:
Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., již neumožňuje, aby byly právnické a fyzické osoby
podnikající zapojeny do obecního systému nakládání s odpady, proto byla se žadatelkou
smlouva ukončena ke dni 30.06.2021 a podnikatelka si musí, stejně jako jiné podnikatelské
subjekty ve městě, uzavřít nyní smlouvu napřímo s firmou zabývající se likvidací odpadů.
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Kontejner o objemu 1100 l je od roku 2016 umístěn na zpevněné ploše pod budovou MěÚ.
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 68-3887/21
RM ukládá OMM zveřejnit, ve znění přílohy tohoto bodu, záměr města pronajmout část pozemku p.
p. č. 283 o výměře cca 1,5 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, z
majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem umístění kontejneru na směsný
komunální odpad z provozovny v čp. 1223 ve spojitosti s podnikatelskou činností žadatelky, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v minimální výši 2.000 Kč za kalendářní rok s
podmínkou zajišťování bezproblémového přístupu ke kontejneru v den svozu a úklidu pronajaté
plochy na náklady nájemce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/5 Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 794/3 v k. ú.
Nové Město nad Metují
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č.
794/3 v k. ú. Nové Město nad Metují - podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP: Vzhledem k tomu, že se jedná o již několikrát opakovanou žádost o
odstranění smrku v ul. V Aleji, bude stav stromu po dohodě s TS posouzen dendrologem
v průběhu července 2021 v rámci aktualizace údajů projektu Stromy pod kontrolou, včetně
posouzení možné příčiny prosychání vrcholové partie tohoto stromu.
Vyjádření vedoucího TS k opakované žádosti správce domu ul. V Aleji 839 o pokácení stromu:
Dne 29.01.2020 jsem se sešel se správcem domu č. p. 839 V Aleji na místě samém, důvodem
byl požadavek provést opravu povrchu chodníku u kanalizační šachty. Na jaře 2020 byl
vybourán betonový povrch chodníku o rozměrech 140x280 cm a nahrazen novým betonem.
Jednalo se pouze o výměnu povrchové vrstvy betonu o síle 10-12 cm. Obrubníky zůstaly
v původním stavu, kořeny stromu nebyly uřezány ani jinak poškozeny. Nebyla provedena
rekonstrukce chodníku a celý zásah byl proveden ve vzdálenosti 3 m od stromu. Dle
doporučení znaleckého posudku bylo ze strany směrem k budově citlivě odstraněno několik
větví. Současné prosychání vrcholové části smrku je pravděpodobně způsobeno mšicí nebo
kůrovcem. Při dnešní prohlídce jsem neshledal nadměrný spad jehličí nebo šišek, ani
rozsáhlejší negativní ovlivňování okolí tímto stromem. V rámci objednané aktualizace údajů
projektu Stromy pod kontrolou, která proběhne v červenci tohoto roku, bude provedena
kontrola i výše uvedeného smrku a dále bude postupováno dle doporučení hodnotitele.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál vznesl k projednávanému bodu 2 připomínky. Při osobním ohledání neshledal
problém, který uvádí žadatel. TAJ - je to opakovaná věc - proběhne aktuální dendrologické
posouzení stromu. Poté odhlasováno.
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 68-3888/21
RM nesouhlasí s kácením dřeviny rostoucích mimo les, tj. 1 ks smrku pichlavého, na p. p. č. 794/3
v k. ú. Nové Město nad Metují dle žádosti ve znění přílohy tohoto bodu. RM ukládá TS zajistit
posouzení dendrologem v průběhu července 2021 v rámci aktualizace údajů projektu Stromy pod
kontrolou vč. posouzení možné příčiny prosychání vrcholové partie tohoto stromu. Po předání
výsledku šetření bude žádost o kácení předložena opět do RM.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/6 Žádost občana o pokácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 598/10 v k. ú.
Krčín
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pokácení 3 ks stromů (smrků ztepilých) na p. p. č. 598/10
v k. ú. Krčín - podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP: Vzhledem k tomu, že obvod kmene předmětných smrků ve výšce 130 cm nad
zemí nedosahuje 80 cm, není k jejich pokácení třeba povolení orgánu ochrany přírody dle
ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyjádření vedoucího TS: Uvedené smrky nedosahují ve výšce 1,3 m nad zemí obvodu kmene
80 cm, ke kácení není tedy potřeba povolení od OŽP. Jedná se o nevhodný druh stromu pro
uvedené stanoviště a vysazený neuváženě v těsné vzdálenosti mezi sebou a blízko
zahradního domku. Doporučuji souhlasit s pokácením s tím, že kácení provede nájemce
pozemku vč. likvidace dřevní hmoty.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Z diskuse vyplynulo, že radní s kácením stromů nesouhlasí. Dle jejich názoru nejsou ze strany
žadatele uvedeny žádné pádné důvody ke kácení stromů.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 68-3889/21
RM nesouhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les, tj. 3 ks smrků ztepilých, na p. p. č. 598/10 v
k. ú. Krčín s tím, že důvody uvedené žadatelem nejsou pro povolení kácení dostatečně závažné.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Zápis ze 171. zasedání Bytové komise ze dne 09.06.2021
Identifikace:
Zápis ze 170. zasedání Bytové komise konané dne 09.06.2021.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 68-3890/21
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 171. zasedání Bytové komise konané dne 09.06.2021, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.05.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 68-3891/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu přehled dlužníků nájemného z nebytových
prostor města ke dni 31.05.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/3 Žádost nájemce nebytových prostor v č. p. 391, ulice T. G. Masaryka
Identifikace:
Žádost nájemce nebytových prostor (Optika Metuje), v objektu č. p. 391, ulice T. G. Masaryka,
549 01 Nové Město nad Metují, pana Marcela Němce, Merhautova 1064/212, 613 00 Brno Černé Pole, IČO: 76163610, DIČ: CZ8207043845, o odpověď RM na 3 dotazy.
