Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 7 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 28.01.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

18:10

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:10

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

18:10

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

18:10

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:10

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:10

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

18:10

Plná

8
9

Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00

18:10
18:10

Plná
Plná

referentka OŠKS (OF)
vedoucí OSP (OSV)
vedoucí OSV
vedoucí OMM
vedoucí OMP (OMM)
vedoucí ORM (OMM)
vedoucí OSN (OMM)

13:04 - 13:20
13:20
13:20
14:05
14:05
14:23
15:19

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16

Iveta Habrová
Dagmar Dvořáčková
Mgr. Denisa Plšková
Ing. Libor Pozděna
Miluše Šulcová
Ing. Simona Vojnarová
Pavel Horvat

16:25 - 16:57
13:45
14:02
16:33
14:22
15:18
16:23

Záznam a ověření zápisu:
Ověřovatel zápisu

Zapisovatelka

Ing. Jan Němeček

_____________________

Ing. Martin Prouza

_____________________

Simona Hoffmannová

_____________________

Schválení zápisu z předcházejícího jednání (tj. RM 6 dne 14.01.2019)
Ověřovatelé zápisu z předcházejícího jednání:
Ing. Vilém Maur, MBA
Mgr. Josef Hylský
Bez připomínek k zápisu, zápis byl schválen.
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Program:
1

Program jednání RM

1/1

Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 28.01.2019

1/2

Aktuální informace z OŠKS, OSV a OSP (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne
05.11.2018)

2/1

Věcné břemeno pro vyústění výpustného potrubí rybníku

2/2

Prodej stavby na cizím pozemku

2/3

Cena nájmu pozemků na rok 2019 z pohledu inflační doložky

2/4

Pronájem částí pozemků – zahrada v lokalitě Na Bobečku

2/5

Směna pozemků v k. ú. Krčín, lesní za části pod cestami

3/1

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského vícepráce - slaboproud, střecha nad družinou

3/2

Žádost o souhlas se zásahem do pozemků města - novostavba 4 RD, Na Výsluní

3/3

Nová investiční položka rozpočtu - Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní

3/4

Žádost o souhlas s rozšířením sjezdu k čp. 1050 v ul. Pod Výrovem a s posunem lampy VO

3/5

Zápis z 1. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 16. ledna 2019

3/6

Přístřešky pro autobusové zastávky

3/7

Změna č. 1 územního plánu - SOD

3/8

Podání žádosti o dotaci na projekt „Evropa, můj domov“ do komunitárního program EU –
Evropa pro občany

3/9

Aktualizovaný zásobník investičních akcí města

3/10

Smlouva o umístění zařízení na podpěrný bod nn

3/11

Investice 2019 - časový harmonogram realizace

4/1

Dodatek ke Kupní smlouvě na teplo pro čp. 44-47

4/2

Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Zápis ze 150. zasedání Bytové komise

4/5

Smlouva o dílo - Demolice kasáren, projektová dokumentace

4/6

Žádost nájemníků bytového domu TGM o pomoc při řešení škodní události - návrh postupu

4/7

Podání žádosti o dotaci "Vzduchotechnika ZŠ Malecí" - vývoj situace před podáním žádosti

4/8

Žádost o souhlas vlastníka - KINO 70
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5/1

Limit mzdových prostředků pro školy a školská zařízení na rok 2019

5/2

Ediční plán MMUZ na rok 2019

5/3

Ediční plán MKN na rok 2019

5/4

Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2019

5/5

Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami

5/6

Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského

6/1

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2018

6/2

Rozpočet sociálního fondu 2019 – návrh

6/3

Žádost SK o mimořádnou dotaci

6/4

Rozpočtové opatření - § 6402 – vratky nevyčerpaných dotací

6/5

Žádost Mateřského centra Na zámečku o. p. s. – čerpání dotace na rok 2019

7/1

Program prevence kriminality na místní úrovni 2019 - dotační řízení

7/2

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 60. výročí

7/3

Systemizace pracovních míst ke dni 01.02.2019

7/4

Zápis z 1. jednání Partnerského výboru

7/5

Zápis z prvního zasedání Komise životní prostředí ze dne 16.01.2019

7/6

Žádost MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. o souhlas s projektem

8/1

MST - informace z jednání na MMR ČR ve věci budoucích dotačních titulů

8/2

Ing. Prouza - aktuální informace z jednání Dopravního výboru KHK ze dne 28.01.2019

8/3

Dotaz p. Jarolímka ke stanovisku JUDr. Všetečky ve věci místního referenda
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1 Program jednání RM
Identifikace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:45
13:45 - 14:05
14:05 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:05
17:05 - 17:35
17:35 - 18:10

