Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 47 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 07.09.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

17:55

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:55

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:55

Plná

4

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

5

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:55

Plná

6

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:55

Plná

7

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:55

Plná

8

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:55

Plná

Omluven

Hosté:
9

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:07

14:08

Částečná

10

Mgr. Lucie Šímová

PRAV (OSÚ)

13:07

13:39

Částečná

11

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

14:08

14:22

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:11

17:35

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:26

14:48

Částečná

14

Pavel Staněk

zástupce KČT

15:21

16:12

Částečná

15

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

16:42

17:31

Částečná

16

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

16:42

17:31

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.09.2020

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Zápis č. 13 z jednání ŠR při „ZŠ Malecí“ ze dne 31.08.2020

2/2

Zápis č. 67 z jednání ŠR při „ZŠ Komenského“ ze dne 26.08.2020

2/3

Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Krčín“ ze dne 31.08.2020

2/4

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici

2/5

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Novém Městě nad Metují

2/6

Doplnění informací k DED 2020

2/7

Žádost o povolení darovat AED defibrilátor

2/8

Zápis č. 6 z jednání KSPORT ze dne 25.08.2020

2/9

Návrh na dorozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT

2/10

Poděkování za spolupráci - Scolarest

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Přijetí daru od KHK - pozemky pod chodníky, podél silnice Krčín - Spy

3/2

Darování pozemků KHK - pozemky pod komunikací, silnice Krčín - Spy

3/3

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 435/41 a 437/4
v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. B. Němcové

3/4

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 566/4 v k. ú. Spy,
ul. Vladimíra Moravce

3/5

Prodej části pozemku p. p. č. 705/13 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná

3/6

Pronájem pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín

3/7

Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/8

Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 770/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují

3/9

Žádost TS o kácení stromů rostoucích mimo les

4.

Správa nemovitostí

4/1

Prosba o prominutí dlužné částky za vyúčtování

4/2

VZ - Revitalizace zahrady DDM - I. etapa
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4/3

Ateliérové okno ZUŠ

5.

Rozvoj

5/1

Aktuální stav projektů ke dni 01.09.2020

5/2

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/3

LAM - protipovodňové opatření

5/4

Zápis z 13. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 26.08.2020

5/5

Žádost o vyhrazené parkovací stání

5/6

Smlouva o právu provést stavbu měřič rychlosti v ul. Nahořanská

5/7

Žádost o projednání kanalizační přípojky k RD č. p. 111 v ul. Rezecká

5/8

Obnova objektu Stará škola Krčín - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

5/9

Žádost o souhlas s umístěním turistických směrovníků a turistických vývěsních map pokračování projednávání bodu 2/15 z RM 46 ze dne 24.08.2020

5/10

Žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky - ul. Leštinská

5/11

Žádost o souhlas se záborem části parkovací plochy v ul. Českých legií

5/12

Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2020

6/2

Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO

6/3

Snížení příspěvků příspěvkových organizací a § 6171 - RO

6/4

Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show

6/5

Kupní smlouva na nákup člunu pro JSDH

7.

Různé

7/1

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu

7/2

ZM 14 dne 17.09.2020 - program

7/3

Humanitární sbírka - dne 07.11.2020

7/4

Náhrada škody "ZŠ Malecí"

7/5

Pořízení HW pro zajištění radarového měření

8.

Diskuse

8/1

Nové dopravní značení - ul. Tumlířova ve Spech
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:55
13:55 - 14:35
14:35 - 14:45
14:45 - 17:30
17:30 - 17:40
17:40 - 17:50
17:50 - 18:05

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění: Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 47-2710/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 47:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.09.2020

2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10

Školství, kultura a sport
Zápis č. 13 z jednání ŠR při „ZŠ Malecí“ ze dne 31.08.2020
Zápis č. 67 z jednání ŠR při „ZŠ Komenského“ ze dne 26.08.2020
Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Krčín“ ze dne 31.08.2020
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Novém Městě nad Metují
Doplnění informací k DED 2020
Žádost o povolení darovat AED defibrilátor
Zápis č. 6 z jednání KSPORT ze dne 25.08.2020
Návrh na dorozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Poděkování za spolupráci – Scolarest

3.
3/1
3/2
3/3

Majetkoprávní úkony
Přijetí daru od KHK - pozemky pod chodníky, podél silnice Krčín - Spy
Darování pozemků KHK - pozemky pod komunikací, silnice Krčín - Spy
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 435/41 a 437/4
v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. B. Němcové
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 566/2 v k. ú. Spy,
ul. Vladimíra Moravce
Prodej části pozemku p. p. č. 705/13 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná
Pronájem pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín

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

Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují
Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 770/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují
Žádost TS o kácení stromů rostoucích mimo les

4.
4/1
4/2

Správa nemovitostí
Prosba o prominutí dlužné částky za vyúčtování.
VZ - Revitalizace zahrady DDM - I. etapa

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

Rozvoj
Aktuální stav projektů ke dni 01.09.2020
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
LAM - protipovodňové opatření
Zápis z 13. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 26.08.2020
Žádost o vyhrazené parkovací stání
Smlouva o právu provést stavbu měřič rychlosti v ul. Nahořanská
Žádost o projednání kanalizační přípojky k RD č. p. 111 v ul. Rezecká
Obnova objektu Stará škola Krčín – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Žádost o souhlas s umístěním turistických směrovníků a turistických vývěsních map
- pokračování projednávání bodu 2/15 z RM 46 ze dne 24.08.2020
Žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky - ul. Leštinská
Žádost o souhlas se záborem části parkovací plochy v ul. Českých legií
Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka

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

Finance
Rozpočtová opatření 2020
Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO
Snížení příspěvků příspěvkových organizací a § 6171 - RO
Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show
Kupní smlouva na nákup člunu pro JSDH

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

Různé
Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu
ZM 14 dne 17.09.2020 - program
Humanitární sbírka - dne 07.11.2020
Náhrada škody "ZŠ Malecí"
Pořízení HW pro zajištění radarového měření