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Odůvodnění:
Nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 391, ulice T. G. Masaryka se obrací na RM se
žádostí o vyjádření k jeho třem dotazům. Vyjádření odborných útvarů, viz příloha k tomuto
bodu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi byl schválen obsah odpovědi a byl dán úkol TS, předložit žádost o kácení 1 ks
břízy, která prosychá. To TS podají společně se žádostí o kácení dalších ohrožujících a
suchých stromů ve městě. Ing. Dostál - v souvislosti s tématem, který se týká reklamy ve
veřejném prostoru, má kritickou připomínku k reklamě Pivovaru Náchod na stěně č. p. 391
směrem k autobusovému nádraží. Bylo by vhodné se zamyslet nad lepším využitím. Na
základě toho radní přijali usnesení s úkolem pro OMM (OSN) - zaslat radním e-mailem
podrobné informace o smluvním vztahu města s Pivovarem Náchod ve vazbě na reklamu na
stěně č. p. 391 v ul. T. G. Masaryka.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 68-3892/21
RM byla seznámena se žádostí nájemce nebytových prostor (Optika Metuje), v objektu č. p. 391,
ulice T. G. Masaryka, 549 01 Nové Město nad Metují, p. Marcela Němce, Merhautova 1064/212, 613
00 Brno - Černé Pole, IČO: 76163610, DIČ: CZ8207043845, a schvaluje obsah odpovědi na otázky
žadatele, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 68-3893/21
RM ukládá TS předložit do RM ke schválení pokácení 1 ks uschlé břízy bělokoré na pozemku p. p.
č. 2292 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 68-3894/21
RM ukládá OMM (OSN) zaslat radním e-mailem podrobné informace o smluvním vztahu města s
Pivovarem Náchod ve vazbě na reklamu na stěně č. p. 391 v ul. T. G. Masaryka.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/4 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne
31.05.2021
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 31.05.2021 .
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
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Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 68-3895/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu přehled neplatičů nájemného v bytech města
za období ode dne 01.01.2021 do dne 31.05.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

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

5/1 Cyklotrasa (cyklostezka) Vrchoviny - Provodov Šonov
Identifikace:
Na základě podnětu z Komise dopravní byl RM 49 uložen ST ve spolupráci s OMM úkol jednat
s obcí Provodov-Šonov a následně s Královéhradeckým krajem ve věci vybudování
cyklostezky v úseku Vrchoviny-Šonov a jejím napojením na připravovanou cyklostezku okolo
Rozkoše. Dne 20.04.2021 se uskutečnilo jednání s radním Královéhradeckého kraje pro
regionální rozvoj, p. Adamem Valentou za účasti ST, MST a Ing. Pozděny. Ze strany KHK bylo
sděleno, že cyklostezka propojující Vrchoviny s Provodovem-Šonovem je zanesena do
http://www.kralovehradeckykraj.eu/assets/rozvoj-kraje/SEA.pdfStrategie rozvoje cyklistické
dopravy Královohradeckého kraje a je možné očekávat pro její vybudování podporu ze
strany KHK. Starosta obce Provodov-Šonov rovněž vyjádřil podporu vybudování této
cyklostezky. Předmětný úsek by měl navazovat na plánovanou cyklostezku AmmannVrchoviny a na začátku Vrchovin odklonit cyklisty z krajské komunikace III/28520 a přivést je
bezpečně k obci Provodov Šonov a následně na stezku okolo Rozkoše, která je v postupných
etapách realizována. Trasa je v Návrhu rozvoje cyklotras a cyklostezek v Novém Městě nad
Metují 2012-2030. Jedná se o úsek v délce cca 2 km vedoucí v trase stávajících „polních cest“
či po místní komunikaci (směr k letišti). V některých úsecích je nezbytné vytvoření stezky.
Záměr je vhodné rozdělit do etap dle prostorových a technických možností (stezka
s vyloučením automobilové dopravy, stezka po stávající komunikaci), a to i s ohledem na
délku. Vzhledem k tomu, že část zamýšlené trasy vede po soukromých pozemcích bylo by
před zahájením projekčních prací nezbytné vyvolat jednání s vlastníky dotčených pozemků a
získat od nich potřebné a předběžné souhlasy nebo vyjádření.
Návaznost na plánovanou cyklostezku Ammann-Vrchoviny (po levé straně silnice směr
Vrchoviny), na kterou je od roku 2016 zpracována PD, ale nejsou vyřešeny majetkoprávní
vztahy se současnými soukromými vlastníky, vyvolává otázku nad přemístěním cyklostezky
na druhou stranu silnice a zahájením nových projekčních prací - vést stezku po pravé straně
silnice ve směru Vrchoviny.
Odůvodnění:
Trasa je v Návrhu rozvoje cyklotras a cyklostezek v Novém Městě nad Metují 2012-2030
schválená ZM a zároveň v Nadregionální strategii KHK v oblasti cyklo, in-line a bike produktů.
Záměr vede ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, provázanosti Nového Města nad Metují na
cyklookruh kolem vodní nádrže Rozkoš.
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Na přípravu a realizaci je možné předpokládat využití dotačních prostředků
z Královéhradeckého kraje, a na realizaci úseku s vyloučením automobilové dopravy možná i
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, popř. Integrovaného regionálního operačního
programu.
Starosta obce Provodov-Šonov, Ing. Josef Kulek se na jednání vyjádřil, že podporuje
propojení obcí Nové Město nad Metují a Provodov-Šonov, bude rád za spolupráci. Zároveň
hledal alternativy napojovacích míst. Seznámil nás s projektem cyklotras kolem Rozkoše.
Zmínil, že občané z jeho obce by cyklotrasu využili jak do práce nebo za rekreací směrem do
Nového Města nad Metují. Kolem Rozkoše mají některé úseky hotové, zbývající projektují. Ty
které ještě projektují, tak narážení např. na nesouhlas vlastníků některých pozemků.
OMM navrhuje v případě schválení a podpory budování cyklotras směrem k obci ProvodovŠonov nejprve zahájit jednání s vlastníky soukromých pozemků, zda vůbec budou se
záměrem souhlasit v trase Ammann> Vrchoviny (viadukt)> Jesinky> Provodov-Šonov. Úsek
Ammann> Vrchoviny vést nově po pravé straně (jako alternativa). Následně zahájit přípravné
práce pro podání žádosti o dotaci na PD, znovu předložit do RM a odsouhlasit v ZM.
Naprojektovat na dílčí úseky a usilovat o získání dotačních prostředků na jednotlivé úseky.