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1 USNESENÍ č. RM 7-228/19
RM souhlasí s programem jednání RM 7.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/1 Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 28.01.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 7 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 7-229/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Aktuální informace z OŠKS, OSV a OSP (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne
05.11.2018)
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 408-17571/18, tj. splatný úkol č. 23485 ze dne 05.11.2018
vystoupili v úvodu zasedání RM vedoucí OŠKS, OSV a OSP s aktuálními informacemi ze
svých odborů a oddělení.
Podrobné náplně a přehled činností, které zajišťují jednotlivé odbory a oddělení, jsou k
dispozici
na
www
stránkách
města,
ve
výročních
zprávách
MěÚ
viz
http://www.novemestonm.cz/obcan/dokumenty-mesta-a-meu/vyrocni-zpravy-meu-1/
Harmonogram vystupujících VO - začátek vždy ve 13:05 hodin v den konání dané RM v
kanceláři ST:
RM 6 - Bc. Tyč (OSÚ) + Mgr. Továrek (OI) + Ing. Kunte (OF)
RM 7 - Mgr. Kupka (OŠKS) + Mgr. Plšková (OSV) + pí Dvořáčková (OSP)
RM 8 - Ing. Fröde (ÚKIA, DPO) + p. Rek, DiS. (SL)
RM 9 - Mgr. Petera (OS) + Ing. Pozděna (OMM)
RM 10 - Ing. Skalský (OVRR) + Ing. Hanka (OŽP)
RM 11 - p. Trojan (TS) + p. Kratěna (MP)
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Odůvodnění:
Plnění úkolů.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:04 hodin přišla na jednání RM v rámci plnění úkolu, pí Iveta Habrová, referentka
Oddělení školství, kultury a sportu (dále jen „OŠKS“). Seznámila radní s náplní a aktuálními
informacemi z OŠKS. OŠKS vykonává státní správu - 12 škol a školských zařízení, sběr
podkladů pro přípravu rozpočtu na platy a ostatní osobní náklady, projednání rozpočtu na KÚ
KHK a poté s řediteli škol, úprava rozpočtu v souvislosti se změnami výkonů od záři,
závěrečné vyúčtování dotací za kalendářní rok. Pro ředitele škol a školských zařízení jsou
pořádány 4x ročně porady na MěÚ, za účasti zástupců KÚ KHK a dalších odborníků.
OŠKS metodicky řídí příspěvkové organizace města. Další činnosti OŠKS: evidence žádostí o
dotace z rozpočtu města - jejich předložení do RM, příprava smluv, zveřejnění v Registru
smluv, následná kontrola vyúčtování, finanční výkazy, Univerzita třetího věku, Žákovský
parlament, spolupráce s KSPORT a KKULT. Organizačně zajišťují a koordinují různě kulturní
a společenské akce, Brány města, Dny evropského dědictví, Dětský Silvestr, vyhlášení
Sportovců města (letošní host Šárka Kašpárková - uskuteční se dne 29.03.2019). OŠKS
spolupracuje s ÚKIA při kontrolách příspěvkových organizací a spolků.
Dotazy diskutujících:
Ing. Maur - k rozpočtu škol - školy cca 1/4 roku fungují na jakémsi provizoriu? OŠKS - ano.
Tato situace je každý rok obvyklá? OŠKS - ano.
Mgr. Hylský - situace je stejná pro všechny školy? OŠKS - Rozpočet se stanovuje podle počtu
žáků na základě krajských normativů, které si kraje stanovují různě. Se zavedením nového
financování od roku 2020, by se rozdíly mezi kraji měly odstranit. Žádné další dotazy již
nebyly. Paní Habrová odešla z jednání RM ve 13:20 hodin.
Ve 13:20 hodin byly dalšími prezentujícími vedoucí Odboru sociálních věcí (dále jen "OSV") pí
Mgr. Denisa Plšková a vedoucí Oddělení sociální prevence (dále jen "OSP") pí Dagmar
Dvořáčková. OSV - vykonáváme jak státní správu, tak i samosprávu. Poté předala slovo pí
Dvořáčkové, ta mj. uvedla, že OSP vykonává převážně státní správu. Co se týká samosprávy,
tak ta je zajištěna v rámci cca 0,4 úvazku u vedoucí oddělení a jedná se o oblast prevence
kriminality a metodické vedení CP Mandl. V oblasti státní správy OSP zajišťuje sociálněprávní ochranu dětí a to v oblasti výkonu kolizního opatrovnictví, sociální kurately, náhradní
rodinné péče, agenda domácího násilí a CAN (týrané, zanedbávané a zneužívané dítě).
V oblasti prevence kriminality se jedná především o koncepční materiál Strategie prevence na
dané roky, zajišťování dotačního titulu města na podporu jednorázových a krátkodobých
preventivních projektů, kdy předkladateli žádosti jsou především základní a střední školy,
vedení žádostí do jiných dotačních titulů, jako např. MV ČR, pro oblast prevence kriminality především finanční podporu na realizace výchovně-rekreačního pobytu pro děti, které jsou
v evidenci SPOD, tento pobyt je již tradicí, letos se bude realizovat pro třinácté. OSP
spolupracuje s psycholožkou paní PaedDr. Janou Tomanovou, která je 80 % zaměstnancem
města Nové Město nad Metují a zajišťuje práci psychologa sociálně-právní ochrany dětí.
V rámci svého úvazku pracuje částečně jako konzultant pro školy. V rámci SPOD pracuje
nejčastěji s traumatizovanými dětmi těžkými rodičovskými konflikty v rámci opatrovnických
řízení. Pod OSP patří také Centrum prevence Mandl (dále jen „CP Mandl“).
Dotazy diskutujících:
Mgr. Hylský - zeptal se, co se v CP Mandl děje a co konkrétně je jeho náplní. OSP - CP Mandl
dělá "průvodce" lidem, kteří přijdou a hledají pomoc. CP Mandl nejedná přímo za člověka, ale
učí ho, aby se dokázal postavit na vlastní nohy a fungovat v běžném životě - např. je učí
hospodařit s penězi, vařit levné recepty, aby dokázali více ušetřit. Ing. Maur - kolik takových
klientů CP Mandl má? OSP - je to různé, někteří klienti jsou krátkodobí, jiní zase dlouhodobí,
když mají více problémů k řešení. Na dotaz TAJ odpovídá vedoucí OSP, že je CP Mandl
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zaměřené na celý SO ORP Nové Město nad Metují. MST se dotázal na porovnání s jinými
městy. OSP + TAJ - nemáme čísla pro porovnání, museli bychom srovnat stejná 2 zařízení a
takové, které by bylo stejné, jako CP Mandl, v okolí není. CP Mandl je registrovanou sociální
službou, jeho provoz je financován v rámci státní účelové dotace MPSV a v posledních letech
především v oblasti mzdových nákladů na pracovníky z Individuálního projektu KHK, kdy CP
Mandl podalo nabídku na veřejnou zakázku na nákup služby. TAJ - i na oblast sociálně-právní
ochrany dětí je státní účelová dotace, ze které jsou hrazeny související provozní i mzdové
náklady. Problémem jsou časté změny v pravidlech ze strany MPSV. Metodika na čerpání
dotace SPOD je na každý rok nová a více se vymezující, kritéria čerpání jsou přísnější. Žádné
další dotazy již nebyly. Paní Dvořáčková odešla z jednání RM ve 13:45 hodin.
OSV v rámci samosprávy například zajišťuje komunitní plánování sociálních služeb, vyřizuje
podklady pro byty zvláštního určení, vyjadřuje se k vyhrazenému parkování, ve spolupráci
s OSN rozhoduje o ubytování v městské ubytovně viz nová pravidla, spolupracuje s MSSS
Oáza. Většina činností je však ve státní správě. Například parkovací průkazy (pro občany
zdravotně postižené), sociální práce - mimo jiné i s občany ubytovanými na městské ubytovně
(snažíme se vést, aby si hledali standardní bydlení), vykonáváme depistáže, agendu
sociálního kurátora, ... Ing. Maur - kolik lůžek má městská ubytovna? OSV - ubytovna je pro
13 osob. Dále vedoucí OSV vyjmenovala jednotlivé referentky OSV a jejich pracovní náplň.
Město dělá veřejného opatrovníka celkem 18 lidem. Mimo to podáváme zprávu soudu o
výkonu fyzického opatrovníka (jedná se o 44 lidí). TAJ - informoval o plánovaných
personálních změnách na OSV. Zajišťujeme sociální pohřby - cca 3 za rok. MST - reagoval na
sociální pohřby, o kterých viděl před pár dny reportáž v TV. OSV - veškeré náklady jsou nám
propláceny MMR ČR a nárok uplatňujeme i v rámci dědického řízení. Zajišťujeme distribuci
opiátových receptů. Letos v květnu končí projekt v rámci plánování sociálních služeb, ve
kterém jsme vydávali letáky - na všech 7 služeb sídlících ve městě, OSPOD má samostatné 2
letáky, chystáme přehled kompenzačních pomůcek, připravujeme leták s informacemi pro
pečující o duševně nemocné, vydali jsme brožury Řekněte si, co potřebujete. Je zpracována
Analýza bezbariérového bydlení pro seniory, realizovali jsme Dny otevřených dveří
v sociálních službách, semináře, stáž, exkurze v sociálních službách, vytvořili jsme nový plán
sociálních služeb, z prostředků v rámci projektu hradíme externího metodika pro plánování.
Od prosince 2019 chceme jít do nového projektu KHK - záměr jsme nedávno předkládali Radě
a nyní zahajujeme projekt Seniorská obálka. Ing. Maur - bezbariérový přístup do bytových
domů - bylo by potřeba v těch bytových domech udělat osvětu. Vedoucí OSV uvedla, že
projektová manažerka paní Škodová zveřejnila výzvu v Novoměstském zpravodaji. Záležitosti
kolem "Metuje" - OSV - sankce za provoz služby bez registrace je dle posledních informací
z KÚ KHK nedořešená, dostali pokutu 250.000 Kč, probíhají jednání u soudů. TAJ - stále
nemají registraci sociální služby, pořád je to fakticky hotel. Ing. Maur - stav registrace
běží? OSV - ne, o registraci dle našich informací nepožádali. KÚ KHK uvádí, že mohou
požádat a poté to dotáhnout kolaudaci do konce, ale paní ředitelka hotelu Metuj uvádí
s odkazem na svého právníka opak. Další dotazy radních nebyly. Mgr. Plšková odešla
z jednání RM ve 14:02 hodin.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 7-230/19
RM bere na vědomí aktuální informace z OŠKS, OSV a OSP přednesené na jednání RM 7
zástupkyní vedoucího OŠKS, vedoucí OSV a vedoucí OSP.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/1 Věcné břemeno pro vyústění výpustného potrubí rybníku
Identifikace:
Pro sloučené územní a stavební řízení na stavbu výustního objektu výpustného potrubí od
městské umělé vodní nádrže ve Vrchovinách do koryta vodního toku Rozkoš na pozemku p.
p. č. 1005, druhu pozemku vodní plocha, v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví státu, zapsaném na LV č. 204 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, se
kterým hospodaří Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, je třeba uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
Odůvodnění:
Povodí Labe, s. p., předložil na základě žádosti města o souhlas ke sloučenému územnímu a
stavebnímu řízení s umístěním výustního objektu výpustného potrubí od městské umělé vodní
nádrže na pozemku města p. p. č. 215 v k. ú. Vrchoviny do koryta vodního toku Rozkoš,
smlouvu o zřízení věcného břemene. Bez uzavření předložené smlouvy Povodí Labe, s. p.,
souhlas se stavbou dle svých pravidel nevydá. Pro smlouvu byl vyhotoven geometrický plán
dle projektové dokumentace.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 7-231/19
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 6DHM190009 s podnikem Povodí Labe,
státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (dále jen
Povodí Labe, s. p.), na pozemku p. p. č. 1005, druh pozemku vodní plocha, v k. ú. Vrchoviny a obci
Nové Město nad Metují, zapsaném na LV č. 204 u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod,
vlastníka ČR, právo hospodaření Povodí Labe, s. p., v rozsahu 9 m2 dle geometrického plánu č.
606-608/2018 ze dne 07.11.2018, na dobu neurčitou, za úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH v
zákonné výši s tím, že město uhradí též náklady na vklad do KN ve výši 1 000 Kč, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Prodej stavby na cizím pozemku
Identifikace:
Pí [osobní údaj odstraněn], požádali o koupi stavby (jiná stavba) v majetku města Nové Město
nad Metují na pozemku stavební parcela č. 686 o výměře 17 m2 v k. ú. Krčín, v majetku SG
PARTNER s.r.o., Vejvodova 445/1, Staré Město, 11000 Praha 1. V žádosti žadatelé uvedli, že
pozemek st. p. č. 686 v k. ú. Krčín od vlastníka kupují a chtěli by ho využít na parkoviště ke
stavbě, jejíchž rekonstrukci chtějí realizovat na sousedním pozemku st. p. č. 320 v k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Nemovitost není v dobré kondici, není samostatně provozovatelná, snad pouze jako malý
sklad, není městem využívaná. Je na cizím pozemku. Město k ní nemá přístup po vlastním
pozemku. Prodejem nemovitosti bude umožněna rekonstrukce stavby na sousedním
pozemku, která by mohla pozitivně ovlivnit vzhled lokality. OSN doporučuje prodej.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