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.09.2020
Identifikace: Kontrola splatných úkolů RM 47 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 47-2711/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Zápis č. 13 z jednání ŠR při „ZŠ Malecí“ ze dne 31.08.2020
Identifikace:
Dne 31.08.2020 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR
projednala a schválila Školní řád pro školní rok 2020/2021. Ředitelka školy informovala ŠR o
přípravě školy na nový školní rok. ŠR doporučila ředitelce školy doplnit aplikaci Bakaláři o
další moduly umožňující elektronickou komunikaci mezi školou a rodiči a zajistit, aby
komunikace pedagogů s rodiči probíhala elektronicky, pokud to umožňuje situace v rodině.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 47-2712/20
RM byla seznámena se zápisem č. 13 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod ze dne 31.08.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento
zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Zápis č. 67 z jednání ŠR při „ZŠ Komenského“ ze dne 26.08.2020
Identifikace:
Dne 26.08.2020 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Komenského" (dále jen
"ŠR"). ŠR projednala a schválila Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb. a Školní řád pro školní rok 2020/2021. Ředitel školy informoval ŠR o změnách v
organizaci školního roku 2020/2021.
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 47-2713/20
RM byla seznámena se zápisem č. 67 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod ze dne 26.08.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere
tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/3 Zápis z jednání ŠR při „ZŠ Krčín“ ze dne 31.08.2020
Identifikace:
Dne 31.08.2020 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Krčín" (dále jen "ŠR"). ŠR
projednala a schválila Školní řád pro školní rok 2020/2021. Ředitelka školy seznámila ŠR s
organizací školního roku 2020/2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 47-2714/20
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín
ze dne 31.08.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici
Identifikace:
Organizátor koncertu Novoměstské filharmonie v České Skalici žádá RM o zapůjčení
městského pódia na koncert, který se bude konat v neděli dne 15.11.2020 v Sokolovně v
České Skalici. Organizátor zajistí dovoz městského pódia do České Skalice a jeho vrácení
zpět dle dohody s TS - koordinaci zajistí OŠKS. Koncert v České Skalici je organizován ve
spolupráci s Městským klubem v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Pořadatel koncertu si zajistí dopravu zapůjčeného pódia, pracovníci TS
pomohou s naložením pódiových dílců.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit bezplatné zapůjčení pódia.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 47-2715/20
RM souhlasí se zapůjčením městského pódia na koncert Novoměstské filharmonie v České Skalici
dne 15.11.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 47-2716/20
RM ukládá OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem koncertu Novoměstské filharmonie v České
Skalici dne 15.11.2020, MK a TS.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/5 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Městský klub v Novém Městě nad Metují žádá RM o zapůjčení městského pódia na koncert
Novoměstské filharmonie, který se bude konat v neděli 22.11.2020 v sokolovně. V případě
schválení žádosti o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici dne 15.11.2020 (viz
předchozí bod), bude pódium vráceno přímo do novoměstské sokolovny, kde by jeho
postavení měly zajistit TS.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí, jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 47-2717/20
RM souhlasí se zapůjčením městského pódia na koncert Novoměstské filharmonie v Novém Městě
nad Metují dne 22.11.2020 v novoměstské sokolovně.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 47-2718/20
RM ukládá TS zajistit postavení pódia na koncert Novoměstské filharmonie v novoměstské
sokolovně dne 22.11.2020 a jeho následný úklid.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Doplnění informací k DED 2020
Identifikace:
RM 39 dne 04.05.2020 souhlasila s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním
akce "Dny evropského dědictví" na celém Husově náměstí dne 12.09.2020 od 9:00 do 18:00
hodin. Na poradě zainteresovaných subjektů dne 24.08.2020 a poté dne 28.08.2020 bylo
dohodnuto, že nebude nutné uzavřít celé náměstí, ale část bude možno využít k parkování
návštěvníků. Zároveň byl vznesen požadavek MK na povolení umístit atrakce paní Dubské na
část vyvýšené plochy před "vlaštovkami" a střelnici u mariánského sloupu mimo parkovací
místa již ve středu dne 09.09.2020. V pátek večer budou atrakce přemístěny mimo vyvýšenou
plochu na určené místo - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Vzhledem k tomu, že jsme se účastnili všech porad a naše připomínky byly
akceptovány, souhlasíme s umístěním atrakcí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS navrhl schválit další usnesení týkající se průjezdu autobusu se členy
dechového orchestru z Českého Krumlova přes Husovo náměstí v sobotu 12.09.2020 v rámci
Dnů evropského dědictví. Tento požadavek vznesl na poradě k přípravě DED 2020 ředitel
ZUŠ (porada se konala dne 07.09.2020 dopoledne).
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K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 47-2719/20
RM souhlasí s umístěním atrakcí paní Dubské od středy dne 09.09.2020 na části vyvýšené plochy
před "vlaštovkami" a střelnice u mariánského sloupu mimo parkovací místa s tím, že v pátek večer
budou přemístěny na vyčleněnou část náměstí dle plánku ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 47-2720/20
RM souhlasí s průjezdem autobusu se členy dechového orchestru z Českého Krumlova přes
Husovo náměstí v sobotu 12.09.2020 v rámci Dnů evropského dědictví.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Žádost o povolení darovat AED defibrilátor
Identifikace:
Ředitelka MKN žádá RM o souhlas s darováním defibrilátoru, který je v majetku MKN od
prosince 2013, Místní skupině ČČK Nové Město nad Metují. Přístroj technologicky zastarává,
jeho využitelnost v MKN je malá. Náklady na údržbu jsou vysoké při minimálním využití
přístroje - každé 2 roky je nutné kupovat novou baterii a diody. O defibrilátor projevila zájem
Místní skupina ČČK Nové Město nad Metují, která zajišťuje zdravotnický dozor při většině akcí
na stadionu gen. Klapálka a na zimním stadionu. Zájem o defibrilátor má i MP, která si z MKN
tento defibrilátor půjčuje při výjezdech.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vyjádření MP: Defibrilátor si MKN půjčujeme na závažné výjezdy, což nám zvyšuje čas
dojezdu. Do rozpočtu na rok 2021 plánujeme nákup defibrilátoru. Jeho darování by ušetřilo
cca 40 tis. Kč.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit darování defibrilátoru MP.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Mgr. Hylský, ST, TAJ, Mgr. Kupka. Debata se týkala využití AED defibrilátoru,
který je umístěný v MKN. ST - myslí si, že by tím byl využit maximálně a město by ušetřilo 40
tis. Kč. Nakonec radní závěr projednání tohoto bodu přesunuli do program příští RM, tj. RM 48
dne 21.09.2020.
K čl. 2/7
RM souhlasí s tím, aby Městská knihovna Nové Město nad Metují darovala AED defibrilátor
LIFEPACK CR Plus Městské policii Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/8 Zápis č. 6 z jednání KSPORT ze dne 25.08.2020
Identifikace:
Dne 25.08.2020 se sešla ke svému 6. jednání KSPORT. KSPORT projednala žádosti klubů na
navýšení dotace na rok 2020. KSPORT doporučuje RM nepřiznat Sportovnímu centru pro rok
2020 žádnou dotaci, ale ponechat tento spolek v systému financování sportu v Novém Městě
nad Metují s tím, že na příští rok bude mít v účetnictví odděleně vedené náklady na badminton
a v členské základně bude vykazovat pouze aktivní členy působící v badmintonovém oddílu.
Návrh na dotace sportovním klubům je v samostatném bodu RM 47 - 2/8. KSPORT dále
projednávala aktualizaci definice člena sportovního klubu KSPORT doporučuje RM ponechat
stávající definici, ale aktualizovat "Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům
působícím ve městě Nové Město nad Metují" (dále jen "Zásady"). Aktualizace by měla
spočívat ve vyškrtnutí části II (Výkonnostní kategorie a přínos pro město) v příloze k
"Zásadám", kde sportovní kluby hodnotili samotní členové KSPORT a hodnocení bylo často
neobjektivní a úmyslně zkreslené, dále je navrhováno rozšířit okruh novoměstských členů na
celé ORP.
Odůvodnění:
Zápis ze zasedání KSPORT je předložen na základě Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Mgr. Hylského týkající se "Zásad" odpověděl vedoucí OŠKS Mgr. Kupka. V minulosti
vyvolával velké diskuse "oddíl 2", z tohoto důvodu ho doporučuje KSPORT vyjmout. Mgr.
Hylský - nemá s tím problém, ale myšlenku rozšířit i na obce SO ORP Nové Město nad Metují
osobně nepodpoří.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 47-2721/20
RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Komise sportovní ze dne 25.08.2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 47-2722/20
RM ukládá OŠKS ve spolupráci s ÚKIA a PRAV a po projednání v KSPORT předložit RM ke
schválení aktualizované "Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě
Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/9 Návrh na dorozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Identifikace:
ZM 13 dne 25.06.2020 uložilo ST ve spolupráci s OŠKS projednat v KSPORT rozdělení
částky 160 tis. Kč mezi sportovní kluby působící ve městě Nové Město nad Metují a tento
návrh předložit s vyjádřením RM do ZM 14. Dne 25.08.2020 se sešla ke svému 6. jednání
KSPORT. KSPORT projednala žádosti klubů na navýšení dotace na rok 2020. KSPORT
doporučuje RM nepřiznat Sportovnímu centru pro rok 2020 žádnou dotaci, ale ponechat tento
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spolek v systému financování sportu v Novém Městě nad Metují s tím, že na příští rok bude
mít tento spolek v účetnictví odděleně vedené náklady na badminton a v členské základně
bude vykazovat pouze aktivní členy působící v badmintonovém oddílu. KSPORT doporučuje
rozdělit částku 160 tis. Kč takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 85 tis. Kč (nákup zahradního
traktoru), TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. 50 tis. Kč (spoluúčast na vybudování
mantinelů na hřišti u ZŠ Krčín, které využívají i členové spolku), Volejbalové centrum nad
Metují, z.s. 12 tis. Kč (uspořádání charitativní akce Běh pro NONU), YOSHINKAN Nové Město
nad Metují, z.s. 10 tis. Kč (navýšení dotace na činnost spolku), TTC Nové Město nad Metují
z.s. 3 tis. Kč (navýšení dotace na činnost spolku).
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s návrhem KSPORT. Doporučujeme uzavřít s SK Nové Město
nad Metují z.s., TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. a Volejbalovým centrem nad Metují,
z.s. nové smlouvy (jedná se o jiný účel využití dotace, než který je uveden v již uzavřených
smlouvách) a s YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. a TTC Nové Město nad Metují z.s.
dodatky k již uzavřeným smlouvám (účel využití dotace je stejný jako v již uzavřených
smlouvách).
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST - navrhl navýšit dotaci TTC o 2 tis. Kč a o 2 tis. Kč snížit dotaci VoCe nad Metují. Předseda
VoCe nad Metují nemá problém se snížením o 2 tis. Kč, naopak TTC navýšení vítá vzhledem
k nižší dotaci na letošní rok oproti loňskému roku.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 47-2723/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na sportovní činnost a provoz
sportovišť takto: SK Nové Město nad Metují z.s. 85 tis. Kč (nákup zahradního traktoru), TJ Spartak
Nové Město nad Metují, z.s. 50 tis. Kč (spoluúčast na vybudování mantinelů na hřišti u ZŠ Krčín),
Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 10 tis. Kč (uspořádání charitativní akce Běh pro NONU),
YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. 10 tis. Kč (navýšení dotace na činnost spolku, původní
dotace ve výši 48 tis. Kč byla schválena usnesením č. RM 42-2468/20 ze dne 15.06.2020), TTC
Nové Město nad Metují z.s. 5 tis. Kč (navýšení dotace na činnost spolku, původní dotace ve výši 57
tis. Kč byla schválena usnesením č. ZM 13-449/20 ze dne 25.06.2020).
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Poděkování za spolupráci - Scolarest
Identifikace:
Společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o., která provozuje ŠJ při
ZŠ Komenského, děkuje městu Nové Město nad Metují a konkrétně vedoucímu OSN za
skvělou spolupráci při provádění výměny oken a malování všech prostor varny a přilehlých
místností vč. jídelny. Vše probíhalo v době prázdnin.
Odůvodnění:
Předloženo na základě dopisu od společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování
spol. s r.o.
Vyjádření OŠKS: Akce byla složitá v tom, že společnost Scolarest připravuje obědy pro
MSSS Oáza, a tudíž nemůže být provoz přerušen. Na nezbytně nutnou dobu Scolarest
využíval školní jídelnu v ZŠ Malecí. Díky výborné koordinaci prací se vše stihlo během dvou
týdnů.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 47-2724/20
RM byla seznámena s dopisem od společnosti SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s
r.o., ve kterém děkují za skvělou spolupráci s městem Nové Město nad Metují, konkrétně s
Oddělením správy nemovitostí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