V současné době na plánovaný záměr nejsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu pro
rok 2021.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá debata radních o propojovacích místech cyklotras, návaznostech, postupných
krocích a rozsahu záměru.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 68-3896/21
RM ukládá OMM zahájit jednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci plánované cyklotrasy
Vrchoviny (viadukt)> Jesinky> Provodov-Šonov.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 68-3897/21
RM ukládá OMM zahájit jednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci plánované cyklotrasy
Ammann> pravá strana do Vrchovin.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 68-3898/21
RM ukládá OMM zahájit jednání s uživateli městských pozemků v rámci plánované cyklotrasy kolem
letiště směrem Jesinky> Provodov-Šonov.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5/2 Pravidla pro koordinované ukládání optických sítí
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 60-3449/21 ve znění "RM ukládá MST a OMM připravit pravidla
pro koordinované pokládání optických sítí na území Nové Město nad Metují", předkládá OMM
v samostatné příloze návrh pravidel pro ukládání optických sítí po městě.
Odůvodnění:
Pravidla byla sepsána na základě dosavadních zkušeností s pokládkou komunikačních sítí po
městě, z tohoto důvodu doporučuje OMM schválit tato pravidla.
V příloze také OMM přikládá dokument s návrhy úpravy pravidel od zástupce BCO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 68-3899/21
RM schvaluje Pravidla pro koordinované pokládání optických sítí, dle přílohy tohoto bodu a
pověřuje ST jejich podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/3 Žádost o změnu SPZ vyhrazeného stání
Identifikace:
OMM předkládá žádost pana [osobní údaj odstraněn] o změnu RZ vozidla k vyhrazenému
parkovacímu stání v ul. U Zvonice před č.p. 315 z důvodu zdravotních potíží. Pan [osobní údaj
odstraněn] je vlastníkem průkazu ZTP/P. V současné době je vyhrazené parkovací stání na
RZ 4H8 4397, nyní byl žadatelem zakoupen vůz Škoda Karoq s RZ 7H7 8726.
Odůvodnění:
Viz. Stanoviska odborných útvarů a stanovisko OSV v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 68-3900/21
RM souhlasí se změnou vozidla pro vyhrazené parkovací stání pro ZTP před č. p. 315 v ul. U
Zvonice na p. p. č. 640/7, k. ú. Krčín z vozu Škoda Octavia RZ 4H8 4397 na Škoda Karoq s RZ 7H7
8726, dle žádosti p. [osobní údaj odstraněn] a prodlužuje vyhrazené parkovací stání pro ZTP na
dobu určitou, a to ode dne 30.06.2021 do dne 29.06.2023. Žadatel si zajistí stanovení místní úpravy
silničního provozu pro toto vyhrazené parkovací stání a následně provede změnu dopravního
značení pro vyhrazené parkování včetně změny dodatkové tabulky s SPZ vozidla na vlastní náklady.
Následné náklady na obnovu, či zrušení dopravního značení vyhrazené parkovací stání pro ZTP
nese žadatel.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5/4 Rekonstrukce komunikace ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 5 k SOD - vícepráce
Identifikace:
Na realizaci akce Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně se vyskytly následující
vícepráce: zábradlí vedle parkoviště u prodejny Verner, změna konstrukce vozovky parkoviště
u prodejny VERNER, předláždění části chodníku nad novým terénním schodištěm
z parkoviště za č. p. 44-47. Celková výše vícenákladů činí 29 965,07 Kč včetně DPH. Na
financování výše uvedených víceprací jsou na položce rozpočtu města dostatečné prostředky.
Z důvodu nabytí právní moci stanovení dopravního značení, provedení značení a přípravy
podkladů ke kolaudaci stavby je třeba prodloužit termín realizace stavby do 20. 08. 2021.
ORM předkládá ke schválení změnový list č. 5 a dodatek č.5 k SOD na výše uvedené
vícepráce a prodloužení termínu výstavby.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dílo je vázané na kolaudaci? ORM - ano. Ing. Maur - kdy je plánována kolaudace?
ORM - srpen 2021. Na prezentaci ukázali zástupci ORM a OMM problematiku nového
parkování - je tam výškové převýšení palisádami, o které se již několik vozidel poškodilo
(spojlery). Proběhla podrobná diskuse radních nad technickým řešením a návrhem řešení od
projektanta. Radní požádali o projednání umístění zábradlí po celé délce palisád. Poté byla
usnesení radními odhlasována.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 68-3901/21
RM schvaluje změnový list č. 5 na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ na vícepráce:
zábradlí vedle parkoviště u prodejny Verner, změna konstrukce vozovky parkoviště u prodejny
VERNER, předláždění části chodníku nad novým terénním schodištěm z parkoviště za č. p. 44-47
v celkové výši 29.965,07 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 68-3902/21
RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na akci „Rekonstrukce komunikace v ul.
Na Bořetíně“ na vícepráce v celkové výši 29.965 Kč vč. DPH dle změnového listu č. 5 - na zábradlí
vedle parkoviště u prodejny Verner, změna konstrukce vozovky pod parkovištěm u prodejny
VERNER, předláždění části chodníku nad novým terénním schodištěm z parkoviště za č. p. 44-47 a
na prodloužení termínu výstavby do dne 20.08.2021 z důvodu přípravy podkladů pro kolaudaci a
provedení nového dopravního značení mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET
s.r.o., IČO: 27472922, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5/5 Žádost o vyjádření k PD novostavby RD v ul. Leštinská
Identifikace:
Dne 08. 06. 2021 OMM obdržel žádost pana Ing. Tomáše Roštlapila o vyjádření k PD
novostavby rodinného domu na p. p. č. 801/3 a st. 759 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul.
Leštinská. Jedná se o rodinný dům s krytým stáním pro dva osobní automobily. Součásti PD
je vodovodní přípojka, která je ukládána v délce 2,5 m do zeleného pásu na pozemku p. p. č.