Stránka 7

ZÁPIS Z PORADY RM 7

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Z podrobnějšího projednání:
Zazněl dotaz radních, zda se k této záležitosti vyjadřoval OV Krčín. Vedoucí OMP přislíbila
prověřit a radní o tom informovat. Před vypořádáním zápisu z RM dorazila informace, že OV
Krčín souhlasí prodejem.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 7-232/19
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek na cenu nemovitosti v místě a čase obvyklou na
pozemku st. p. č. 686 o výměře 17 m2 v k. ú. Krčín v majetku města, která je zapsaná na LV č.
10001 pro KHK, KP Náchod a poté předložit RM návrh zveřejnění záměru města prodat nemovitost
na pozemku st. p. č. 686 o výměře 17 m2 v k. ú. Krčín.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Cena nájmu pozemků na rok 2019 z pohledu inflační doložky
Identifikace:
Pro rok 2018 byla stanovena míra inflace ve výši 2,1 %. Dle ujednání ve většině smluv o
nájmu pozemků (inflační doložka) má město možnost uplatnit zvýšení nájmu dle míry inflace.
Odůvodnění:
OF: S ohledem na vynaložení nákladů na poštovné doporučuje zvýšit nájemné u těch smluv,
kde jednotlivý zisk bude činit 50 Kč. OMP: U smluv k podnikání proběhlo poslední zvýšení
nájemného v roce 2013, kdy inflace za rok 2012 dosáhla výše 3,3 %, a to u těch smluv
k podnikání, kde zvýšení ročního nájemného o inflaci přesáhlo částku 50 Kč. U ostatních
smluv došlo ke zvýšení v roce 2012 z důvodu stanovení nových cen RM po zrušení regulace
cen dle zákona. Od roku 2017 je sjednávána v dodatcích a nových smlouvách možnost
kumulování zvýšení nájemného o inflaci nejvýše za 3 po sobě následující roky. Zatím je počet
těchto smluv malý. Vzhledem k nízké inflaci a malému zisku (cca 7 749,50 Kč u všech
nájemních smluv a cca 6 956 Kč u smluv, kde jednotlivé navýšení bude činit 50 Kč – vše bez
nákladů na poštovné), doporučujeme ponechat nájemné pro rok 2019 ve stávající výši u
všech smluv o nájmu pozemků. Ke dni 1. 1. 2019 evidujeme 103 smluv o nájmu pozemků,
z toho 31 na pozemky k podnikání (včetně 7 smluv pro autoškoly). Podrobnější přehled o
výnosu za rok 2018 v příloze. Pro srovnání v roce 2018 byla inflace 2,5 % a ke zvýšení nájmu
RM nepřistoupila.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur a ST jsou v tomto případě pro nenavyšování inflace. Ing. Němeček uvedl, že i při
vědomí, že navýšení je malé, by ale bylo dobré zvážit, zda k navýšení za rok 2018
nepřistoupit, tzn. v rámci dodatku smlouvy se pokusit do smluvního vztahu dostat tu možnost
sčítání inflací a tím pak i souhrnného navýšení za více let. Vedoucí OMP upozornila, že pokud
to nájemce podepíše, tak by to bylo možné. Dále upozornila, že to je cca 100 smluv, kde by
bylo nutné toto učinit. Po delší diskusi radních, která se týkala i bodu 5/1 - nájemních smluv na
nebytové prostory - bylo hlasováno o návrhu usnesení a), tj. ponechání stávající výše
nájemného za pozemky v majetku města pro rok 2019 z důvodu nízké inflace. Hlasováním
bylo schváleno.
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 7-233/19
RM schvaluje ponechání stávající výše nájemného za pozemky v majetku města pro rok 2019
z důvodu nízké inflace. Výtěžek ze zvýšeného nájmu by byl neúměrně nízký vzhledem k množství
dodatků, které by bylo třeba projednat a rozeslat.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Pronájem částí pozemků – zahrada v lokalitě Na Bobečku
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 913/1 o výměře 11 m2, druh pozemku trvalý travní porost, část
pozemku p. p. č. 915/1 o výměře 6 m2, druh pozemku zahrada a část pozemku p. p. č. 915/7
o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha; všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsané na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují. V souladu s usnesením RM 5 byl ode dne 04.01.2019 do dne 22.01.2019 zveřejněn
záměr města pronajmout části pozemků za účelem zahrady u rekreační chaty za minimální
nájemné ve výši 11 Kč za 1 m2 a rok. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné
vyjádření žadatelky s nabídkou nájemného v požadované min. výši. Jiná vyjádření či
připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
V současnosti jsou požadované části pozemků zaploceny a tvoří součást zahrady u rekreační
chaty. Znění smlouvy bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu části pozemku, schválené
usnesením č. RM 367 – 15726/17 dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 7-234/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků p. p. č. 913/1, p. p. č. 915/1 a p. p. č. 915/7
o celkové výměře 39 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují s paní [osobní údaj odstraněn], za účelem
zahrady u rekreační chaty, a to ode dne 01.02.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
a za nájemné ve výši 11 Kč za 1 m2 a rok, s podmínkou vyklizení a zarovnání pozemků při ukončení
nájmu a s tím, že nájemné bude uhrazeno s účinností od 1. ledna 2019 (tj. za celý kalendářní rok)
z důvodu, že pozemky jsou žadatelkou již užívány. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Směna pozemků v k. ú. Krčín, lesní za části pod cestami
Identifikace:
RM uložila usnesením č. RM 5-89/18 ze dne 17.12.2018 zveřejnit záměr města směnit
pozemky p. p. č. 469/9 o výměře 18 m2, druh pozemku orná půda a p. p. č. 242/9 o výměře
22 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Krčín, z vlastnictví [osobní údaj odstraněn], za
pozemek p. p. č. 236/43 o výměře 188 m2, druh pozemku lesní pozemek, v k. ú. Krčín, ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují. Záměr města byl zveřejněn ode dne 21.12.2018 do
dne 11.01.2019.
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Odůvodnění:
Vyjádření odborů je v příloze včetně výpočtu cen směňovaných pozemků.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 7-235/19
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků p. p. č. 469/9 o výměře 18 m2, druh pozemku orná
půda a p. p. č. 242/9 o výměře 22 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Krčín, z vlastnictví [osobní
údaj odstraněn] (dále jen „směňující“), zapsaných na LV č. 877 za pozemek p. p. č. 236/43 o výměře
188 m2, druh pozemku lesní pozemek, v k. ú. Krčín, z vlastnictví města Nové Město nad Metují,
zapsaný na LV č. 10 001, oba LV pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedené
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, s doplatkem ve výši
700 Kč za lesní pozemek a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru města. Poplatek za
návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ve výši 1000 Kč uhradí každá strana jednou polovinou.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/1 Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského vícepráce - slaboproud, střecha nad
družinou
Identifikace:
Dodavatel stavby "Přístavba tělocvičny" firma STAKO s.r.o. IČO: 422 2894 68 předložila ke
schválení následující vícepráce: provedení slaboproudu v celkové výši 451 802 Kč včetně
DPH a provedení napojení střechy tělocvičny na střechu družiny ve větším rozsahu než
předpokládal projekt v celkové výši 68 892,34 Kč včetně DPH. Pro Informaci ORM předkládá
v příloze bodu přehled veškerých víceprací schválených RM a víceprací výhledových, které se
projednávají a budou předloženy ke schválení v průběhu stavby. Očekávané vícepráce jsou:
vnitřní opláštění haly deskami CETRIS, změna svítidel ze zářivkových na LED, basketbalové
koše a sloupky pro sítě, vybavení nábytkem, které nebylo součástí projektové dokumentace.
Na tyto práce dodavatel zatím nepředložil ocenění. Na vybavení nábytkem bude vypsáno
samostatné výběrové řízení.
Odůvodnění:
Slaboproud nebyl zahrnut do projektové dokumentace. V loňském roce bylo zadáno
zpracování projektové dokumentace projektantovi firmě PROJECTICON s.r.o. IČ.: 288 094
59. STAKO s.r.o. předložilo oceněný výkaz výměr. Jedná se především o rozvody počítačové
sítě a konektivity, školní rozhlas a zvonek, kameru u vchodu do tělocvičny, ozvučení
tělocvičny, domácí telefon a zabezpečovací systém. Provedení těchto prací je nezbytné pro
provoz tělocvičny. Napojení střechy tělocvičny na střechu družiny bylo řešeno v PD
rozebráním stávající krytiny pouze v místě napojení. Dodavatel toto řešení vhledem k tomu, že
se jedná o napojení krytiny z PVC folie na stávající plechovou krytinu nedoporučuje. Tvrdí, že
toto napojení nelze se zárukou spolehlivě provést a po 2 letech provozu bude docházet
k zatékání. TDI se zdůvodněním dodavatele souhlasí a doporučuje provedení dle návrhu
dodavatele. Z výše uvedených důvodů ORM doporučuje schválení výše uvedených víceprací.
Vnitřního opláštění deskami CETRIS dodavatel řeší konstrukčně a pak následně předloží
nacenění, které bude zohledňovat i méně práce s tím spojené. V PD je navrženo opláštění
pouze sloupů ocelové konstrukce a plnoplošné opláštění od parapetů oken po dřevěný
obklad. Z hlediska technického je třeba provést plnoplošné opláštění stěny k družině z těchto
důvodů: povrch stěny je nesourodý vykazuje nerovnosti, jejichž vyrovnání omítkou je
problematické, aby bylo dosaženo kvalitního povrchu téměř nemožné. Zároveň ve dvou polích
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jsou ocelová táhla, která by přinášela komplikace při provozu tělocvičny. V souvislosti s tím
budou jako méně práce: vestavěné lavice mezi sloupy a omítka stěny. Lavice byly odstraněny
i z důvodu bezpečnosti a jejich neprovedení bylo domluveno na kontrolním dni s vedením
školy. Opláštění štítových stěn bylo navrženo z estetických důvodů, aby došlo k sjednocení
povrchů v tělocvičně, jeho realizace je stále na rozhodnutí města, k němuž bude tato
záležitost předložena po vyčíslení prací dodavatelem. Náhrada navržených zářivkových
svítidel za svítidla LED byla navržena dodavatelem a předběžně odsouhlasena minulým MST.
Důvodem je úspora energie, delší životnost, nebude třeba častá výměna, která je vzhledem
k umístění ve stropu tělocvičny problematická. Basketbalové koše a sloupky na volejbalové
sítě nebyly součástí PD. Jejich provedení je pro provoz tělocvičny nezbytné a navíc je třeba
provést odpovídající technické řešení ve stěnách a podlaze tělocvičny. Další sportovní
vybavení jako jsou branky na házenou, florbalové branky + mantinely apod. nejsou pevně
spojené se stavbou, jejich pořízení je možné zvážit. Vybavení nábytkem nebylo součástí PD,
pro zprovoznění tělocvičny je nezbytné, na dodávku bude vypsáno výběrové řízení. V příloze
bodu je koncept výpisu nábytku. V rozpočtu města na rok 2019 již bylo počítáno s případnými
a výše popsanými vícepracemi na tuto akci, tak není nutné provádět rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy a připomínky radních - Mgr. Hylský - dotaz na cenu za slaboproud - zdá se mu celkem
vysoká - máme něco pro porovnání? Vedoucí ORM - jde o nižší cenu než je rozpočtováno v
PD. Ing. Maur - dotaz na PD pro slaboproud - vedoucí ORM - šlo o dodatečné doprojektování
projektantem celé dosavadní PD. Pan Jarolímek opakoval dotazy, které zaslal e-mailem na
ORM - tj. co z víceprací vychází z původního projektu a na co se přišlo dodatečně a muselo
být doprojektováno a oceněno? Jde mu především o to, zda jsou v této chvíli již vyjasněny
veškeré vícenáklady? Vedoucí ORM uvedla, že tabulka v příloze tohoto bodu obsahuje vše,
co v této chvíli víme, ale v některých případech jde o odhady. Ing. Pozděna uvedl, že ale nelze
vyloučit, že se ještě na něco narazí. Navázala diskuse radních o závádění opatření, která by
do budoucna tyto situace minimalizovala, tj. např. profesionální posuzování PD a eliminace
chyb a nedostatků. ST uvedl, že k tomu je nakročeno - viz působení Ing. Nývlta na ORM.
Radní se dále shodli, že bude třeba dále mj. pracovat na tom, aby byly co nejjasnější zadávací
podmínky na investiční zakázky, které by takový rozsah víceprací a nedostatků v PD
zamezily. Rovněž se diskutovalo o kvalitě vysoutěžených zpracovatelů PD - tj. hledání cest k
vícekriteriálním soutěžím a k otázce sankcí ve smlouvách v případě nedostatků v PD.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 7-236/19
RM souhlasí s vícepracemi na akci „Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského“ dle předloženého
nacenění: provedení napojení střechy tělocvičny na střechu družiny v celkové výši 68.892,34 Kč vč.
DPH a provedení slaboproudu za celkovou cenu 451.802 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 7-237/19
RM bere na vědomí další očekávané vícepráce, které budou předloženy ke schválení RM po jejich
ocenění dodavatelem ve znění předložené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 11