3/1 Přijetí daru od KHK - pozemky pod chodníky, podél silnice Krčín - Spy
Identifikace:
Po rekonstrukci silnice č. III/30821 v úseku Žižkovo náměstí - Spy, v jejíž rámci byly
realizované stavby: „Chodníky a autobusové zálivy silnice III/30821, Spy - Nové Město nad
Metují“ a „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)“, předložilo
Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové (zastupuje v této věci Kraj) městu
doposud nezapsané GP č. 896-128/2019 a č. 243-141/2019, na jejichž podkladě by KHK měl
městu darovat části pozemků: p. č. 692/1 o výměře 13 m² (dle GP č. 896-128/2019 ze dne
30.08.2019 se jedná o pozemek p. p. č. 692/7), p. p. č. 692/1 o výměře 18 m² (dle GP č. 896128/2019 ze dne 30.08.2019 se jedná o pozemek p. p. č. 692/8), p. p. č. 764/1 o výměře 3 m²
(dle GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019 se jedná o pozemek p. p. č. 764/6), p. p. č. 764/1
o výměře 22 m² (dle GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019 se jedná o pozemek p. p. č.
764/7), p. p. č. 764/1 o výměře 116 m² (dle GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019 se jedná o
díly „f“ + „h“), p. p. č. 764/2 o výměře 450 m² (dle GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019 se
jedná o díl „g“), p. p. č. 692/1 o výměře 26 m² (dle GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019 se
jedná o díl „c“), p. p. č. 692/1 o výměře 5 m² (dle GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019 se
jedná o díl „d“), vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují a části pozemků: p. p. č. 604 o
výměře 40 m² (dle GP č. 243-141/2019 ze dne 30.08.2019 se jedná o pozemek p. p. č. 604/5),
p. p. č. 604 o výměře 11 m² (dle GP č. 243-141/2019 ze dne 30.08.2019 se jedná o pozemek
p. p. č. 604/6), p. p. č. 604 o výměře 71 m² (dle GP č. 243-141/2019 ze dne 30.08.2019 se
jedná o pozemek p. p. č. 604/7), vše v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují. Záměr KHK č.
76/2020 darovat tyto pozemky je, dle usnesení Rady KHK č. RK/24/1288/2020, zveřejněn ode
dne 12.08.2020, po dobu nejméně 30 dnů, na úřední desce KHK. Nyní bude ZM předkládána
ke schválení vlastní smlouva společná pro oba projednávané body 3/1 a 3/2.
Odůvodnění:
Po dokončené rekonstrukci silnice v úseku Žižkovo náměstí - Spy je třeba pozemky vzájemně
vypořádat.
Dne 03.06.2020 proběhla pracovní schůzka OMP se zástupci SS KHK a CIRI HK s tím
závěrem, že majetkoprávní vzájemné vypořádání bude realizováno pouze jednou darovací
nebo směnnou smlouvou. Nebude tak nutný další předběžný souhlas ZM. Návrh smlouvy
vypracuje CIRI tak, aby bylo její možné schválení v ZK dne 14.09.2020 a v ZM dne
17.09.2020.
Na Žižkově náměstí se prolíná stavba města „Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“ se
stavbou KHK „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)“. Na nově
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vzniklém pozemku p. p. č. 764/2 o celkové výměře 566 m², se proto nachází stavba chodníku
v rozsahu 6 m², realizovaná v rámci stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“, na
kterou byla přidělena dotace ze SFDI s podmínkou majetkoprávního vypořádání pozemků po
dokončení stavby. Odborné útvary souhlasí s přijetím daru.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 47-2725/20
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (přijetí daru) částí pozemků z majetku KHK, dle
zatím nezapsaného GP č. 243-141/2019 ze dne 30.08.2019, a to:
p. p. č. 604 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 604/5 o výměře 40 m²),
- p. p. č. 604 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 604/6 o výměře 11 m²),
- p. p. č. 604 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 604/7 o výměře 71 m²),
vše v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují
a dále, dle zatím nezapsaného GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019, a to:
p. p. č. 692/1 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 692/7 o výměře 13 m²),
- p. p. č. 692/1 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 692/8 o výměře 18 m²),
- p. p. č. 764/1 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 764/6 o výměře 3 m²),
- p. p. č. 764/1 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 764/7 o výměře 22 m²),
- p. p. č. 764/1 (dle GP se jedná o díly „f“ + „h“ o výměře 116 m²),
- p. p. č. 764/2 (dle GP se jedná o díl „g“ o výměře 450 m²),
- p. p. č. 692/1 (dle GP se jedná o díl „c“ o výměře 26 m²),
- p. p. č. 692/1 (dle GP se jedná o díl „d“ o výměře 5 m²),
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují,
svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO: 70947996,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dárce), do vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (obdarovaný), o celkové výměře
775 m².
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Darování pozemků KHK - pozemky pod komunikací, silnice Krčín - Spy
Identifikace:
RM uložila usnesení č. RM 30-1710/19 ze dne 16.12.2019 zveřejnit záměr města darovat části
pozemků, KHK, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, pod silnicí
III/30821 (v úseku Žižkovo námětí - Spy), dle zatím nezapsaného GP č. 243-114/2019, a to: p.
p. č. 307/4 o výměře 57 m² (ze kterého bude oddělen díl „a“), p. p. č. 307/1 o výměře 15 m²
(ze kterého bude oddělen díl „b“) a p. p. č. 266/1 o výměře 72 m² (ze kterého bude oddělen díl
„c“), vše v k. ú. Spy. Záměr města byl zveřejněn ode dne 20.12.2019 do dne 07.01.2020 a
nebyly k němu podány žádná vyjádření ani připomínky. Následně ZM 11 dne 20.02.2020
schválilo tento úkon usnesením č. ZM 11-314/20 (předběžný souhlas).
Dále RM uložila usnesením č. RM 43-2497/20 ze dne 29.06.2020 zveřejnit záměr města
darovat části pozemků, KHK, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
pod silnicí III/30821 (v úseku Žižkovo námětí - Spy), dle zatím nezapsaného GP č. 896128/2019, a to: p. p. č. 205/13 o výměře 12 m² (ze kterého bude oddělen pozemek p. p. č.
205/14) a p. p. č. 245/2 o výměře 2 m² (ze kterého bude oddělen díl „e“), oba v k. ú. Krčín.
Záměr města byl zveřejněn ode dne 07.07.2020 do dne 24.07.2020 a nebyly k němu podány
žádná vyjádření ani připomínky. Nyní bude ZM předkládána ke schválení vlastní smlouva
společná pro oba projednávané body 3/1 a 3/2.
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Odůvodnění:
Po dokončené rekonstrukci silnice III/30821, v úseku Žižkovo náměstí - Spy, je třeba pozemky
vzájemně vypořádat.
Před projednáním bezúplatného převodu v ZM bylo nezbytné zveřejnit záměry města na
úřední desce. ZM 11 schválilo dne 20.02.2020 usnesením č. ZM 11-314/20 dílčí darování
pozemků KHK, nyní je ale nutné schválit vlastní smlouvu, která zahrnuje pozemky uvedené
v obou zveřejněných záměrech. Dle OMP se jedná o části pozemků města, které jsou
součástí krajské komunikace a pro město jsou zcela nepotřebné. Odborné útvary souhlasí s
darováním pozemků.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 47-2726/20
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod (darování) částí pozemků, dle zatím nezapsaného
GP č. 243-141/2019 ze dne 30.08.2019, a to:
- p. p. č. 307/4 (dle GP se jedná o díl „a“ o výměře 57 m²),
- p. p. č. 307/1 (dle GP se jedná o díl „b“ o výměře 15 m²),
- p. p. č. 266/1 (dle GP se jedná o díl „c“ o výměře 72 m²), vše v k. ú. Spy a obci Nové Město nad
Metují a dále, dle zatím nezapsaného GP č. 896-128/2019 ze dne 30.08.2019, a to:
- p. p. č. 205/13 (dle GP se jedná o pozemek p. p. č. 205/14 o výměře 12 m²),
- p. p. č. 245/2 (dle GP se jedná o díl „e“ o výměře 2 m²), vše v k. ú. Krčín a obci Nové město nad
Metují, z vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují (dárce) do majetku Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové (obdarovaný), o celkové výměře 158 m² a za podmínek uvedených ve
zveřejněných záměrech města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 435/41 a