2088 v k. ú. Nové Město nad Metují, který je ve vlastnictví města. Dopravní připojení je řešeno
novým sjezdem šířky 5 m s povrchem ze zatravňovací dlažby. ORM předkládá ke schválení
souhlasné vyjádření města s podmínkami ORM, smlouvu o právu provést stavbu (dále jen
SOPPS) vodovodní přípojky a SOPPS sjezdu.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 68-3903/21
RM souhlasí s novostavbou rodinného domu na p. p. č. 801/3 a st. p. č. 759 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Leštinská, s připojením na místní komunikaci v ul. Leštinská v šíři 5 m, vybudováním
nového sjezdu na p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují a vodovodní přípojkou za podmínek
uvedených ve vyjádření ORM, které je nedílnou přílohou vyjádření RM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 68-3904/21
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro novostavbu rodinného
domu na p. p. č. 801/3 a st. p. č. 759 v k. ú Nové Město nad Metují v ul. Leštinská“, která bude
uložena v délce 2,5 m do pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem
Nové Město nad Metují a p. Ing. Tomášem Roštlapilem, bytem T.G. Masaryka 87, 549 01 Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 68-3905/21
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a p. Ing. Tomášem Roštlapilem, bytem T. G. Masaryka 87,
549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5/6 Souhlas s kácením stromů v Nádražní ul.
Identifikace:
RM usnesením č. RM 66-3762/21 schválila náhradu stávajících kulovitých javorů
sloupcovitými sakurami na kmínku. ORM překládá ke schválení kácení kulovitých javorů (Acer
platanoides Globosum) v k. ú. Nové Město nad Metují: na p. p. č. 2052/17 - 33 ks, p. p. č.
2052/13 - 9 ks, p. p. č. 2052/14 - 7 ks, p. p. č. 2052/15 - 4 ks, p. p. č. 2052/16 - 9 ks, p. p. č.
2050/1 - 1 ks. Celkem se jedná o 63 stromů. Kácení bude provedeno před realizací stavby
chodníků v Nádražní ulici. Předpokládaný termín kácení je jaro 2022. Za Všechny pokácené
stromy je navržena náhradní výsadba 68 ks sloupcovité sakury na kmínku (Prunus serrulata
Amanogawa) s výškou nasazení koruny min. 2,2 m.
Odůvodnění:
Pro povolení kácení OŽP je nutné mít souhlas RM s kácením. OŽP s kácením souhlasí za
podmínek náhrady výsadby. Realizace bude provedena před výstavbou chodníků. Důvodem
pro kácení jednoho stromu v dolní části ulice (p. p. č. 2050/1) je výstavba nástupiště zastávky.
Náhradní výsadba za tento strom bude v horní části ul. sloupcovitou sakurou.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Upřesňující informaci, o jakou autobusovou zastávku se jedná, podala Ing. Dostálovi vedoucí
ORM. Poté radní navržené znění usnesení odsouhlasili.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 68-3906/21
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les z důvodu realizace stavby “Stavební úpravy
chodníků v ul. Nádražní“, jedná se o kulovité javory (Acer platanoides Globosum) v k. ú. Nové Město
nad Metují: na p. p. č. 2052/17- 33 ks, p. p. č. 2052/13 - 9 ks, p. p. č. 2052/14 - 7 ks, p. p. č. 2052/15
- 4 ks, p. p. č. 2052/16 - 9 ks, p. p. č. 2050/1 - 1 ks. Pokácené stromy budou nahrazeny novou
výsadbou 68 ks sloupcovitých sakur (třešní pilovitých) na kmínku (Prunus serrulata Amanogawa) s
výškou nasazení koruny min. 2,2 m.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/7 SOD TDI - rekonstrukce WC v ul. Malecí
Identifikace:
RM souhlasila usnesením č. RM 67-3842/21 se zadáním veřejné zakázky na realizaci akce
“Rekonstrukce WC ZŠ Malecí“. Realizace by měla být zahájena nejpozději do dne
15.07.2021. ORM poptalo Ing. Řadu na zajištění TDI na realizaci akce, cenová nabídka činí
95.832 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení příkazní smlouvu na zajištění TDI mezi
městem a Ing. Řadou, IČO: 74934163.
Odůvodnění:
Nabízená cena je obvyklá dle ceny za TDI na jiné akce. S Ing. Řadou má město dobré
zkušenosti z dříve realizovaných staveb: Přístavba tělocvičny, Vestavba učeben do podkroví
ZŠ Komenského, Zateplení č. p. 44-47. ORM Doporučuje příkazní smlouvu schválit. Na
položce rozpočtu města ZŠ Malecí - rekonstrukce WC § 3113 ORG. 2113 je schváleno 3 400
tis. Kč, což je pro zajištění financování TDI a realizace stavby dostatečné. Po odečtení
vysoutěžené ceny na realizaci a ceny za TDI na položce zbývá 156 tis. Kč.
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Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních odpověděla vedoucí ORM. Diskutovali téměř všichni radní o úloze TDI a o
částkách, které to stojí. ORM - sehnat levný TDI dozor není také dobré, viz předchozí
zkušenosti. S vybraným TDI máme dobré zkušenosti. Jde o povinnou součást realizace
projektu. Poté odhlasováno.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 68-3907/21
RM schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění TDI na realizaci akce „Rekonstrukce WC ZŠ Malecí“
mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Alešem Řadou, IČO: 74934163, za celkovou částku
95.832 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/8 Návrh řešení na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve Vrchovinách
Identifikace:
Výjezdní RM 65 uložila OMM předložit do RM 67 návrhy řešení na opravu chodníku a
komunikace podél RD č. p. 66 ve Vrchovinách. Návrhy možného řešení opravy komunikace
jsou předloženy v příloze ve variantách.
Odůvodnění:
Návrhy možného řešení opravy komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách jsou
předloženy v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - jedná se o bod, který se váže na výjezd RM. ST - přiklání se k variantě č. 1 a zdůvodnil takových cest máme ve městě více, vidí to na lokální úpravu. Ing. Dostál - psal v této věci
MST - aby nechal prověřit, zda by se to nedalo řešit frézováním a pruhem tak, aby se to
vyspádovalo až směrem k hospodě. Změřit niveletu, zda by to nebylo možné takto odvodnit.
ST - uvedl, že vyjede na místo (nebyl na výjezdu RM) s MST a ORM a ještě jednou prověří
možnosti řešení. Navázala obsáhlá podrobná diskuse radních a zástupců OMM a ORM o
možných variantách řešení. Byla shoda radních v tom, ještě jednou celou věc přehodnotit
přímo na místě, tomu pak odpovídala úprava usnesení k tomuto bodu: "RM projednala
předložené návrhy řešení opravy komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách, ve znění
přílohy tohoto bodu, a ukládá OMM předložit do RM 69 nejvhodnější variantu v souvislosti s
vhodným odvodněním části komunikace a se vsakováním vody, s plánovanou výstavbou části
chodníku a se 2 sjezdy vedle RD č. p. 66 ve Vrchovinách."