ZÁPIS Z PORADY RM 7

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/2 Žádost o souhlas se zásahem do pozemků města - novostavba 4 RD, Na Výsluní
Identifikace:
Na město byla doručena žádost společností INS spol. s r.o., která zastupuje investorku
[osobní údaj odstraněn], o souhlas města se zásahem plánované výstavby 4 RD v lokalitě Na
Výsluní do pozemků města.
Odůvodnění:
Jednalo by se o zatížení pozemků města vodovodními přípojkami, elektro a NTL přípojkou,
sjezdy na parkovací stání a zpevněnou plochou na pozemku města (více v podané žádosti v
příloze).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM - jde o dopřesnění již předchozího negativního stanoviska města, které RM
schválila. Ing. Maur upozornil, že uvedené důvody se nám prolínají se zápisem z jednání
Komise pro výstavbu a rozvoj. Po krátké diskusi radní odsouhlasili upravené znění
usnesení: "RM souhlasí s odesláním negativního vyjádření města na žádost společností INS
spol. s r.o. o souhlas se zásahem do pozemků města novostavbou 4 RD v lokalitě Na Výsluní
ve znění přílohy."
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 7-238/19
RM souhlasí s odesláním negativního vyjádření města na žádost společností INS spol. s r.o. o
souhlas se zásahem do pozemků města novostavbou 4 RD v lokalitě Na Výsluní ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Nová investiční položka rozpočtu - Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní
Identifikace:
ÚS Královéhradeckého kraje bude realizovat stavbu rekonstrukce silnice v ul. Nádražní. Město
má plánovánu rekonstrukci chodníků včetně nasvětlení přechodů pro chodce, která by mohla
proběhnout v roce 2019, pokud bude investiční akce schválena v ZM. Kabely nasvětlení
přechodů jsou vedeny pod silnicí. Jedná se o přechody: u Rychty, a u Klubu (křižovatka
Havlíčkova ul. s ul. Nádražní) ORM navrhuje schválit novou položku rozpočtu města 2019,
která by zahrnovala položení chrániček pod silnici včetně kabeláže a jejich zavedení do
stávajícího sloupu VO. Chráničky by byly ukončeny základem pro stožáry. Předpokládané
náklady na provedení výše uvedených prací činí 100 tisíc Kč včetně DPH. Odhad nákladů byl
stanoven z cen podobné realizace VO v loňském roce. Prostředky na novou položku rozpočtu
by mohly být přesunuty z rozpočtu chodníků v ul. Na Hradčanech, kde bylo fakturováno více
v loňském roce, než se předpokládalo při sestavování rozpočtu města na rok 2019 a tím bude
nižší předpokládaná fakturace v roce 2019.
Odůvodnění:
Nasvětlení přechodů přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a je podmínkou pro případné
získání dotace na chodník z programu MAS (IROP), nebo bude alespoň plusovým bodem pro
získání dotace ze SFDI. Po realizaci silnice je velmi pravděpodobné, že nám ÚS
Královéhradeckého kraje nepovolí jakýkoliv zásah do tělesa silnice z důvodu doby
udržitelnosti jejich stavby. Do položky by byla zahrnuta chránička, kabely a jejich ukončení
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v budoucím základu stožáru nasvětlení a zavedení do stávajících stožárů VO. Toto řešení
nám bylo dodavatelem doporučeno při realizaci přípravy pro VO v ul. Nábřežní. ORM
doporučuje novou položku rozpočtu schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - schvalujeme jen 100.000 Kč na chráničku? ORM - ano. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 7-239/19
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku rozpočtu 2019 - Nasvětlení přechodů v ul.
Nádražní - chráničky, kabeláž, základy pro stožáry VO a rozpočtové opatření - realizace akce
Nasvětlení přechodů v ul. Nádražní (§ 3631) ve výši 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z
§ 2219 - chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Žádost o souhlas s rozšířením sjezdu k čp. 1050 v ul. Pod Výrovem a s posunem
lampy VO
Identifikace:
Pan Daniel Hubálek požádal o souhlas s rozšířením sjezdu k domu čp. 1050 v ul. Pod
Výrovem. Vzhledem k tomu, že do rozšíření sjezdu zasahuje i stávající sloup veřejného
osvětlení, tak bude nutný i posun tohoto sloupu. Jedná se o rozšíření vjezdu o cca 90 cm.
Posunem brány a veřejného osvětlení bude zasaženo do pozemku ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují, a to p. p. č. 2038/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - komunikace v ul. Pod
Výrovem. K záměru rozšíření sjezdu u čp. 1050 v ulici Pod Výrovem bylo vydáno souhlasné
stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Náchod. Pan Daniel Hubálek zároveň podal
žádost o nájem dotčené části p. p. č. 2038/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) k. ú. Nové
Město nad Metují v rozsahu cca 1-2 m2. Tuto žádost samostatně řeší Odbor majetku města,
Oddělení majetkoprávní.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je uvedeno v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Mgr. Hylský + Ing. Prouza - jde o docela zásadní stavební řešení stožáru - neovlivní to
příp. budoucí rekonstrukci v této ulici? OMM - je to odsouhlaseno ARCH a zapadá to do
konceptu rekonstrukce VO v této ulici. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 7-240/19
RM souhlasí s rozšířením vjezdu a brány a s posunem lampy veřejného osvětlení u čp. 1050 v ulici
Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují za předpokladu, že budou dodrženy podmínky vyjádření,
které bude žadateli vydáno Odborem majetku města, Oddělením rozvoje města, a to ve znění
předložené přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/5 Zápis z 1. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 16. ledna 2019
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 1 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo dne
16.01.2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. I v 1. patře MěÚ Nové Město nad Metují viz
Přílohy – zápis a prezenční listina.
Odůvodnění:
Bez odůvodnění, projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - mluvil s jedním z členů Komise pro výstavbu a rozvoj, který neobdržel zápis z
jednání k vyjádření ještě před jeho předáním do RM, chyběl mu tam záznam z jeho
připomínek v průběhu jednání. MST - informoval radní o tom, jak to bylo např. v Komisi
regenerační - ví, že členovi šlo o to, že se v zápise neobjevila jeho diskuse. MST dělal úpravy
- tj. zestručnění obsáhlého zápisu - chtěl zápis udělat přehledný. Ing. Prouza - potvrdil, že to je
standardní postup u všech komisí, tj. předseda zápis upraví a ve spolupráci s tajemnicí
komise je pak rozeslán všem členům a předložen do RM. Ing. Maur - členové komisí by si měli
uvědomit, že zápis slouží k tomu, aby sumarizoval závěry z jednání a nebyl z něho nějaký
příliš obsáhlý elaborát, mj. pokud by se všichni členové komisí měli vždy vyjadřovat k zápisu
dříve, než půjde do RM, tak by hrozily problémy s termíny předložení a aktuálností obsahu
zápisu: Dosud s uváděným postupem nebyl nikdy problém. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 7-241/19
RM bere na vědomí zápis z 1. jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 16.01.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Přístřešky pro autobusové zastávky
Identifikace:
V rozpočtu města je schválena položka na realizaci přístřešků pro autobusové zastávky. Nyní
jsou předkládány k projednání návrhy na umístění.
1. Ul. Náchodská - Slza p. p. č. 547/5 v k. ú. Nové Město nad Metují. Vlastník pozemku je
město. Délka přístřešku je cca 5 m. Realizace přístřešku je projednávána se společností
Ammann. Realizaci spodní stavby (základové konstrukce) a zadláždění bude po předběžném
projednání zajišťovat společnost Ammann na základě projekčních podkladů, zpracovaných
městem. Dodávku a montáž přístřešku bude hradit město.
2. Ul. Halínská, Spy ve směru na Dobrušku - p. p. č. 307/1 v k. ú. Spy. Vlastník pozemku je
město. Délka přístřešku cca 3 m. Zde je nutné zajistit celkovou realizaci včetně spodní stavby
a zadláždění.
3. Ul. Nádražní - p. p. č. 500/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Výměna stávajícího
nevyhovujícího přístřešku za nový v délce 3 m. Zde je rovněž nutné zajištění celkové realizace
včetně spodní stavby a zadláždění. O výměně přístřešku je nutné jednat s vlastníkem
pozemku, kterým je společnost Deva Nutrition a.s., Gen. Klapálka 519, Nové Město nad
Metují.
Přehled odhadu nákladů v jednotlivých variantách je uveden v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
ST - jako reálnou vidí v této chvíli variantu č. 1. V návazné diskusi pak bylo diskutováno i o
variantě č. 2, a to v souvislosti s blížící se rekonstrukcí části ul. Nádražní a Havlíčkova. Bylo
vyjasněno, že komunikace v ul. Nádražní od křižovatky Havlíčkova x Rašínova x Nádražní je v
majetku města a té se "krajská" rekonstrukce týkat nebude. Radní se shodli na velice špatném
stavu místních komunikací a chodníků ve všech směrech vedoucích od vlakového nádraží.
Proto, kromě schválení realizace přístřešků dle varianty č. 1, RM uložila zahájit přípravné
práce na realizaci umístění nového přístřešku i v ulici Nádražní.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 7-242/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu záměr realizace umístění přístřešků pro autobusové
zastávky ve městě dle varianty č. 1, a to v lokalitě ul. Náchodská - Slza a Spy - ul. Halínská.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 7-243/19
RM ukládá OMM zahájit přípravné práce na umístění přístřešků dle schváleného návrhu č. 1 v
příloze tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.12.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 7-244/19
RM ukládá OMM zahájit přípravné práce pro budoucí umístění autobusového přístřešku v ul.
Nádražní.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Změna č. 1 územního plánu - SOD
Identifikace:
V RM 6 bylo odsouhlaseno přímé zadání zpracování Změny č. 1 územního plánu Nové Město
nad Metují Ing. arch. Ivanu Kaplanovi, AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 150 00 Praha 3, za
nabídkovou cenu 193.600 Kč vč. DPH. Nyní je na toto schválené zadání předkládána RM 7
SOD ke schválení (viz příloha na tzv. "žlutém papíře" - radním předáno přímo na jednání RM
7).
Odůvodnění:
Přímé zadání bylo schváleno již v RM 6.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 7-245/19
RM schvaluje SOD na zpracování Změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují mezi
městem a Ing. arch. Ivanem Kaplanem, AGORA STUDIO, Vinohradská 156, 150 00 Praha 3, za
nabídkovou cenu 193.600 Kč vč. DPH, ve znění přílohy, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Podání žádosti o dotaci na projekt „Evropa, můj domov“ do komunitárního program
EU – Evropa pro občany
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují připravuje společně s městem Hilden slavnostní obnovení
podpisu partnerské smlouvy po 30 letech, které proběhne dne 14.09.2019, během Dnů
evropského dědictví. Součástí oslav bude i doprovodný program na Husově náměstí, který
zajistí německá strana (atrakce pro děti). S výdaji na tuto akci je počítáno v rozpočtu města na
rok 2019, položka Partnerská spolupráce. Město má možnost podat žádost o dotaci do
programu Evropa pro občany (komunitární program EU administrován přímo Evropskou
komisí) a získat tak finance na úhradu části výdajů pro německou delegaci (pobytové náklady
např. stravné, příp. část výdajů na ubytování aj.). Žádosti se podávají do dne 01.02.2019
v němčině či angličtině, dotace je proplácena po ukončení realizace projektu ve formě
paušální částky dle počtu účastníků z Hildenu (v našem případě 45 účastníků = 7. 560 Euro,
tj. cca 192.780 Kč). Součástí tohoto projektu s názvem „Evropa, náš domov“, bude projektový
den na základní škole v Novém Městě nad Metují a Hildenu na téma: „ Jak vidím současnost a
budoucnost EU“. Přednáška na obdobné téma bude zařazena i do programu University 3.
věku. Výstupy ze školních akcí budou prezentovány při příležitosti slavnostního podpisu
obnovené smlouvy.
Odůvodnění:
O možnosti podání žádosti o dotaci byl informován ST a Partnerský výbor.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 7-246/19
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do komunitárního program EU - Evropa pro občany na
projekt „Evropa, náš domov“. V případě, že projekt bude vybrán k financování, budou získané
finanční prostředky využity na úhradu způsobilých výdajů pro německou delegaci během jejich
pobytu ve dnech 13. - 16.09.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Aktualizovaný zásobník investičních akcí města
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 312-13173/15, kde bylo uloženo OMM provádět pravidelnou
aktualizaci zásobníku po 6 měsících, předkládá OMM aktualizovanou verzi zásobníku investic.
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Odůvodnění:
Předloženo dle úkolu RM. Uložit zveřejnění přílohy na webových stránkách města. Další
aktualizace za 1/2 roku.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 7-247/19
RM bere na vědomí aktuální zásobník investičních akcí města Nové Město nad Metují ve znění
předložené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 7-248/19
RM ukládá OMM zveřejnit aktuální zásobník investičních akcí na webových stránkách města ve
znění přílohy k tomuto bodu (stručná verze dokumentu).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Smlouva o umístění zařízení na podpěrný bod nn
Identifikace:
Ze zápisu č. 4 OV Vrchoviny vyplynul požadavek na umístění zpomalovacího nižšího
retardéru na silnici ve směru od Přibyslavi do Vrchovin v místech dopravní značky „30“. RM
405 uložila zahájit jednání o umístění retardéru na silnici ve směru od Přibyslavi do Vrchovin s
PČR - Dopravním inspektorátem Náchod. Jednání proběhlo a zástupce DI Náchod měl při
jednání požadavek na umístění dopravní značky na zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s.
ČEZ Distribuce a.s. byla městem požádána o souhlas s umístěním DZ označující retardér na
jejich zařízení. Jako souhlasné vyjádření zaslala ČEZ distribuce a.s. k podpisu Smlouvu o
umístění zařízení (bezúplatnou), která je nyní RM 7 předkládána ke schválení. Ve Smlouvě je
uvedena i DZ „Nejvyšší dovolená rychlost s údajem 30“, která je již na daném opěrném bodě
umístěna.
Odůvodnění:
ORM doporučuje předloženou Smlouvu schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 7-249/19
RM schvaluje Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) mezi městem a společností ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na umístění dopravní značky „Pozor, zpomalovací
práh“ a „Nejvyšší dovolená rychlost s údajem 30“ na podpěrný bod nn č. 105, který je umístěn na p.
p. č. 971 v k. ú. Vrchoviny, ve znění přílohy, a pověřuje ST podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/11 Investice 2019 - časový harmonogram realizace
Identifikace:
Na závěr jednání k bodům článku Rozvoj vystoupil Ing. Prouza a dotázal se na časový
harmonogram realizace investic, které byly v rozpočtu města schváleny na rok 2019. Pokud
zpracován není, požádal o jeho zpracování a předložení do RM č. 8.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 7-250/19
RM ukládá OMM zpracovat časový harmonogram realizace investic, které byly v rozpočtu města
schváleny na rok 2019.
Odpovídá: OMM, Provede: TAJ, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/1 Dodatek ke Kupní smlouvě na teplo pro čp. 44-47
Identifikace:
Dodatek č. 4 ke Kupní smlouvě č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie pro čp. 44-47, ul.
T. G. Masaryka Dodatek řeší kupní cenu za GJ pro rok 2019 a rozpis záloh pro r. 2019.
Odůvodnění:
Jedná se o krok, kterým je každý rok stanovena cena tepelné energie.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz na porovnání cen - dosud a nyní? Vedoucí OSN - zpracují a zašlou
radním e-mailem.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 7-251/19
RM schvaluje dodatek č. 4 ke Kupní smlouvě č. 34/15, který řeší kupní cenu a zálohy za dodávky
tepelné energie v čp. 44-47, ul. T. G. Masaryka, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/2 Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient
Identifikace:
Zvýšení nájemného u smluv na pronájem nebytových prostor v majetku města Nové Město
nad Metují o inflační koeficient 2,1 % ode dne 01.03.2019 v souhrnné výši cca 35.335 Kč za
kalendářní rok, ze 33 nájemních smluv.
Odůvodnění:
V nájemních smlouvách, kde to smluvní podmínky dovolí, probíhá navýšení nájemného pro
jednotlivé nebytové prostory o inflační koeficient vydaný Českým statistickým úřadem. Pro
letošní rok se jedná o souhrnnou cca 35.335 Kč za kalendářní rok, ze 33 nájemních smluv. K
navyšování nájmu o inflační koeficient dochází pravidelně od r. 2004. V letech 2015 - 2017 byl
koeficient nízký a nájemné se nezvyšovalo. Od roku 2017 je v nových nájemních smlouvách
sjednáno ustanovení, že v případě, kdy míra inflace je tak nízká, že pronajímatel nepřistoupil
ke zvýšení nájemného v daném roce, je možné inflaci nejvýše za tři po sobě následující roky
kumulovat. Počet takových smluv je však minimální (4 nové smlouvy). V roce 2018 byla
inflace ve výši 2,5 % a ke zvýšení nájmu RM nepřistoupila. V rámci snahy města podpořit
podnikání a využití městských nebytových prostor doporučujeme nájemné nezvyšovat.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Mgr. Hylský - zde by byl pro to, navýšení realizovat. Ostatní radní se po diskusi
přiklonili k tomu, položku nezvyšovat - podpořit podnikatele atd. - viz bod 2/3. Mgr. Hylský
požádal vedoucího OSN o informaci, kolik smluv má nyní město bez inflačního koeficientu.
Vedoucí OSN přislíbil rozeslat informaci e-mailem radním. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 7-252/19
RM souhlasí s ponecháním nájemného ve stávající výši u smluv na pronájem nebytových prostor v
majetku města pro rok 2019, a to z důvodu nízké inflace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.12.2018.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 7-253/19
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.12.2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/4 Zápis ze 150. zasedání Bytové komise
Identifikace:
Zápis ze 150. zasedání Bytové komise konané dne 23.01.2019.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM. Toto je mimořádné zasedání bytové komise.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST upozornil na nesouhlas komise s rozhodnutím RM č. 6 v jedné záležitosti uvedené v
zápisu, proto doporučuje v tomto smyslu upravit navržené unesení. Vedoucí OSN informoval o
tom, jak proběhla diskuse a proč komise konstatovala, že trvá na svém původním návrhu.
TAJ - usnesení upravíme ve smyslu dovětku navrženého ST, že je to vyjma bodu 5.2 viz Zápis
ze 150. zasedání BK.
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 7-254/19
RM schvaluje obsah Zápisu ze 150. zasedání Bytové komise konané dne 23.01.2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu, a to vyjma bodu 5.2 zápisu, kdy RM potvrzuje své usnesení č. RM 6-196/19,
kterým rozhodla o prodloužení nájmu bytu pí [osobní údaj odstraněn] o 1 měsíc.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Smlouva o dílo - Demolice kasáren, projektová dokumentace
Identifikace:
OSN předkládá RM ke schválení smlouvu o dílo č. 9/2019 na provedení projektové
dokumentace na demolici budovy čp. 427, ul. ČSA, včetně inženýrské činnosti sepsané mezi
Městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a panem Jaroslavem Vondřejcem, Bohdašín
84, 518 01 Dobruška, IČO: 10503609. Náklady na provedení projektové dokumentace a
inženýrskou činnost jsou ve výši 74.800 Kč (dodavatel není plátce DPH).