437/4 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. B. Němcové
Identifikace:
Společnost GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, požádala
dne 21.07.2020 prostřednictvím svého zmocněnce fy. AV projekt CZ s.r.o., se sídlem: Ak.
Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 7700101898_1/BVB, týkající se části pozemků v ul. B. Němcové: p. p. č.
435/41 a p. p. č. 437/4 oba v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města.
Předpokládaný rozsah věcného břemene dle situačního snímku ve znění přílohy tohoto bodu
bude cca 149 bm.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017,
dle čl. 4 odst. 4, a to určením dle znaleckého posudku č. 5241-421-2020 ze dne 07.08.2020,
který předložil zástupce fy. GasNet s.r.o a je uveden rovněž jako přílohu k tomuto
projednávanému bodu. Cena za 1 m2 zatížené části pozemku p.č. 437/4 v k.ú. Nové Město
nad Metují je stanovena na 25 Kč/m2 a cena za 1 m2 zatížené části pozemku p. č. 437/41 v k.
ú. Nové Město nad Metují je stanovena na 28 Kč/m2. Jedná se tedy o částky za zřízení
věcného břemene nižší než původně navrhovaná cena ze strany fy GasNet s.r.o., ve výši 200
Kč/ bm zatíženého pozemku + DPH v zákonné výši. Nicméně již zmiňované zásady umožňují
alternativní řešení ceny za zřízení věcného břemene a fy GasNet využila možnosti předložení
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znaleckého posudku, což je samozřejmě možné. Odborné útvary (ORM a TS) souhlasí s
uzavřením smlouvy.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Mgr. Hylského - bude věcné břemeno zasahovat do komunikace? Vedoucí OMP - ne,
mělo by to jít v zeleném pásu. Dále v rámci diskuse o ceně břemen vedoucí OMP sdělil, že
jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene může být stanovena i na základě
předloženého znaleckého posudku, což je v souladu se Zásadami pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č. 2/2017. Cena je sice výrazně
nižší, než která je obvykle dávána do většiny smluv v částce 200 Kč/m2, ale pak by se muselo
projednat, zda dané zásady v tomto směru nezměnit. Po další diskusi se radní shodli v
zachování stávajících pravidel.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 47-2727/20
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700101898_1/BVB, se
spol. GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, týkající se části
pozemků v majetku města: p. p. č. 435/41 a p. p. č. 437/4 oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
v rozsahu dle situačního náčrtu za cenu 25 Kč/m2 + DPH v zákonné výši u zatížené části pozemku
p. č. 437/4 a za cenu 28 Kč/m2 + DPH v zákonné výši u zatížené části pozemku p. č. 437/41 obě v
k. ú. Nové Město nad Metují s tím, že skutečný rozsah věcného břemene v m2 bude upřesněn až po
vyhotovení GP, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 566/4 v k. ú.
Spy, ul. Vladimíra Moravce
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 18.08.2020 fy ELEKTRO COMP spol. s.r.o, se
sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, po dokončení stavby zařízení distribuční
soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019498/VB1 Spy,knn pro
p.č. 334/4, v celkové délce 1,76 bm v části pozemku p. p. č. 566/4 v k. ú. Spy v ul. Vlastimila
Moravce ve vlastnictví města.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena 15.04.2020 a schválena
usnesením č. RM 36-2075/20 ze dne 23.03.2020. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční
soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 23.07.2020 pod spis. zn. č. Výst. 38556/2020/G,
KS-44/20.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 47-2728/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019498/VB1 Spy, knn
pro p.č. 334/4, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k
části pozemku p. p. č. 566/4 v majetku města v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v délce 1,76
bm v rozsahu dle GP č. 253-91/2020 ze dne 30.07.2020 za celkovou cenu 352 Kč + DPH v zákonné
výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Prodej části pozemku p. p. č. 705/13 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná
Identifikace:
Manželé pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], požádali o odkoupení části
pozemku p. p. č. 705/13 o výměře cca 40 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná. V žádosti uvádějí, že
požadovanou část pozemku chtějí využít k příjezdové komunikaci na vlastní pozemek. Při
místním šetření p. [osobní údaj odstraněn] upřesnil požadovaný rozsah na cca 30 m².
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu. Na OVRR dohledáno kolaudační
rozhodnutí, které potvrzuje existenci stavby města. Tato stavba má charakter veřejného
prostranství.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní byl vyloučen na vlastní žádost z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou
podjatost.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 47-2729/20
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat požadovanou část
pozemku p. p. č. 705/13 o výměře cca 40 m2 či sníženou část o výměře cca 30 m² v k. ú. Nové
Město nad Metují, v ul. Slunečná. Předmětná část pozemku se dle platného Územního plánu města
Nové Město nad Metují nachází v ploše dopravní infrastruktury. Na požadované části pozemku (cca
30 m2 nebo 40 m2) se nacházejí parkovací místa zhotovená městem v r. 2001, která slouží pro
návštěvníky přilehlých nemovitostí jako součást veřejné infrastruktury. Prodejem této části pozemku
by došlo ke zmenšení veřejného prostoru.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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3/6 Pronájem pozemku p. p. č. 246/2 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví
města, vedený na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. V souladu s
usnesením č. RM 43-2498/20 ze dne 29.06.2020 byl zveřejněn záměr města pronajmout
pozemek za účelem odpočinkové plochy s hracími prvky a za minimální nájemné ve výši 5
Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné stanovisko žadatelky, jiná
vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Pozemek je zatravněn, s dřevinami a okrasnými keři, po obvodu ohraničen "živým plotem".
Žadatelka ve svém vyjádření souhlasí s pronájmem dle záměru a nabízí nájemné v uvedené
minimální výši 5 Kč/m2/rok. Účelem je odpočinková plocha s hracími prvky (trampolína,
houpačka, ...). Znění smlouvy o nájmu bude vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku,
schválené usnesením č. RM 367-15726/17 ze dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 47-2730/20
RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 246/2 o výměře 220 m2, druh pozemku zahrada,
k. ú. Krčín se zájemcem pí [osobní údaj odstraněn], a to ode dne 1. října 2020 za účelem
odpočinkové plochy s hracími prvky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné v
nabídnuté výši 5 Kč/m2/rok a s podmínkou údržby zeleně a "živého plotu". RM pověřuje ST
podpisem příslušné smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č.
RM 367-15726/17 dne 13.03.2017.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal o výpůjčku části pozemku p. p. č. 486/4 o výměře cca
20 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města,
vedeného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to (dle ústního sdělení) za
účelem údržby (vč. zeleně).
Odůvodnění:
Pozemek se nachází před RD žadatele v ul. Zborovská, dle ÚP v ploše dopravní
infrastruktury. Plocha je zčásti zatravněna, s vysázenými okrasnými dřevinami, zčásti
zpevněna zámkovou dlažbou (příjezd a přístup k RD, zbudováno žadatelem). Odborné útvary
s výpůjčkou části pozemku souhlasí za předpokladu, že bude nadále udržován ve stávajícím
stavu a nebudou zde prováděny žádné stavební úpravy (parkování a podobně).
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP