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 68-3908/21
RM projednala předložené návrhy řešení opravy komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách,
ve znění přílohy tohoto bodu, a ukládá OMM předložit do RM 69 nejvhodnější variantu v souvislosti s
vhodným odvodněním části komunikace a se vsakováním vody, s plánovanou výstavbou části
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chodníku a se 2 sjezdy vedle RD č. p. 66 ve Vrchovinách.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/9 Žádost o opravu komunikace v ul. Československé armády - revokace usnesení
Identifikace:
OMM znovu předkládá žádost ze dne 24.05.2021 o opravu komunikace na p. p. č. 722/13 v k.
ú. Nové Město nad Metují, kterou vznesl p. [osobní údaj odstraněn], při osobní návštěvě na
Oddělení rozvoje města Nové Město nad Metují. Dle jeho vyjádření je uvedená cesta
dlouhodobě v nevyhovujícím stavu (slouží pro 2 rodinné domy). Jedná se o odbočku z ul.
Československé armády ke 2 rodinným domům, a to č. p. 825 a 826.
Odůvodnění:
Žádost byla projednána na RM č. 67 dne 14.06.2021, kdy bylo ve schváleném usnesení
chybně označeno číslo pozemkové parcely, na které se nachází předmětná komunikace, o
jejíž opravu žádá p. [osobní údaj odstraněn]. Z tohoto důvodu je nutné chybně schválená
usnesení revokovat a schválit nový text usnesení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 68-3909/21
RM revokuje usnesení č. RM 67-3825/21 ve znění: "RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj
odstraněn], ve věci opravy komunikace v ul. Československé armády na p. p. č. 727/13 v k. ú. Nové
Město nad Metují a ukládá OMM zařadit opravu komunikace na p. p. č. 727/19 v k. ú. Nové Město
nad Metují do zásobníku investičních akcí města." takto: RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj
odstraněn], ve věci opravy komunikace v ul. Československé armády na p. p. č. 722/13 v k. ú. Nové
Město nad Metují a ukládá OMM zařadit opravu komunikace na p. p. č. 722/13 v k. ú. Nové Město
nad Metují do zásobníku investičních akcí města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 68-3910/21
RM revokuje usnesení č. RM 67-3826/21 ve znění: "RM ukládá TS opravit stávající výtluky v
komunikaci v ul. Československé armády na p. p. č. 727/13 v k. ú. Nové Město nad Metují." takto:
RM ukládá TS opravit stávající výtluky v komunikaci v ul. Československé armády na p. p. č. 722/13
v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 23.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5/10 Povolení předzahrádky pro kavárnu v č. p. 1512 ul. Bořetínská
Identifikace:
OMM obdržel žádost spol. Na dobré cestě s.r.o. o povolení předzahrádky v ul. Bořetínská
před novou kavárnou v č. p. 1512. Předzahrádka bude na chodníku na p. p. č. 2034/24, k. ú.
Nové Město nad Metují, celková šíře chodníku před touto provozovnou je 3,23 m, šířka
předzahrádky je 1,73 m, zůstane tedy zachován průchod 1,5 m (pod touto vyvýšenou průchozí
částí před provozovnou je také komunikace pro pěší). Povolení o souhlas s předzahrádkou
žádají na období ode dne 01.08.2021 do dne 31.07.2023.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 68-3911/21
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 25 m2 (1,73 x 14,31 m) na chodníku před
provozovnou kavárny v č. p. 1512 ul. Bořetínská p. p. č. 2034/24, k.ú. Nové Město nad Metují, v
termínu ode dne 01.08.2021-31.07.2023 a to vždy v období od dubna do října, za následujících
podmínek:
předzahrádka je schválena v rozsahu 8 stolků, kdy u každého z nich jsou 2 židle a 5 květináčů mezi
stolky
předzahrádka bude postavena pouze během otevírací doby provozovny kavárny, max. do 22.00
hod., mimo otevírací dobu bude uskladněna v prodejně
musí být dodržena minimální průchozí šířka 1,5 m chodníku
v případě poškození, nebo odcizení mobiliáře předzahrádky, město za vzniklou škodu neručí
musí být umožněna údržba místní komunikace Technickým službám města, pokud tak žadatel
neučiní, provede údržbu svépomocí ve stejném termínu
povinnost úklidu po ukončení denního provozu, udržování pořádku a čistotu nejen užívané plochy,
ale též okolí (především nedopalky apod.)
žadatel si musí na vlastní náklady zajistit příslušná povolení státní správy
Zodpovědná osoba: p. Jiří Škoda, Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/11 Kanalizace Klopotov
Identifikace:
Na základě úkolu č. RM 65-3720/21 ve znění "RM souhlasí s rozšířením položky rozpočtu
"Chodník do Klopotova - PD" o zpracování PD na splaškovou kanalizaci v ul. Klopotovská a
ukládá OMM zažádat o zpracování cenové nabídky firmu, která již zpracovává PD na chodník
a tu předložit ke schválení do RM." a úkolu RM 65-3721/21 ve znění "RM ukládá ST projednat
připravovanou žádost o možnost financování a následného provozování vybudované
splaškové kanalizace v ul. Klopotovská s vedením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod
a.s. a výsledek jednání předložit do RM", předkládá OMM závěry z jednání s předsedou
představenstva VaK Náchod a.s. panem Ing. Dušanem Térem, kde bylo jednáno o možnosti
realizace kanalizace v ul. Klopotovská.
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Odůvodnění:
OMM v příloze přikládá vyjádření předsedy představenstva VaK Náchod a.s. pana Ing.