Odůvodnění:
Na základě provedeného výběrového řízení byl pro přípravu projektové dokumentace vybrán
místní projekční ateliér pana Jaroslava Vondřejce. Poptány byly tři firmy (viz příloha), pan
Jaroslav Vondřejc nabídl pro plnění zakázky nejlepší nabídkovou cenu. OSN předkládá ke
schválení smlouvu o dílo.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse - Ing. Prouza - bude zpracována PD pro demolici, je zde ale riziko, že
nakonec ZM demolici neschválí, tzn., hrozí v tom případě, že zpracování PD bylo zbytečné?
MST reagoval s tím, že by tato situace mohla nastat, ale jiná cesta není, PD je nezbytná k
žádosti o dotaci. Dále informoval o aktuálních informacích z MPR, ze kterých vyplývá, že o
dotaci na realizaci koupaliště nebude z toho titulu možné požádat. Navázala obsáhlá diskuse
jak o problematice koupaliště, tak o řešení nového umístění aktivit spolků, které dnes v
budově kasáren působí. MST uvedl, že o spolcích v kasárnách má OSN přehled, je
připravena prohlídka objektu pro zastupitele a návazně může být k této problematice svolán i
seminář pro zastupitele. Hledání vhodných náhradních prostor probíhá. Další diskutující pak
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shrnuli vše, co ve vztahu k budově bývalých kasáren proběhlo za posledních cca 16 let a co
vyústilo do toho současného stavu a řešení. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednací místnosti.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 7-255/19
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 9/2019 na provedení projektové dokumentace na demolici budovy
čp. 427, ul. ČSA, včetně inženýrské činnosti sepsanou mezi Městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a panem Jaroslavem Vondřejcem, Bohdašín 84, 518 01 Dobruška, IČO: 10503609 ve
znění přílohy tohoto bodu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/6 Žádost nájemníků bytového domu TGM o pomoc při řešení škodní události - návrh
postupu
Identifikace:
Reakce na žádost nájemníků bytového domu čp. 44-47 o pomoc při řešení škodní události zatečení do bytových jednotek při rekonstrukci bytového domu.
Odůvodnění:
Plnění usnesení Rady města č. 409, usnesení č.17597/18 "RM bere na vědomí žádost
nájemníků bytového domu č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka a ukládá OSN spolu s PRAV situaci
prověřit a navrhnout řešení."
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek uvedl, že v tomto případě to bude muset zajistit město, tzn., že nevidí totiž
velkou šanci na řešení v rámci dalších navrhovaných jednáních se subdodavatelem či
generálním dodavatelem, ale bude to nutné řešit z pojištění města. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 7-256/19
RM bere na vědomí navržený postup při řešení škodní události na bytovém domě čp. 44-47, ul. T.
G. Masaryka dle přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 7-257/19
RM ukládá OSN činit při řešení žádosti nájemníků bytového domu čp. 44-47 o pomoc při řešení
škodní události - zatečení do bytových jednotek při rekonstrukci tohoto bytového domu, kroky v
kontextu navrženého postupu dle předložené přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/7 Podání žádosti o dotaci "Vzduchotechnika ZŠ Malecí" - vývoj situace před podáním
žádosti
Identifikace:
Na základě jednání OSN, ORM, OMM a vedení města předkládá OSN informace o vývoji
podání žádosti o dotaci v rámci akce instalace vzduchotechniky s rekuperací do tělocvičen v
ZŠ Malecí. Blíže viz příloha - shrnutí postupu, Energetický posudek.
Odůvodnění:
OSN předkládá aktuální informace o podání žádosti, a to z důvodu rozdílné plánované částky
v rozpočtu 2019 a skutečně projektovaného rozpočtu.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse se radní dotazovali na zvýšené provozní náklady na očekávané zlepšení
prostředí v tělocvičnách a na "chlazení" interiérů v letním období. Vedoucí OSN odpověděl na
dotazy radních a uvedl, že v červenci bychom mohli vědět, jestli žádost o dotaci uspěla.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 7-258/19
RM bere na vědomí informace týkající se postupu v podání žádosti o dotaci na akci „Nucené
odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí“ ve znění předložené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/8 Žádost o souhlas vlastníka - KINO 70
Identifikace:
Jedná se o žádost o udělení souhlasu vlastníka v rámci stavebních úprav objektu KINO 70.
Uživatel objektu Městský klub v Novém Městě nad Metují, Komenského 30, IČO: 46524207
(dále jen "MK") žádá RM o udělení souhlasu pro bourání příčky, která dělí prostory stávající
kinokavárny a foyer kina. MK užívá objekt KINO 70 na základě smlouvy o výpůjčce. Bližší
vysvětlení v žádosti - viz příloha. Zamýšlené stavební úpravy jsou v souladu s projektovou
dokumentací na celkovou rekonstrukci kina, a proto OSN doporučuje udělit souhlas. Žadatel
provede stavební úpravy na vlastní náklady.
Odůvodnění:
Pro provedení stavebních úprav objektu potřebuje uživatel souhlas vlastníka. Je to ustanovení
uvedené ve smlouvě o výpůjčce. Provedení úprav bylo konzultováno s městským architektem
a Krajskou hygienickou stanicí - pracoviště Náchod (obě vyjádření kladná).
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček vznesl dotaz, zda po vybourání příčky nedojde při provozu v prostoru
dosavadní kinokavárny k rušení představení? OSN - v minulých letech fungovala kinokavárna
jako denní provozovna - ředitel MK chce vybourat příčku a udělat z prostoru otevřenou
kinokavárnu, a to pouze cca 2 hodiny před představením a 2 hodiny po představení. MST
doplnil, že tato záležitost je v souladu s plány na přestavbu a při jednání s Bc. Krákorou na
místě se řešil i problém možného hluku. Tuto akci by si měl MK řešit sám z vlastních financí.
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K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 7-259/19
RM souhlasí s provedením stavebních úprav objektu KINO 70, které spočívají v bourání příčky
dělící prostory stávající kinokavárny a foyer kina, dle žádosti uživatele objektu Městského klubu v
Novém Městě nad Metují, Komenského 30, IČO:46524207 uvedené v příloze tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 7-260/19
RM ukládá OSN vystavit za město souhlas vlastníka pro bourání příčky, která dělí prostory stávající
kinokavárny a foyer kina.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/1 Limit mzdových prostředků pro školy a školská zařízení na rok 2019
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení návrh na stanovení limitu mzdových prostředků, které
mohou školy a školská zařízení zřizovaná městem Nové Město nad Metují čerpat z příspěvku
od zřizovatele na rok 2019 - viz příloha.
Odůvodnění:
Možnost čerpat prostředky na platy z příspěvku od zřizovatele dává ředitelům příspěvkových
organizací jistotu, že v případě nepříznivého vývoje prostředků na platy ze státního rozpočtu,
mají rezervu, která jim poskytne čas k přijetí úsporných opatření. V návrhu jsou zohledněny
specifické podmínky jednotlivých škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi vystoupil Mgr. Hylský s vysvětlením svého nesouhlasu s navrhovanými
limity mezd hrazenými z prostředků města pro rok 2019. Nelíbí se mu navrhovaný pokles
položek u některých škol. Návazně bylo od pí Habrové, OF, ST i TAJ podáno vysvětlení o jaké
prostředky jde, na co jsou určeny a dále, že to nemá žádnou souvislost s výší platů či s
celkovým příspěvkem od města jako zřizovatele. Přes tuto obsáhlou argumentaci trval
Mgr. Hylský na svém protinávrhu, tj. zachovat limity na úrovni r. 2018. Po další diskusi pak
bylo hlasováno - těsnou většinou hlasů (4 pro, 3 proti) byl nakonec protinávrh přijat.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 7-261/19
RM schvaluje pro rok 2019 limity prostředků na platy a ostatní osobní náklady pro školy a školská
zařízení zřizovaná městem Nové Město nad Metují, které mohou čerpat z příspěvku od zřizovatele,
a to ve stejné výši jako v roce 2018 - viz příloha k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Ediční plán MMUZ na rok 2019
Identifikace:
Ředitel MMUZ předkládá v příloze RM ke schválení ediční plán na rok 2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 7-262/19
RM schvaluje ediční plán Městského muzea Nové Město nad Metují na rok 2019 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Ediční plán MKN na rok 2019
Identifikace:
Ředitelka MKN předkládá v příloze RM ke schválení ediční plán na rok 2019.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 7-263/19
RM schvaluje ediční plán Městské knihovny Nové Město nad Metují na rok 2019 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2019
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení limity mzdových prostředků a počty pracovníků
příspěvkových organizací MMUZ, MKN, MSSS Oáza na rok 2019.
Odůvodnění:
Návrh je podán na základě požadavků ředitelů PO a je v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a
Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
OF s návrhem souhlasí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 7-264/19
RM schvaluje limit počtu zaměstnanců (PZ), přepočtený počet zaměstnanců (PPZ), objem
prostředků na platy (OP) a prostředky na dohody (D) pro rok 2019 takto: Městská knihovna Nové
Město nad Metují - PZ: 8, PPZ: 7,7, OP: 2.622.032 Kč, D: 150.000 Kč; Městské muzeum Nové
Město nad Metují - PZ: 7, PPZ: 7, OP 2.347.460 Kč, D: 230.000 Kč; Městské středisko sociálních
služeb Oáza Nové Město nad Metují - PZ: 63, PPZ: 57, OP: 21.712.916 Kč, D: 800.000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Dar sportovním klubům - využívání sportovišť školami
Identifikace:
OŠKS navrhuje poskytnutí finančního daru SK Nové Město nad Metují ve výši 50 tis. Kč, TJ