Stránka 17

ZÁPIS Z PORADY
RM 47 ze dne 07.09.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 47-2731/20
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města poskytnout jako výpůjčku část
pozemku p. p. č. 486/4 o výměře 20 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a to za účelem údržby
včetně zeleně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou, že pozemek bude
udržován ve stávajícím stavu a nebudou zde prováděny žádné další stavební úpravy (parkování
apod.).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 770/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č.
770/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Vzrostlá borovice svými kořeny tlačí na septik v její
blízkosti a může ho poškodit. Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP a TS: Na základě obdržené žádosti o odstranění 1 ks borovice na pozemku p.
č. 770/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují provedli
dne 25.08.2020 pracovníci TS a OŽP terénní šetření, při kterém bylo zjištěno, že se jedná o
borovici černou (Pinus nigra), která roste spolu s dalším jedincem téhož taxonu v zatravněném
prostoru před přízemním RD. Pata kmene se nachází ve vzdálenosti cca 2,5 m od zdi objektu,
v bezprostřední blízkosti se nachází poklop šachty (žadatelem uváděný septik?). Kořeny
stromu vynikají do značné vzdálenosti na povrch, patrné je jejich mechanické poškození
v důsledku údržby pozemku. Koruna stromu je široce rozložitá, bez přítomnosti silných
suchých větví, v současné době ale větve koruny leží přímo na střeše RD. Za nepříznivých
klimatických podmínek by mohlo dojít i k jejímu poškození. Strom byl bez ohledu na konečnou
velikost jedinců daného druhu vysazen v bezprostřední blízkosti RD. Jedná se tak o
taxonomicky a prostorově nevhodnou výsadbu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - v "Odůvodnění" mu chybí stanovisko Komise životního prostředí, které by mělo
být nedílnou součástí žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les. Na základě telefonního
hovoru s Ing. Hankou (tajemníkem Komise životního prostředí) bylo zjištěno, že Komise
životního prostředí respektuje stavbu a její narušování kořenovým systémem stromu, a proto
nemá připomínky k tomuto kácení. Poté bylo odhlasováno.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 47-2732/20
RM souhlasí s kácením 1 ks borovice na p. p. č. 770/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 31.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/9 Žádost TS o kácení stromů rostoucích mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka (město Nové Město nad Metují) pokácet stromy rostoucí mimo
les. Jedná se o tyto stromy: 2x lípa na pozemku p. p. č. 671/4 k. ú. Nové Město nad Metují MSSS OÁZA, 1x bříza na pozemku p. p. č. 619/12 k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Malecí, 1x
bříza na pozemku p. p. č. 25/1 k. ú. Krčín - vedle zvonice, 1x smrk na pozemku p. p. č. 872/1
k. ú. Nové Město nad Metují - Jiráskův park a 1 x smrk pichlavý na pozemku p. p. č. 368/8 k.
ú. Nové Město nad Metují - za č. p. 727. ul. Na Bořetíně.
Odůvodnění:
O pokácení 2 vzrostlých lip v areálu MSSS Oáza požádala ředitelka MSSS Oáza s tímto
odůvodněním: stromy mají negativní vlivy působící na obyvatele přilehlých bytů, kteří trpí
depresemi z nadměrného zastínění jejich bytů, je zde nutné svítit i v denních hodinách a je též
nutné topit i v době, kdy se v ostatních bytech netopí. Bříza v ul. Malecí u domu č. p. 532 je
suchý mrtvý strom. Lípa v Krčíně vedle zvonice má sníženou vitalitu a 1/2 stromu je suchá.
Smrk v Jiráskově parku je napaden kůrovcem, jedná se o suchý strom. O pokácení 1 ks
smrku pichlavého Na Bořetíně požádala PNT z důvodu pravděpodobného narušení
kořenového systému při plánované realizaci rekonstrukce teplovodu. Bude snaha strom
v max. možné míře zachovat. V případě porušení kořenového systému bude ohrožen
sousední bytový dům. Za smrk bude provedena náhradní výsadba.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 47-2733/20
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les, jedná se o tyto stromy: 2x lípa na pozemku
p. p. č. 671/4 k. ú. Nové Město nad Metují - MSSS OÁZA, 1x bříza na pozemku p. p. č. 619/12 k. ú.
Nové Město nad Metují - ul. Malecí, 1x bříza na pozemku p. p. č. 25/1 k. ú. Krčín - vedle zvonice, 1x
smrk na pozemku p. p. č. 872/1 k. ú. Nové Město nad Metují - Jiráskův park a 1 x smrk pichlavý na
pozemku p. p. č. 368/8 k. ú. Nové Město nad Metují - za č. p. 727 ul. Na Bořetíně.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

4/1 Prosba o prominutí dlužné částky za vyúčtování
Identifikace:
Prosba nájemce městské bytové jednotky, pí [osobní údaj odstraněn], o prominutí dlužné
částky za nedoplatek z vyúčtování služeb uživatele za kalendářní rok 2019, který vznikl
nadměrnou spotřebou studené vody.
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Odůvodnění:
Zaznamenaný rozdíl ve spotřebě studené vody dle odečítacích listů, oproti roku 2018, činí
75,5 m3 (7.703 Kč). Důvodem zvýšené spotřeby studené vody byla závada na pojistném
ventilu elektrického ohřívače vody, kterou nájemce identifikoval a oznámil na OSN až se
značným zpožděním. Nájemci byl na základě neúměrně vysokého nedoplatku z vyúčtování
služeb uživatele nabídnut splátkový kalendář, rozložený na 6 splátek, který již splácí.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval o tom, jak byla celá záležitost prověřena (byl i přímo na místě a se žadatelkou
jednal) a na základě zjištění doporučil prominout částku ve výši 5.000 Kč. Poté odhlasováno
částečné prominutí dlužné částky ve výši 5.000 Kč.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 47-2734/20
RM souhlasí s částečným prominutím dlužné částky za nedoplatek z vyúčtování služeb uživatele za
kalendářní rok 2019, a to ve výši 5.000 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 VZ - Revitalizace zahrady DDM - I. etapa
Identifikace:
Dne 31.08.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Revitalizace
zahrady DDM - I. etapa". Hodnotící komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Byly poptány celkem 3 odborné firmy. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací
dokumentaci byly doručeny celkem 3 obálky s nabídkami uchazečů. Nabídky byly hodnoceny
podle nejnižší nabídkové ceny, včetně platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma
green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097, s nabídkovou cenou
195.866,93 Kč bez DPH, tj. 236.999 Kč vč. DPH. Na 2. místě se umístila firma Vše pro stavby
s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO: 28969553, s nabídkovou cenou 213.608,39 Kč
bez DPH, tj. 258.466,15 Kč vč. DPH. Na realizaci je v rozpočtu města navržena příslušná
položka ve výši 250 tis. Kč.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 47-2735/20
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu: „Revitalizace zahrady DDM - I. etapa“, firmě green4plan s.r.o.,
Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097, za nabídkovou cenu 195.866,93 Kč bez DPH, tj.
236.999,- Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 47-2736/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o.,
Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097, na akci: „Revitalizace zahrady DDM - I. etapa“, za
nabídkovou cenu 195.866,93 Kč bez DPH, tj. 236.999,- Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Ateliérové okno ZUŠ
Odůvodnění:
Mgr. Hylský přímo na jednání RM požádal o aktuální informace k realizaci investiční akce
Ateliérové okno v ZUŠ.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský obdržel informace o problémech souvisejících s realizací této investice, a proto
požádal o podrobné informace. Na podnět Mgr. Hylského reagoval ST, vedoucí OMM a
vedoucí OSN. Podali podrobné informace o přípravě a realizaci dané investice a o
problémech, které nastaly v souvislosti s tím, že dodavatelská firma realizovala akci v rozporu
s PD. Probíhají intenzivní jednání s památkáři, s projektantem i s dodavatelskou firmou o tom,
jak celou záležitost vyřešit tak, aby bylo možné akci dokončit a schválit. Dotazy radních se
týkaly časového plnění této akce, financí a vlivu na provoz ZUŠ.