Dušana Téra, které bylo městu zasláno jako závěr z jednání o možnosti umístění kanalizace
do ul. Klopotovská.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní odhlasovali 1. variantu usnesení, kterou zároveň zrušili úkol č. RM 65-3720/21.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 68-3912/21
RM ruší úkol č. RM 65-3720/21 ve znění "RM souhlasí s rozšířením položky rozpočtu "Chodník do
Klopotova - PD" o zpracování PD na splaškovou kanalizaci v ul. Klopotovská a ukládá OMM zažádat
o zpracování cenové nabídky firmu, která již zpracovává PD na chodník a tu předložit ke schválení
do RM" a zastavuje práce OMM na přípravě pro budoucí splaškovou kanalizaci v ul. Klopotovská z
důvodu vysokých kalkulací na investiční náklady hlavního kanalizačního řádu a problematického
technologického řešení.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/12 Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí západní část - dodatek č. 2 k SOD
Identifikace:
Stavba stavební úpravy komunikace ul. Na zadomí - západní část je téměř před dokončením.
V současné době probíhají dokončovací práce v úseku vyústění komunikace do ul. Českých
bratří. Během stavby byly oproti PD řešeny vícepráce, které bylo nutné provést. Uvedené
práce byly projednány a odsouhlaseny během kontrolních dnů stavby, které se konaly každý
týden za účasti zástupců města, TDI, ORM a památkové péče. Stavba Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí - jižní část je téměř dokončena, v současné době probíhá výroba
kovaného zábradlí.
Odůvodnění:
Odůvodnění je přílohou RM.
Vícepráce na části Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část budou hrazeny z
položky rozpočtu § 2212 Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní, realizace, vícepráce na části
Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část budou hrazeny z položky rozpočtu
§ 2212 Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní, realizace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podala radním vedoucí ORM. Dotazy se mj. týkaly objemu víceprací. Radní
byli informováni o tom, že dne 30.06.2021 je naplánován konec stavby. Druhá část čeká ještě
na zábradlí, které vyrábí kovář a bude dokončena v následujícím měsíci. Ing. Dostál
poděkoval za tuto akci a dobře zpracovanou přílohu k tomuto bodu. Poté odhlasováno.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 68-3913/21
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“ mezi městem Nové Město
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nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad
Labem, IČO: 45539006, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku 251.837,30 Kč vč. DPH na
celkovou cenu díla 9.754.714,62 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/13 Stavba skladu zahradního nářadí - ul. Přibyslavská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost pí [osobní údaj odstraněn] o souhlas se skladem zahradního nářadí na
zahradě p. č. 728/21, k. ú. Nové Město nad Metují u č. p. 686 v ul. Přibyslavská. Tento sklad
zahradního nářadí je navržen ze dřeva tmavě hnědé barvy s výškou hřebene střechy 2,8 m.
V současné době je na navrženém místě umístěn dřevník a není zachován minimální odstup
od pozemku p. č. 728/22, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, odstupová
vzdálenost je pouze 1 m.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních nad umístěním a dalších návaznostech. Poté odhlasováno navržené
usnesení.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 68-3914/21
RM nesouhlasí se žádostí pí [osobní údaj odstraněn], o umístění skladu zahradního nářadí na
zahradě p. p. č. 728/21 v k. ú. Nové Město nad Metují u č. p. 686 v ul. Přibyslavská se vzdáleností
menší než 2,0 m od hranice pozemku města a doporučuje žadatelce zvážit možnosti umístění
skladu do zadní části pozemku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/14 Smlouva o koordinaci stavebních prací
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení smlouvy o přípoloži na přiložení komunikačních sítí do stavby
města "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují", dle § 10
zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací, uzavírané s firmami GOLDWARE s.r.o., T.G. Masaryka 64, 549 01
Nové Město nad Metují, N_SYS s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, T-MOBILE
CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít smlouvy o přípoloži, které řeší vztah mezi městem, které má platné
stavební povolení na stavbu "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město
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nad Metují" a mezi firmami GOLDWARE s.r.o., N_SYS s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s.,
které mají v rámci stavby chodníků a VO města realizovat své přípolože komunikačních sítí,
na které nepotřebují územní rozhodnutí, což je ustanoveno zákonem č. 194/20017Sb., o
opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz k termínu "přípolož". OMM + ORM - jedná se o běžně používaný termín
mezi stavebníky. Poté odhlasováno.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 68-3915/21
RM schvaluje smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na realizaci
přípolože komunikační sítě "INS_FTTH_CZ_2539_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_Sokolska" do
stavby města "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" na p. p. č.
2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují mezi spol. T-MOBILE
CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 a městem Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 68-3916/21
RM schvaluje smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na realizaci
přípolože komunikační sítě "Kabelizace optickou sítí ulice Sokolská" do stavby města "Rekonstrukce
a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1,
2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují mezi spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka
64, 549 01 Nové Město nad Metují a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 68-3917/21
RM schvaluje smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na realizaci
přípolože komunikační sítě "FTTx_NMNM_008_Sokolská, k.ú. Nové Město nad Metují" do stavby
města "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" na p. p. č.
2093/1, 368/13, 2075/1, 2034/21, 2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují mezi spol. N_SYS
s.r.o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5/15 Znovu povolení předzahrádky pro Café Monastero
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. Pavla Horáka - Café Monastero, Komenského 153, 549 01 Nové
Město nad Metují, o znovu povolení předzahrádky před kavárnou Café Monastero v č. p. 153
ul. Komenského chodníku na p. p. č. 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují. Stejně jako v
minulých letech se jedná u umístění 3 stolků a 6 židlí. Chodník je v těchto místech široký 3m a
tedy minimální průchozí šířka 1,5 m zůstává zachována.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 68-3918/21
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 21 m2 (15 x 1,4 m) na chodníku před
provozovnou kavárny Café Monastero v č. p. 153 ul. Komenského p. p. č. 2034/7, k.ú. Nové Město
nad Metují, v termínu ode dne 30.06.2021-29.06.2023, a to vždy v období od dubna do října, za
následujících podmínek:
předzahrádka je schválena v rozsahu 3 stolečků, kdy u každého z nich jsou 2 židle
předzahrádka bude postavena pouze během otevírací doby provozovny kavárny Café Monastero,
max. do 22.00 hod., mimo otevírací dobu bude uskladněna v prodejně
musí být dodržena minimální průchozí šířka 1,5 m chodníku
v případě poškození, nebo odcizení mobiliáře předzahrádky město za vzniklou škodu neručí
musí být umožněna údržba místní komunikace Technickým službám města, pokud tak žadatel
neučiní, provede údržbu svépomocí ve stejném termínu
povinnost úklidu po ukončení denního provozu, udržování pořádku a čistotu nejen užívané plochy,
ale též okolí (především nedopalky apod.)