Spartak Nové Město nad Metují 105 tis. Kč a T.J. Sokol Krčín ve výši 25 tis. Kč. Dary jsou
poskytovány za dlouhodobou, oboustranně přínosnou, spolupráci s novoměstskými
základními a mateřskými školami. V rozpočtu města na rok 2019 je na tyto dary schválena
částka 180 tis. Kč.
Odůvodnění:
Již několik let poskytuje město Nové Město nad Metují finanční dar sportovním klubům (SK
Nové Město nad Metují, TJ Spartak Nové Město nad Metují a T.J. Sokol Krčín), který je
využíván na podporu masového sportu a tělovýchovy dětí, které plní povinnou školní
docházku ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nové Město nad Metují. Pro školy i pro
sportovní kluby je tento systém výhodný, školy využívají sortovní areály v dopoledních
hodinách, vlastní sportovní aktivita klubů se odehrává převáženě v odpoledních hodinách.
Sportovní kluby mají zajištěný příjem, školy nemusejí omezovat docházku na sportoviště z
důvodu šetření finančních prostředků.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek v rámci diskuse uvedl, že vidí i v tomto postupu určitou vícezdrojovost podpory
sportovních organizací ve městě, což pak vede k určité nepřehlednosti, v budoucnu by viděl
jako dobré vše ujednotit. Na to podal vysvětlení ST o úhradu čeho, a proč jde. Takto byl
vyřešen dřívější problém, kdy si užívání sportovišť hradily samy školy, což vedlo k tomu, že ne
vždy pak žáci tato sportoviště navštěvovali. Při tomto způsobu úhrady se docílilo toho, že
školy chodí na sportoviště zdarma a je tam velká návštěvnost. Bylo vyjasněno, že kromě
standardních příspěvků na sport přes návrhy z KSPORT a dále této položky ještě dostává SK
50 tis. Kč ročně pro zajištění údržby a provozu dětského hřiště na SK, kam má díky tomu
přístup veřejnost zdarma.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 7-265/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru sportovním klubům za dlouhodobou,
oboustranně přínosnou spolupráci s novoměstskými základními a mateřskými školami takto:
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z. s. 105 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město
nad Metují z. s. 50 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Krčín 25 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/6 Žádost o souhlas zřizovatele s podáním žádosti o grant - ZŠ Komenského
Identifikace:
Ředitel ZŠ Komenského žádá v souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli" o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního programu
Královéhradeckého kraje "Etická výchova ve školách". Z programu lze získat 10 - 30 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek vznesl dotaz, zda vyplývají z této žádosti nějaké závazky pro město? OŠKS - ne,
je to povinnost organizace informovat zřizovatele o podání žádosti - ST musí podepsat. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 7-266/19
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
podala žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Etická výchova ve školách“.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/1 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2018
Identifikace:
OF předkládá RM předběžnou informaci o hospodaření města ke dni 31.12.2018. Rozpočet
dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši 234 377,91 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 221
571,83 tis. Kč. Přebytek hospodaření tedy činil 12 806,08 tis. Kč.
Odůvodnění:
Čtvrtletní informace o plnění rozpočtu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář radním podal vedoucí OF. V rámci diskuse se pak radní zajímali o to, jak
rezerva vznikla, v jaké výši nakonec bude a jaký byl výpočet, na jehož základě je informace o
výši rezervy rozpočtu podána. Schválený rozpočet na rok 2019 předpokládal zapojení
zůstatku na bankovních účtech ve výši 45,7 mil. Kč. Z důvodu vyššího přebytku hospodaření
byl konečný zůstatek ve výši 60,7 mil. Kč, nebylo tedy zapojeno 15 mil. Kč. Část těchto zdrojů
bude muset být převedena rozpočtovým opatřením do rozpočtu 2019 - jedná se o dotace na
Cyklostezku V. Moravce, které město obdrželo na konci roku 2018 a které budou
proinvestovány v roce 2019 (cca 2,2 mil.). Z toho vyplývá, že zbývající volné prostředky
v rezervě mimo schválený rozpočet jsou ve výši cca 12,8 mil Kč.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 7-267/19
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2018 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/2 Rozpočet sociálního fondu 2019 – návrh
Identifikace:
Rozpočet sociálního fondu je součástí schváleného rozpočtu města (v rámci § 6171). Po
dohodě s odborovou organizací je navržena varianta rozpočtu, která zahrnuje Výdaje z
osobních účtů zaměstnanců do výše 2 000 Kč - viz příloha.
Odůvodnění:
Rozpis na jednotlivé položky je předkládán RM ke schválení.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 7-268/19
RM schvaluje rozpočet sociálního fondu MěÚ na rok 2019 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Žádost SK o mimořádnou dotaci
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen SK) ve výši 500 tis. Kč se splatností
nejpozději do dne 30.06.2018. Na základě žádosti o prominutí zápůjčky, kterou projednalo
ZM, bylo usnesením č. ZM 127-7759/18 rozhodnuto o odkladu vrácení zápůjčky do
30.06.2019. Jako vhodnější řešení, než prominutí zápůjčky, bylo z pohledu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vedoucím OF doporučeno,
v případě souhlasu ZM, řešení splátky zápůjčky nebo její částky poskytnutím mimořádné
dotace.
Přes veškerá úsporná opatření a aktivity SK se stále nepodařilo stabilizovat prostředky klubu
zejména na provoz a údržbu areálu gen. Klapálka. Ředitel SK žádá o poskytnutí mimořádné
dotace na splátku půjčky ve výši 500 tis. Kč. Podrobnosti viz příloha.
Odůvodnění:
Žádost byla projednána v RM a bylo přijato usnesení č. RM 4-57/18: RM ukládá OF vyzvat
ředitele SK k doplnění podkladů k žádosti o poskytnutí dotace, zejména podrobný rozpočet a
vyúčtování akce, na kterou město zápůjčku SK poskytlo, a akce zmiňované v žádosti, tedy
Světový a Evropský pohár v lukostřelbě v letech 2017 a 2018. Na základě tohoto usnesení
ředitel SK předložil doplnění žádosti, výkaz zisku a ztráty a rozvahu za rok 2017 - viz příloha.
Rozpočet města na rok 2019 v příjmech předpokládá vrácení zápůjčky. V případě souhlasu
ZM s poskytnutím mimořádné dotace na splátku zápůjčky by se její poskytnutí mělo
promítnout úpravou rozpočtu na rok 2019 v § 3419 – tělovýchovná činnost (dotace
Sportovnímu klubu – splátka zápůjčky městu). O schválenou částku by byla snížena rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuze radních o požadavku SK o dotaci, o spolupráci mezi městem a
představiteli SK, o hospodaření SK a správě rozsáhlého majetku s tím, že o žádosti
rozhodnuto nebylo a v usnesení byly specifikovány podmínky, ze kterých bude možné o
mimořádné dotaci dále jednat. L. Šnajdr bude přizván do příštího jednání RM.
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 7-269/19
RM projednala ve znění přílohy k tomuto bodu žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují,
z.s. o mimořádnou dotaci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 7-270/19
RM ukládá OF pozvat předsedu SK Nové Město nad Metují, p. Libora Šnajdra, k účasti na jednání
RM 8 dne 11.02.2018 a vyzvat SK k předložení následujících podkladů k žádosti o poskytnutí dotace
- výsledky hospodaření za rok 2018, jestliže je nemá, tak výši vybraných členských příspěvků, rozpis
položky ostatní dotace ve výkazu, stav bankovního úvěru k 31.12.2018, popis provedených
úsporných opatření v roce 2018, rozklad dlouhodobých závazků a rozpočet SK na rok 2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Rozpočtové opatření - § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení rozpočtu § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací o částku 65,43
tis. Kč. V roce 2018 město obdrželo dotaci na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálněprávní ochrany dětí v celkové výši 2 475 tis. Kč. Na základě finančního vypořádání dotace
bude město vracet nedočerpanou částku ve výši 165 428,52 Kč.
Odůvodnění:
K nedočerpání dotace došlo jednak z důvodu změny metodiky v uplatňování některých
mzdových výdajů (psycholožka) a zejména z důvodu výrazného navýšení dotace oproti
předchozím letům, kdy bylo čerpání pravidelně překračováno a finanční vyrovnání pak
dopláceno městu v roce následujícím (v roce 2017 činila dotace 1 716 tis. Kč a doplatek 239
tis. Kč). Ve schváleném rozpočtu byla zahrnuta na případné vratky dotací částka 100 tis. Kč.
Navýšení o 65,43 tis. Kč bude pokryto přesunem z § 6409 – ostatní činnosti – rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 7-271/19
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací o částku 65,43 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti - rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.01.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/5 Žádost Mateřského centra Na zámečku o. p. s. – čerpání dotace na rok 2019
Identifikace:
Mateřské centrum Na zámečku o. p. s., Nové Město nad Metují žádá o poskytnutí části dotace
z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 30 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních
prostředků na začátku roku na úhradu provozních nákladů. Podrobnosti viz žádost v příloze.
Odůvodnění:
V rozpočtu je zahrnuta rezerva na dary a dotace města – dobrovolnickou činnost s mládeží
částka ve výši 160 tis. Kč. V roce 2018 byl poskytnut finanční dar na provoz MC ve výši 16 tis.
Kč. RM 2 – bod 5/25 dne 19.11.2019 projednávala žádost MC o zvýšení finanční podpory
v roce 2019. O podpoře požadavku MC Na Zámečku se radní shodli s tím, že rozhodnutí o
dotaci bylo odloženo do řádného termínu v březnu 2019. V předchozích letech byly