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

5/1 Aktuální stav projektů ke dni 01.09.2020
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 01.09.2020 - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 47-2737/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 01.09.2020 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 47-2738/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 LAM - protipovodňové opatření
Identifikace:
OMM předkládá RM po jednání na Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, protipovodňové opatření pro potřeby LAM vč. zápisu z
jednání, prezenční listiny a schématického zákresu od projektanta (Ing. Jakoubek,
Agroprojekce Litomyšl). Zároveň tak došlo projektantem k aktualizaci nákladů v rámci
zpracovaného Hydrotechnické posouzení 8/2019 na realizaci samotného protipovodňové
opatření:
Opevnění toku odborným odhadem nyní vychází na 3,8 mil. Kč a betonová těsnící clona v
probíraném příčném řezu 2,8 mil. Kč bez DPH, celkem 6,6 mil. Kč bez DPH. Cena celkem vč.
21 % DPH = 8,0 mil. Kč. V těchto nákladech na realizaci nejsou započteny nákladů na
zpracování PD (290 tis. Kč vč. DPH, 300 tis. Kč schváleno v ZM 13) a zajištění TDI a AD.
ZM uložilo prověřit možnost získání dotace z OPŽP - 144. výzvy, na investiční akci
"Protipovodňový val u uvažovaného Letního areálu u Metuje". Bylo prověřeno s tímto
sdělením:
Na základě přijatého popisu lze dovodit, že toto opatření nelze v rámci SC 1.3 podpořit.
Nejedná se o přírodě blízké protipovodňové opatření. Navíc se jedná o vyvolanou investici pro
výstavbu nového areálu koupaliště. Takové projekty nespadají do nabídky OPŽP s tématem
předcházení riziku povodní a hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu.
Základní info k OPŽP pak viz text Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním
programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, tzv. PrŽaP. Tento dokument je zveřejněn
na adrese https://www.opzp.cz/dokumenty/ - primárně k dotčenému tématu specifického cíle
1.3 pak kapitola B.6.1.3. Konkrétní výzvy, které výchozí text PrŽaP vždy jen doplňují a
upřesňují, jsou pak k dispozici na adrese https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/, zde je také
zveřejněna aktuální výzva 144. Povinné přílohy k podání žádosti jsou vyjmenovány podle
jednotlivých PO a SC v Příloze č.1 PrŽaP.
Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.
V žádosti o dotaci musí totiž být doloženo, jak bude realizací opatření sníženo povodňové
riziko pro ohroženou obec (snížení počtu ohrožených objektů a obyvatel).
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Odůvodnění:
Projednat a rozhodnout o umístění protipovodňové opatření ve znění příloh tohoto bodu.
Projednat výši nákladů s tím spojenou bez možnosti získat dotační prostředky v současné
době. Vyjádření OMM - viz příloha tohoto bodu. V případě odsouhlasení protipovodňové
opatření dojde k objednání projekčních prací vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi radní projednávali veškeré aktuální informace týkající se přípravy PD na
protipovodňový val a veškeré souvislosti z toho vyplývající. Podrobně byla diskutována otázka
předpokládaného rozsahu a umístění valu, zpevňování břehů dle podmínek daných Povodím
Labe, s. p., a souvisejícími financemi. MST - informoval o jednání s Ing. Brožem, PhDr.
Kulhavou a Ing. arch. Lichým, kteří se na něho obrátili ve věci svolání Pracovní skupiny
Koupaliště, kde by měly být projednány další kroky. Nakonec se radní shodli v tom, že
postoupí veškeré informace do ZM, které by mělo rozhodnout, zda bude dokončena PD na
protipovodňový val, která by měla mj. stanovit přesnější výši finančních nákladů než současné
odhady.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 47-2739/20
RM byla seznámena s dosavadními projektovými pracemi týkající se protipovodňové ochrany
Letního areálu u Metuje. Dále RM byla seznámena s trasou, rozsahem a umístěním protipovodňové
opatření za účelem vyjmutí ze záplavového území Q 100 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 47-2740/20
RM postupuje ZM k rozhodnutí pokračování přípravy protipovodňových opatření, tj. PD pro
realizaci ochranného valu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Zápis z 13. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 26.08.2020
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 13 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo
dne 26.08.2020 v zasedací místnosti č. 1 MěÚ Nové Město nad Metují - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Doporučení KVR Radě města:
Téma: Podněty KVR do zadávacích podmínek architektonické soutěže na KINO 70
KVR doporučuje dát do zadávacích podmínek arch. soutěže na KINO 70 bod, že soutěžící
budou limitování pouze zadávacími podmínkami navrženými pracovní skupinou KINO 70 a
odsouhlasenými v ZM.
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KVR doporučuje při zadávání architektonické soutěže na Kino 70 použít jako jeden z podkladů
„Soutěžní zadání a podmínky“, které byly použity při soutěži na spolkový dům v
Horažďovicích.
KVR doporučuje architektonickou soutěž vypsat jako dvoukolovou.
Téma: Volba zástupce Komise pro výstavbu a rozvoj do pracovní skupiny KINO 70
KVR jmenuje Ing. Milana Slavíka zástupcem KVR v pracovní skupině KINO 70.
Téma: Různé - změna č. 1 Regulačního plánu Rychta - Ing. Brož
KVR doporučuje zpřísnit pravidla pro budoucí stavebníky a přehodnotit současné požadavky
na parkování v území na které se vztahuje RP Rychta.
OMM: v příloze tohoto bodu jsou nahrány materiály od Ing. V. Brože jako podklad k jednání
KVR. Tato záležitost je předložena také do RM 47 k projednání a postoupení do ZM. Jedná se
o ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU, kde v bodu č. 6 je obsaženo zabývat se
automobilizací a potřeby znovu vyhodnotit a navrhnout řešení dopravní infrastruktury včetně
dopravy v klidu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - požádal o vysvětlení k některým záležitostem a doporučením projednávaným v
komisi, především pak důvody k dvoukolové soutěži. Vysvětlení podal MST - na prvním
jednání budou vybrány ty nejlepší projekty, k nim bude možné ještě z komise vyžádat
doplnění a při druhém sezení pak bude rozhodnuto o vítězi. Budou s tím spojeny zvýšené
náklady na odměny pro členy komise, tj. 5 členů komise - 3 odborníci a 2 zástupci města. Poté
odhlasováno.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 47-2741/20
RM bere na vědomí zápis č. 13 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 26.08.2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 47-2742/20
RM doporučuje Pracovní skupině "Kino 70" při zadávání architektonické soutěže na Kino 70 použít
jako jeden z podkladů „Soutěžní zadání a podmínky“, které byly použity při soutěži na spolkový dům
v Horažďovicích. Dále RM doporučuje architektonickou soutěž vypsat jako dvoukolovou.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 47-2743/20
RM jmenuje Ing. Milana Slavíka jako zástupce Komise pro výstavbu a rozvoj do Pracovní skupiny
"KINO 70".
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/5 Žádost o vyhrazené parkovací stání
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o povolení vyhrazeného parkovacího stání
pro osobu těžce postiženou v ul. Na Bořetíně před bytovým domem č. p. 47 na p. p. č. 368/2,
k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění: Vyjádření OSV a dalších odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 47-2744/20
RM souhlasí s povolením vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce zdravotně postiženou
pro p. [osobní údaj odstraněn], v ul. Na Bořetíně za bytovým domem č. p. 46 na p. p. č. 368/2, k. ú.
Nové Město nad Metují. Žadatel zajistí stanovení místní úpravy silničního provozu pro toto
vyhrazené stání změny a následně provede vybudování, údržbu a případnou likvidaci svislého a
vodorovného dopravního značení na vlastní náklady. Vybudování vyhrazeného parkovacího stání
proběhne až po dokončení rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně. Předpokládaný termín
dokončení stavebních prací na komunikaci v ul. Na Bořetíně je červen 2021. Povolení se žadateli p.
[osobní údaj odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let od vydání dopravního stanovení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Smlouva o právu provést stavbu měřič rychlosti v ul. Nahořanská
Identifikace:
Město připravuje umístění 5 stanovišť na měření rychlosti. Stanoviště v ul. Nahořanská mělo
být umístěno na pozemku ve vlastnictví města p. p. č 727/5 v k. ú. Krčín. S tímto umístěním
nesouhlasí firma SAAB -TRAFO s.r.o. Bylo nalezeno nové umístění na pozemku p. p. č.
643/17 v k. ú. Krčín, který je ve vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn]. ORM předkládá ke
schválení SOPPS mezi stavebníkem (město) a pí vlastníkem (pí [osobní údaj odstraněn]).
Odůvodnění: Odůvodnění - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - nerozumí tomu, když je to na pozemku města, proč se má fy SAAB -TRAFO
s.r.o. vyjadřovat k umístění stavby měřiče rychlosti? TAJ - souhlas vedlejšího vlastníka
pozemku je potřeba - sloupky jsou realizovány v rámci územního souhlasu. Poté odhlasováno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 47-2745/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Radar měření rychlosti ul. Nahořanská p. č. 643/17
Nové Město nad Metují - Krčín“ mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn],
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/7 Žádost o projednání kanalizační přípojky k RD č. p. 111 v ul. Rezecká
Identifikace:
Dne 14.08.2020 OMM obdržel žádost pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn],
o projednání kanalizační přípojky k RD Rezecká 1111. Žadatelé realizovali kanalizační
přípojku v rámci rekonstrukce domu č. p. 1111 Rezecká ul. v loňském roce. RM usnesení č.
RM 42-2406/20 schválila darování nových přípojek doposud neodkanalizovaných nemovitostí
jejich vlastníkům. Části přípojek v komunikaci z důvodu realizace rekonstrukce živičného krytu
v ul. Rezecká realizovalo a financuje město v rámci rekonstrukce kanalizačního řadu. Žadatelé
se cítí být znevýhodněni a požadují zpětnou úhradu alespoň části nákladů na vybudování
kanalizační přípojky k č. p. 1111 z důvodu, že nebyli informováni o realizaci stavby
kanalizačního řadu v letošním roce.
Odůvodnění: Odůvodnění - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - vyjádřil podporu, tj. vyhovět žádosti alespoň částečně a přispět. Navázala delší diskuse
přítomných - vedoucí OF upozornil, že v tomto případě by muselo jít o finanční dar a na ten
bude třeba schválit RO. ST vznesl protinávrh proti zamítavému usnesení - tj. dar ve výši 15 tis.
Kč s odůvodněním ve smyslu žádosti. Zazněly argumenty, jak tomu bylo v ostatních případech
v této ulici - viz informace z odborných útvarů, které nedoporučují vyhovět žádosti. Hlasováno
o protinávrhu usnesení - 3 pro, 2 proti, 0 zdržel se - nebylo přijato. Dále pak hlasováno o
původním usnesení - 2 pro, 3 proti, 0 zdržel se - opět nebylo přijato potřebnou většinou
radních. Vzhledem k tomu, že nedošlo k přijetí žádného usnesení, nelze požadovaný
příspěvek či finanční dar žadatelům poskytnout.
K čl. 5/7
RM nesouhlasí s dodatečnou úhradou části nákladů na výstavbu přípojky kanalizace k č. p. 1111 v
komunikaci v ul. Rezecká, dle žádosti pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn].
Požadavek žadatelů nesplňuje důvody, které vedly město k realizaci a financování části
kanalizačních přípojek v pozemku komunikace v ul. Rezecká.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato

5/8 Obnova objektu Stará škola Krčín - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Identifikace:
Na jednání RM č. 44 dne 27.07.2020 v bodě 5/21 byla podána informace o stavu střešní
konstrukce přístaveb, u kterých byl po odkrytí střešní krytiny a odstranění půdové podlahy
proveden podrobný průzkum dřevěných prvků krovu a stropů a zjištěn vyšší rozsah poškození
dřevokazným hmyzem, než se předpokládalo při zpracování projektové dokumentace. Na tuto
změnu je nyní předkládán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Odůvodnění:
Odůvodnění - viz příloha tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že na položce v rozpočtu města §
3639 „Stavební úpravy staré školy (statika + část krovu)“ nejsou potřebné finanční prostředky,
které by pokryly navýšení, předkládáme RM návrh na RO navýšení akce Stará škola Krčín
(statika + část krovu) (§ 3322) o částku 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce
Zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - jedná se o velkou částku - chce se ujistit, že stavební dozor v tomto případě
dobře pracuje a jde opravdu o záležitosti, které nebylo možné předvídat, a vznikly právě z
důvodu většího rozsahu narušení dřevěných konstrukcí, než bylo projektováno. Reagoval
MST i vedoucí OMM - rozsah problémů s plísní a houbou v dřevěných konstrukcích je
opravdu větší a prokazatelný, dojde k revizi nákladů na další etapu, a to právě na základě
zjištěných informací při odkrytí konstrukcí.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 47-2746/20
RM schvaluje RO navýšení akce Stará škola Krčín (statika + část krovu) (§ 3322) o částku 100 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul.
Zborovská - PD (§ 3612).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 47-2747/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava krovu a statické zabezpečení č.p.22 Stará škola v Novém Městě nad Metují“ - 1. etapa, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
STAVIX s.r.o. se sídlem Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, kterým se
celková cena díla zvyšuje o částku 291.320,73 Kč vč. DPH. Celkovou cena díla pro rok 2020 činí
2.529.605,54 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Žádost o souhlas s umístěním turistických směrovníků a turistických vývěsních
map - pokračování projednávání bodu 2/15 z RM 46 ze dne 24.08.2020
Identifikace:
Na město byla dne 07.07.2020 doručena žádost Klubu českých turistů (dále jen "KČT") o
souhlas s doplněním a přemístěním turistických směrovníků a turistických vývěsních map,
podrobně viz příloha tohoto bodu. Jedná se zejména o následující rozsah:
1. přemístění turistických map z lokality náměstí Republiky do ul. Na Zadomí za infocentrum
(vedle veřejného WC) + umístění nového turistického rozcestníku (spodní okraj nejníže
umístěné tabulky musí být ve výšce 2,2 m (požadavek zástupce KČT),
2. umístění nové turistické mapy v ul. Komenského (křižovatka ulic Komenského a Sokolská)
a úprava stávajícího rozcestníku (požadavek zástupce KČT).
Na základě požadavku města byly KČT dodatečně doplněny vizualizace umístění turistických
map a rozcestníku v MPR a v jejím ochranném pásmu v provedení od uměleckého kováře.
Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění turistické mapy do ochranného pásma MPR a o
přemístění turistických map přímo v MPR, tak je požadováno provedení dle již stávajícího
městského systému, a to dle návrhu a zpracování uměleckého kováře p. Petra Hartmanna.
Toto provedení však dle zástupce KČT nebude z jejich strany hrazeno. KČT uhradí pouze
dodávku směrovek a velkoplošných map. KČT hradí provedení směrovníků a stojanů map,
které jsou z jejich strany schválené - běžně umisťované. Tyto však nejsou pro použití v MPR a
v jejím ochranném pásmu vhodné. Na výrobu a montáž stojanu pro mapu v ul. Komenského,
úpravu stávajícího rozcestníku v ul. Komenského (požadavek zástupce KČT z důvodu, že
neustále dochází k poškozování spodních směrovek) a výrobu a montáž nového směrovníku
bylo zadáno zpracování cenové nabídky od uměleckého kováře p. Petra Hartmanna. Byla
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přeložena cenová nabídka ve výši 87.967 Kč vč. DPH. Přemístění turistických map z lokality
náměstí Republiky do ul. Na Zadomí by mohlo být provedeno v rámci činnosti TS. Na
provedení výše uvedeného nejsou v rozpočtu města schváleny potřebné finanční prostředky,
proto bude třeba, pokud uvedený záměr KČT bude RM odsouhlasen v provedení vhodném do
MPR a do jejího ochranného pásma, schválit RO - navýšení položky § 3639 městský mobiliář
o 90 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Letní areál u Metuje (§ 3419).
Jde o bod přesunutý z minulé RM 46 - na přání radních byl na jednání přizván p. Pavel Staněk
zástupce Klubu českých turistů, se kterým budou jednotlivá navržená místa s umístěním
turistických směrovníků a turistických map projednána.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze. OMM upozorňuje, že byla s dodavatelem, uměleckým
kovářem p. Petrem Hartmannem, projednána dodací lhůta pro výrobu a montáž konstrukce
map a směrovníků. V případě, že RM odsouhlasí žádost a bude zadána okamžitá objednávka,
tak je nejbližší možný termín realizace v lednu 2021. Z tohoto důvodu bude nutné na tuto
položku pamatovat při návrhu rozpočtu na rok 2021. OMM dále prověří možnost snížení
nákladů na umístění turistické mapy do ul. Komenského. Jedná se o možnost využití
stávajících dřevěných sloupků (stejný typ a provedení), které jsou použity u Česko-polské
mapy, která je umístěna na Žižkově náměstí. Možnost využití těchto sloupků bude prověřena
s dodavatelem (p. Petrem Hartmannem). Je nutné prověřit, zda jsou tyto sloupky rozměrově
shodné a vhodné k osazení turistické mapy. Záležitost využití těchto sloupků bude dále
projednána s OV Krčín (možnost zrušení umístění mapy nebo případně nahrazení jinými
sloupky).
Vysvětlení: Čečetková Alena - zástupkyně vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byl pozván zástupce KČT, p. Pavel Staněk, který navrhoval umístění
turistických směrovníků a map - viz vizualizace v příloze tohoto bodu. Podrobně odůvodnil
návrhy, z nichž některé již byly realizovány - byla k nim získána veškerá potřebná vyjádření a
souhlasy. V navazující diskusi p. Staněk odpověděl radním na jejich dotazy a připomínky k
jednotlivým záležitostem. Poté bylo o jednotlivých návrzích hlasováno - v případě umístění
rozcestníku a 2 map v Hildenském atriu bylo rozhodnuto, že KČT musí prověřit možnost
umístění u stromů, které jsou uprostřed této plochy.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 47-2748/20
RM souhlasí s úpravou stávajícího turistického směrovníku a s umístěním turistické mapy v ul.
Komenského u odpočinkového místa s lavičkami před č. p. 26 (křižovatka s ul. Sokolská), ve znění
žádosti Klubu českých turistů v příloze tohoto bodu, s podmínkou, že turistická mapa umisťovaná do
ul. Komenského a úprava stávajícího směrovníku budou v provedení od uměleckého kováře (viz
provedení stávající turistické mapy na náměstí Republiky). Toto kovářské provedení uhradí město
Nové Město nad Metují. RM požaduje po žadateli doložit písemné vyjádření Policie ČR, Dopravní
inspektorát Náchod, a závazné stanovisko státní památkové péče k umístění turistické mapy v ul.
Komenského, které si žadatel musí zajistit pro vydání územního souhlasu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 47-2749/20
RM souhlasí s umístěním turistického směrovníků a turistických map v zeleni v ul. Na Zadomí (za
Spolkovým domem), ve znění upravené žádosti Klubu českých turistů, s podmínkou, že turistické
mapy a nový rozscestník budou v provedení od uměleckého kováře (viz provedení stávající
turistické mapy na náměstí Republiky). Toto kovářské provedení uhradí město Nové Město nad
Metují. RM požaduje po žadateli doložit písemné vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát
Náchod, a závazné stanovisko státní památkové péče k umístění turistické mapy v ul. Na Zadomí,
které si žadatel musí zajistit pro vydání územního souhlasu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 47-2750/20
RM schvaluje RO přesun částky 90 tis. Kč na položku § 3639 městský mobiliář. Navýšení bude
pokryto přesunem z akce Zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612).