žadatel si musí na vlastní náklady zajistit příslušná povolení státní správy
Zodpovědná osoba: p. Pavel Horák, Komenského 153, 549 01 Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/16 Žádost o vyjádření ke změně užívání kancelářských prostor na potravinovou
malovýrobu v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova
Identifikace:
RM přímo na jednání byla informována o žádosti (viz příloha tohoto bodu), která byla dne
22.06.2021 podána Ing. Vladimírem Shánělem na OMM.
Odůvodnění:
Jedná se o žádost o souhlas se změnou užívání nebytového komerčního prostoru v přízemí
BD D, tj. BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na potravinový provoz, malovýrobu ovocných džemů.
Kolaudace BD D proběhla dne 19.12.2019.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - provoz výroby se mu zdá do lokality "zlatého trojúhelníku" nevhodný. Okolí
může být obtěžováno "vůní" nebo "zápachem" z vaření džemů, jde i o problém s dalším
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"zahuštěním" dopravy. Se změnou užívání proto nesouhlasí. ST - přiklání se k názoru Ing.
Němečka, ve stejném duchu se vyjádřili i ostatní radní. Bylo navrženo a následně
odhlasováno usnesení ve znění: "RM nesouhlasí se změnou užívání nebytového komerčního
prostoru v přízemí BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na potravinový provoz, malovýroba ovocných
džemů."
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 68-3919/21
RM nesouhlasí se změnou užívání nebytového komerčního prostoru v přízemí BD č. p. 1510 v ul.
Nerudova na potravinový provoz, malovýroba ovocných džemů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

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

6/1 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
ST navrhl vedoucímu OF, aby tam, kde je vyřazován nábytek, došlo k nabídce na odkoupení.
Vedoucí OF přislíbil toto zabezpečit - tj. předat informace na subjekty, které nějaký nábytek
vyřazují.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 68-3920/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, ZŠ Školní a MŠ Na
Františku ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

6/2 Finanční výpomoc města při přírodní katastrofě
Identifikace:
Radní města Nové Město nad Metují pan Ing. Vilém Maur, MBA navrhnul schválit finanční
výpomoc pro 4 jihomoravské obce Břeclavska a Hodonínska postižené ve čtvrtek dne
24.06.2021 extrémní bouří s krupobitím a tornádem. Extrémně zasaženo bylo 7 obcí, nejvíce
postiženy byly obce Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky a Lužice.
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Odůvodnění:
Operativně zařazený bod ke schválení finančních darů pro nejvíce postižené obce, a to ve
výši dané zákonnou kompetencí RM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 68-3921/21
RM schvaluje finanční dar pro obec Lužice ve výši 20 tis. Kč na odstranění škod způsobených
extrémní bouří s krupobitím a tornádem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 68-3922/21
RM schvaluje finanční dar pro obec Mikulčice ve výši 20 tis. Kč na odstranění škod způsobených
extrémní bouří s krupobitím a tornádem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 68-3923/21
RM schvaluje finanční dar pro obec Moravská Nová Ves ve výši 20 tis. Kč na odstranění škod
způsobených extrémní bouří s krupobitím a tornádem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 68-3924/21
RM schvaluje finanční dar pro obec Hrušky ve výši 20 tis. Kč na odstranění škod způsobených
extrémní bouří s krupobitím a tornádem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 68-3925/21
RM schvaluje RO - poskytnutí finančního daru obcím Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a
Hrušky na odstranění škod způsobených extrémní bouří s krupobitím a tornádem ve výši 80 tis. Kč
(§ 5269). Navýšení částky bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Komplexní pojištění majetku města - hodnocení nabídek
Identifikace:
Otevírání nabídek se konalo dne 18.06.2021 komisí jmenovanou RM. Po posouzení
základních kvalifikačních předpokladů provedou společnosti Renomia a OK Group posouzení
splnění obchodně-pojistných podmínek podaných nabídek a jejich soulad se zadávací
dokumentací. Komise pro hodnocení nabídek jednala o konečném vyhodnocení dne 28. 6. od
12:30 hod. Výsledek byl předložen přímo do jednání RM.
Odůvodnění:
Hodnocení nabídek provede komise jmenovaná RM pouze z nabídek, které projdou procesem
posouzení.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní, kteří nebyli členy hodnotící komise obdrželi podrobné informace z jednání komise a
dále jim bylo odpovězeno na dotazy. Bylo mj. vysvětleno, v čem nabídka pojišťovny
Kooperativa byla v rozporu se zadávacími podmínkami. Některá rizika byla tímto uchazečem
omezena limitem, který v zadávací dokumentaci nebyl umožněn. Uchazeč byl vyzván
v souladu se zákonem o ZVZ k podání vysvětlení, kde potvrdil, že na limitech trvá, viz
vyjádření ze dne 25.06.2021. Na základě toho pak RM rozhodla o vyřazení této nabídky. Dále
radní diskutovali o tom, zda bude nějak možné reagovat na aktuální události na Jižní Moravě
(tornádo a způsobené škody). Bylo vysvětleno, jaké možnosti v tomto zákon o ZVZ dává.
Naformulované znění usnesení RM schválila. Celkem v této věci RM schválila 3 usnesení.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 68-3926/21
RM rozhodla o vyřazení nabídky od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617 - nabídka nesplnila zadávací podmínky.
Některá rizika byla uchazečem omezena limitem, který v zadávací dokumentaci nebyl umožněn.
Uchazeč byl vyzván v souladu se zákonem o ZVZ k podání vysvětlení, kde potvrdil, že na limitech
trvá, viz vyjádření ze dne 25.06.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 68-3927/21
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky nabídku
pojišťovny Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČO: 25073958, se sídlem Římská 2135/45, 120 00
Praha 2, za nabídkovou cenu 3.143.532 Kč, a pověřuje ST podpisem smlouvy v rozsahu přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 68-3928/21
RM ukládá OSÚ jednat po uzavření smlouvy s vítěznou pojišťovnou o možnosti navýšení limitu u
pojistného rizika živel - vichřice, a to v souladu s výhradou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/2 Změna pravidel pro užívání městského rozhlasu
Identifikace:
V rámci projektu Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují,
číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011152 došlo k pořízení digitálního povodňového
plánu města Nové Město nad Metují napojeného na Povodňový informační systém POVIS a
zároveň k vybudování varovného informačního systému města Nové Město nad Metují s
napojením do JSVI. Toto zařízení by mělo být v budoucnu také užíváno pro účely hlášení
městského rozhlasu.