poskytovány zálohové platby pouze sportovním klubům a na plavání veřejnosti v Domě zdraví.
OF v případě schválení části dotace doporučuje částku ve výši daru poskytnutého v r. 2018
(odpovídá nájemnému za 4 měsíce).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 7-272/19
RM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2019 pro Mateřské centrum Na
zámečku o. p. s., Nové Město nad Metují ve výši 16 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/1 Program prevence kriminality na místní úrovni 2019 - dotační řízení
Identifikace:
Manažer prevence kriminality předkládá RM ke schválení podání žádosti o finanční podporu
do výzvy MV ČR v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019 a to
konkrétně na realizaci výchovně-rekreačního pobytu pro děti z evidence sociálně-právní
ochrany dětí. Celkové náklady na projekt jsou cca 83 000 Kč, dotace bude požadována ve
výši cca 57 800 Kč. V souladu se Zásadami o poskytnutí dotace musí obec dodržet 30 %
povinné spoluúčasti. Termín podání žádosti je do 15. 02. 2019, žádost je podávána
prostřednictvím elektronického systému do datové schránky MV ČR.
Odůvodnění:
MV ČR vyhlásilo dotační řízení na finanční podporu projektů v rámci Programu prevence
kriminality na místní úrovni na rok 2019.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
ST - z tohoto dotačního programu jsme v minulosti např. získávali peníze také na
bezpečnostní kamery.
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 7-273/19
RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu do dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR v rámci
Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019, a to na realizaci výchovně-rekreačního pobytu
pro děti. Zároveň pověřuje ST podpisem žádosti.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 15.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - 60.
výročí
Identifikace:
Spolek Lungta oznamuje a žádá o opětovné připojení se města k akci "Vlajka pro Tibet",
kterým se dne 10.03.2019 připomene 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve
Lhase - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OSÚ: Jedná se o každoroční žádost Spolku Lungta, město v minulosti vždy žádosti
vyhovělo.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 7-274/19
RM souhlasí s tradičním vyvěšením "Vlajky pro Tibet" na budově MěÚ Nové Město nad Metují dne
10.03.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 7-275/19
RM ukládá OSÚ zabezpečit vyvěšení tibetské vlajky na budovu MěÚ Nové Město nad Metují dne
10.03.2019 v rámci připojení se města Nové Město nad Metují k 60. výročí mezinárodní kampaně
„Vlajka pro Tibet“.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 08.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Systemizace pracovních míst ke dni 01.02.2019
Identifikace:
RM je každoročně předkládána ke schválení příloha týkající se systemizace pracovních míst
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Nové Město nad Metují, tentokrát ke dni
01.02.2019.
Odůvodnění:
RM podle § 102 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, stanovuje celkový
počet zaměstnanců obce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 7-276/19
RM schvaluje s platností od 01.02.2019 počet systemizovaných pracovních míst Městského úřadu
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Zápis z 1. jednání Partnerského výboru
Identifikace:
RM je příloze předložen zápis z 1. jednání Partnerského výboru ze dne 16. 1. 2019.
Odůvodnění:
Předložení zápisu z prvního zasedání Partnerského výboru ze dne 16.01.2019 dle Jednacího
řádu komisí zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
ST informoval o dnešní návštěvě bývalého starosty partnerského města Hilden, p. Horsta
Thieleho.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 7-277/19
RM bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání Partnerského výboru ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Zápis z prvního zasedání Komise životní prostředí ze dne 16.01.2019
Identifikace:
RM je v příloze předložen zápis z prvního zasedání Komise životní prostředí ze dne
16.01.2019.
Odůvodnění:
Předložení zápisu z prvního zasedání Komise životní prostředí ze dne 16.01.2019 dle
Jednacího řádu komisí zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 7-278/19
RM bere na vědomí zápis Komise životní prostředí a souhlasí se stanovenou náplní komise, vše ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/6 Žádost MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. o souhlas s projektem
Identifikace:
MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. žádá město jako zpracovatele plánu sociálních služeb o
vydání souhlasného stanoviska s projektem pro výzvu č. 81 Rozvoj sociálních služeb II,
integrovaného regionálního programu.
Odůvodnění:
MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. chce v rámci projektu žádat o opravu všech oken ve
stacionáři, provést poslední dvě etapy vysušení projektu a vyasfaltování dvora. (Spoluúčast
žadatele je 10%.)
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 7-279/19
RM souhlasí s projektem MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. z dotace 81. výzvy IROP "Rozvoj
sociálních služeb II." Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1., a to ve znění žádosti v
příloze k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/1 MST - informace z jednání na MMR ČR ve věci budoucích dotačních titulů
Identifikace:
V rámci závěrečné diskuse k záležitostem mimo programové body jednání RM č. 7, podal
MST radním informace z jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ze dne 15.01.2019 ve
věci dotačních podmínek pro získávání dotací v budoucnu.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
MST - informoval o svém jednání na MMR ČR - uvedl, že nezbytnou součástí podmínek při
podávání dotací je a bude aktuální znění Strategického plánu města. Platnost toho
současného našemu městu končí v roce 2020. Proto vidí jako nezbytné zahájit přípravy na
provedení aktualizace tak, aby byla platná do roku 2030. Ing. Maur upozornil, že dosavadní
strategický plán je velice široký a tím fakticky i obecný. Proto by bylo vhodné najít takovou
cestu, aby aktualizovaný strategický plán byl konkrétně vázán na investiční rozvoj města a
jeho priority. V návazné diskusi byly shrnuty dosavadní postupy používané při tvorbě
původního strategického plánu a jeho aktualizacích. Radní se shodovali v tom, že bude
pravděpodobně třeba změnit metody tvorby strategického plánu směrem k prioritám
investičního rozvoje města. K tomu bude třeba naformulovat zadání pro takové zúžení
aktualizovaného strategického plánu.
K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 7-280/19
RM ukládá OMM zpracovat ve spolupráci s MST časový harmonogram tvorby aktualizovaného
strategického plánu města pro období do 2030 včetně způsobu jeho zpracování a vyhledání
dotačního titulu, který by šel použít na pokrytí nákladů spojených s tvorbou tohoto plánu.
Odpovídá: OMM, Provede: MST, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8/2 Ing. Prouza - aktuální informace z jednání Dopravního výboru KHK ze dne
28.01.2019
Identifikace:
Radní Ing. Prouza seznámil RM s aktuálními informacemi z jednání Dopravního výboru
Královéhradeckého kraje ze dne 28.01.2019.
Vysvětlení: Prouza Martin, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza přednesl informace z posledního jednání Dopravního výboru KHK, které se týkají
dopravy ve městě. Probíhají jednání KHK s ŘSD ČR o možném přeložení trasy silnice I/14 ze
stávající komunikace, která vede přes Husovo náměstí, na rekonstruované komunikace ve
vlastnictví KHK, tj. od Spů přes Krčín a Vrchoviny směr Náchod. Na rekonstruované krajské
komunikace je stanovena tzv. "doba udržitelnosti" na 8 let. Pokud by jednání dopadla
optimálně, tak by mohlo dojít ke zkrácení termínu přeložení silnice I/14 na tyto komunikace do
5 let. Dále byla diskutována otázka jarní úplné uzavírky tunelu v Krčíně - Ing. Prouza
upozornil, že bude třeba v době úplné uzavírky zajistit prostupnost tunelem pro pěší, jinak se
občané z Budína, Vladivostoku a Železovy Louky nedostanou do města.
K čl. 8/2 USNESENÍ č. RM 7-281/19
RM ukládá vedení města (STA, MST) prosazovat při jednáních s dotčenými orgány zkrácení lhůty
přeložení silnice I/14 na co nejkratší dobu.
Odpovídá: ST, Provede: ZM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 8/2 USNESENÍ č. RM 7-282/19
RM ukládá vedení města (STA, MST) projednat s investorem (KÚ KHK) a zajistit prostupnost tunelu
v Krčíně pro pěší během úplné uzavírky na jaře 2019.
Odpovídá: ST, Provede: ZM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 8/2 USNESENÍ č. RM 7-283/19
RM ukládá vedení města (STA, MST) projednat s KHK realizaci úpravy provozu veřejné autobusové
dopravy malými autobusy přes Husovo náměstí nejpozději ke dni 15.12.1019.
Odpovídá: ST, Provede: ZM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8/3 Dotaz p. Jarolímka ke stanovisku JUDr. Všetečky ve věci místního referenda
Odůvodnění:
Radní p. Jarolímek se zeptal vedení města, zda je již známo právní stanovisko budoucího
postupu samosprávy města k výsledkům místního referenda.
Vysvětlení: Jarolímek Miroslav - radní
Z podrobnějšího projednání:
ST- stanovisko JUDr. Všetečky zatím stále nemáme ještě k dispozici. Několikrát jsme urgovali,
ST bude co nejdříve osobně JUDr. Všetečku kontaktovat. Erudovaných právníků v oblasti
územního plánování je v ČR velmi málo, a tak je velice vytížený. Jakmile stanovisko
obdržíme, budeme informovat. Jinak kroky k chystané změně UP v souvislosti s výsledkem
referenda se připravují.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta
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