Odůvodnění:
V současné době provádí hlášení městského rozhlasu MMUZ. Na základě dohody s ředitelem
MMUZ panem Jiřím Hladíkem a po důkladném zaškolení dodavatelem nového zařízení
převezmou hlášení městského rozhlasu pověření pracovníci MěÚ v Novém Městě nad Metují.
Z tohoto důvodu byla sestavena nová pravidla pro užívání městského rozhlasu. Předchozí
Pravidla, která byla schválena RM 107, usnesením č. RM 107-3673/07 z 05.02.2007 se tímto
ruší.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - od občanů slyšel v poslední době připomínky, že je rozhlas na více místech velmi
potichu, špatně slyšitelný. TAJ se telefonicky spojil s Ing. Machem, který má projekt "rozhlas"
na starosti. Ing. Mach z ORM na dotaz odpověděl, že v rámci smlouvy je do dne 30.09.2021
zkušební provoz. To poskytuje dostatečný prostor pro shromáždění připomínek ze strany
občanů, kde to je a není špatné. TAJ - dáme na web výzvu, kam by se měli občané obracet s
připomínkami ke slyšitelnosti rozhlasu. Ing. Mach - bylo by to dobré. Poté odhlasováno.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 68-3929/21
RM schvaluje nové znění Pravidel pro užívání městského rozhlasu a světelných novin a pověřuje
ST jejich podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/3 Zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí ze dne 07.06.2021
Identifikace:
RM je předložen zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
07.06.2021 - podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
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Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Radní a předseda KŽP Ing. Dostál sdělil radním, co ze zápisu KŽP vyplývá, mj. i nadále
zůstává předsedou KŽP. Náhradní výsadby Na Bořetíně, k nabídce DLNK se vyjádřila
KŽP kladně (mělo by dojít k podpoře), ze zápisu je 1 usnesení. Radní diskutovali i o trestném
činu - otrávení buků v parku u MSSS Oáza. Budou se tím zabývat orgány činné v trestním
řízení. Poté byla 3 navržená znění usnesení odhlasována s tím, že 3. návrh byl před
hlasováním drobně upraven.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 68-3930/21
RM bere na vědomí zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí ze dne 07.06.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 68-3931/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP schválit kácení uvedených dřevin v rozsahu podnětu
předloženého TS (viz bod 4 zápisu KŽP - příloha) s tím, že TS předloží žádost o schválení kácení do
další RM.
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 68-3932/21
RM bere na vědomí doporučení KŽP, aby byly informovány odpovědné orgány k prověření příčiny
úhynu 5 ks buků v areálu MSSS Oáza.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 26.07.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/4 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení - Elektrowin a.s. (128/2021)
Identifikace:
OŽP předkládá RM ke schválení novou smlouvu o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi firmou Elektrowin a.s., IČO:
27257843, Michelská 300/60, Praha 4 a městem Nové Město nad Metují - viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Nová smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení je RM předkládána ke schválení z důvodu, že ode dne 01.01.2021 je
platný nový zákon o odpadech č. 541/2020 a taktéž byl vydán zákon o výrobcích s ukončenou
životností 542/2020. Tyto zákony nově upravují povinnosti provozovatelů kolektivních systémů
a jejich společníků. Proto je nutné uzavřít novou smlouvu, která nahradí starou z roku 2012.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Stránka 54

ZÁPIS Z PORADY
RM 68 ze dne 28.06.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 68-3933/21
RM schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Elektrowin a.s.,
IČO: 27257843, Michelská 300/60, Praha 4, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/5 Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 17.06.2021
Identifikace:
Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 17.06.2021 od 19:00 hodin
v klubovně TJ Sokol Krčín viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 68-3934/21
RM projednala Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 17.06.2021 v klubovně
TJ Sokol Krčín, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 68-3935/21
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 6 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 17.06.2021,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

7/6 Veřejná zakázka - Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ - zrušení zakázky
Identifikace:
Bod aktuálně předložený přímo na jednání RM 68. Usnesením RM č. 67-3870/21 ze dne
14.06.2021 RM rozhodla o vítězi veřejné zakázky "Nákup gastro-vybavení pro ZŠ a MŠ"
společnosti GASTRO komplet UO s.r.o., se sídlem M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí,
za nabídkovou cenu 455.274,50 Kč bez DPH, 95.607,60 Kč výše DPH, 550.882,10 Kč vč.
DPH a pověřila ST podpisem smlouvy. Nyní je RM navrhováno zrušení této zakázky.
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Odůvodnění:
Při prohlídce místa plnění vítězným uchazečem bylo zjištěno, že technické požadavky na
připojení a fungování nabídnutých zařízení nejsou v souladu se specifikací v zadávací
dokumentaci. Na základě těchto skutečností bude třeba provést revizi specifikace požadavků
na jednotlivé stroje a na základě těchto zjištění pak vypsat zakázku novou. V zadávací
dokumentaci je uvedena možnost zakázku před podpisem smlouvy zrušit, smlouva s vítězem
ještě nebyla podepsána.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k bodu na tzv. "žlutém papíře" podala radním pí Konvalinová. Diskutující: TAJ,
ST. Poté odhlasováno.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 68-3936/21
RM revokuje usnesení č. RM 67-3870/21 ze dne 14.06.2021, kterým na základě doporučení
hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky určila nabídku společnosti GASTRO komplet UO
s.r.o., se sídlem M. R. Štefánika 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, za nabídkovou cenu 455.274,50 bez
DPH, 95.607,60 Kč výše DPH, 550.882,10 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 68-3937/21
RM ruší v souladu se zadávací dokumentací veřejnou zakázku malého rozsahu na Nákup gastrovybavení pro ZŠ a MŠ.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Konec jednání RM 68 v 16:20 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 68 vyhotoven dne:
Zápis z RM 68 vypraven dne:
Zápis z RM 68 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
02. července 2021
02. července 2021
02. července 2021
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