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky - ul. Leštinská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost od p. [osobní údaj odstraněn] zastupujícího pí [osobní údaj odstraněn]
a p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas s vybudováním vodovodní přípojky pro plánovanou
novostavbu rekreační chaty na p. p. č. 811/7, k. ú. Nové Město nad Metují z městské
komunikace na p. p. č. 2088, k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 47-2751/20
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky v ul. Leštinská přes městskou
komunikace na p. p. č. 2088 do p. p. č. 811/7, mezi městem Nové Město nad Metují, pí [osobní údaj
odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], která je souhlasem vlastníka pozemku pro stavební řízení,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/11 Žádost o souhlas se záborem části parkovací plochy v ul. Českých legií
Identifikace:
OMM obdrželo žádost společnosti Továrna na čas s.r.o., U Dubu 748, 549 01 Nové Město nad
Metují, o souhlas s dvoudenním záborem v termínu 18. - 19.09.2020 (pátek a sobota) části
parkoviště v ul. Českých legií, tedy parkoviště pod MěÚ, a to z důvodu probíhání reklamní
akce společnosti. V pátek dne 18.09.2020 žádají o zábor 10 parkovacích míst a v sobotu dne
19.09.2020 žádají o zábor 15 parkovacích míst.
Odůvodnění:
Stanoviska odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - souhlasí s vyjádření vedoucího TS ve znění: "Činnosti TS se tato akce netýká,
ale zdá se mi nevhodné vyhradit parkoviště pro tuto akci v pracovní den, kdy je plně vytíženo
návštěvníky městského úřadu." Dle názoru radního Mgr. Hylského má k podobným akcím a
záborům sloužit parkoviště na Farské zahradě, tj. místo, kde se má parkovat. Po krátké
diskusi hlasováno a vydán souhlas dle žádosti v poměru 4 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 47-2752/20
RM souhlasí se záborem části parkoviště v ul. Českých legií v termínu 18. - 19.09.2020 společnosti
Továrna na čas s.r.o., U Dubu 748, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Schválení Zadání změny č. 1 RP mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G.
Masaryka
Identifikace:
OVRR jako pořizovatel předkládá v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 stavebního zákona
návrh Zadání změny č. 1 RP území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G.
Masaryka (RP Rychta) ZM ke schválení.
Odůvodnění:
O pořízení Změny č. 1 RP Rychta rozhodlo ZM svým usnesením č. ZM 6-196/19 ze dne
27.06.2019. OVRR jako příslušný pořizovatel následně vypracoval návrh Zadání změny č. 1
RP, které zveřejnil k připomínkování veřejnosti a současně jej projednal s příslušnými
dotčenými orgány a KÚ KHK. Na základě obdržených požadavků na obsah byl návrh Zadání
změny č. 1 RP upraven a předložen ke schválení ZM. Dne 25.06.2020 ZM 13 svým
usnesením ZM 13-438/20 vyslovilo nesouhlas s tímto projednaným Zadáním a pověřilo ST,
aby byl ve spolupráci s OVRR upraven dle stavebního zákona znovu projednán nový návrh
zadání, do kterého bude přidáno rozvolnění regulace stávajícího objektu Kina 70. Na základě
tohoto usnesení ZM pořizovatel vypracoval nový návrh zadání, který rovněž zveřejnil k
připomínkování veřejnosti a současně jej projednal s příslušnými dotčenými orgány a
KÚ KHK. Na základě obdržených požadavků na obsah byl návrh Zadání změny č. 1 jen
drobně upraven a je předkládán ke schválení.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vznesl dotaz, zda současné zadání změny č. 1 umožňuje snížení podlažnosti
objektů - odvolává se v tom na připomínky podané v tomto smyslu od několika lidí, které se v
rámci této změny objevily. Sám to vnímá jako jakési nevyřčené přání ZM. Na to reagoval
ARCH - shrnul celý proces toho, na jakých základech byl RP vytvořen, jak dlouho trval proces
vedoucí k jeho schválení a co 10 let jeho existence, schválené zastupiteli, přineslo. Nelze
takto urbanisticky pojatý proces - vznik nové ulice - najednou narušit tím, že jednotliví občané,
často ani ne vlastníci, chtějí do toho zasáhnout, protože si myslí něco jiného a řešili by to
jinak, tj. menšími objekty, jinými parkovišti apod. Město a jeho části musí být tvořeno
urbanistou a k tomu, aby to mělo smysluplný vývoj, právě zde slouží RP. To se samozřejmě
týká i dopravy v klidu atd. Na to navázala obsáhlá diskuse všech přítomných radních. Ve
stejném duchu jako ARCH reagoval i Mgr. Balcar (OVRR), MST a ST. Mj. připomněli, že na
červnovém ZM, které se tímto zabývalo, nezazněly žádné návrhy vedoucí ke snižování
podlažnosti atd. Při realizaci jednotlivých staveb bude ze strany OVRR postupováno vždy v
duchu RP, ale zároveň při dodržení všech aspektů vycházejících ze stavebního zákona a
souvisejících norem týkajících se dopravy, parkování, veřejného prostoru atd. Mgr. Balcar
připomněl, že koncept zadání změny RP byl konzultován s architekty se zkušenostmi se
zpracováním některých RP, zda zde nevidí nějaký nedostatek apod. Architekti potvrdili
správnost nastaveného směru - zachovat urbanistickou koncepci, soustředit se vedle úprav do
souladu s právními předpisy na otázku dopravy vč. dopravy v klidu a rovněž kvitovali směr
k rozvolnění některých detailních regulativů, které mohou být následně překážkou
v navazujících řízeních. Po skončení diskuse bylo hlasováno - navržené usnesení bylo
schváleno všemi hlasy přítomných radních.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 47-2753/20
RM doporučuje ZM schválit návrh Zadání změny č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi
Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 Rozpočtová opatření 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 10-299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
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Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 47-2754/20
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 14, tj. přehled úprav rozpočtu 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Dopady změny SR v oblasti sdílených daní - RO
Identifikace:
V důsledku předpokládaného snížení plnění daňových příjmů v důsledku ekonomického
poklesu o cca 18,5 mil. Kč schválilo ZM svým usnesením č. ZM 12-398/20 RO, kterým byly
sníženy tyto rozpočtované příjmy o 12 mil. Kč a usnesením č. ZM 13-457/20 o 3,2 mil. Kč.
Vzhledem k dalším schváleným kompenzačním bonusům podnikajícím osobám a schváleným
daňovým balíčkům mělo dojít k dalšímu propadu daňových příjmů o dalších cca 12,5 mil. Kč.
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 město obdrželo jednorázový
nenávratný příspěvek ve výši 11 747,5 tis. Kč ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů.
O tuto částku byl rozpočet navýšen a na straně výdajů vytvořena rezerva. OF předkládá další
návrh na snížení rozpočtu, které bude pokryto z této rezervy. V případě potřeby bude
s ohledem na vývoj daňových příjmů a ostatní nové skutečnosti předloženo na jednání ZM 15
další RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 47-2755/20
RM doporučuje ZM schválit RO - snížení daňových příjmů o částku 11 747,5 tis. Kč (položka 1111
- daň z příjmů fyzických osob placená plátci 7 mil. Kč a položka 1121 - daň z příjmu právnických
osob 4 747,5 tis. Kč). Pokles daní bude pokryt snížením výdajů § 6409 - rezerva - kompenzační
bonus.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Snížení příspěvků příspěvkových organizací a § 6171 - RO
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 13-445/20 schválilo na základě doporučení FV ZM ze dne
03.06.2020 snížení některých provozních výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2021 o 5 %.
V rámci úsporných opatření je navrženo snížení provozních výdajů již v rozpočtu na rok 2020
u příspěvků příspěvkových organizací města (PO) a v § 6171 - místní správa o 3 %. Snížení
by vycházelo ze stejných údajů, které pro výpočet použil FV. Úsporná opatření se nebudou
týkat MSSS Oáza z důvodu vysokého nárůstu výdajů v souvislosti s opatřeními týkajících se
koronavirové nákazy.
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Odůvodnění:
Úsporné opatření je navrženo v souvislosti s výrazným propadem daňových a některých
dalších příjmů města v letošním roce. Snížení povede k dosažení lepšího výsledku
hospodaření v letošním roce a k vytvoření zdrojů, které mohou být použity při tvorbě rozpočtu
v roce 2021, kdy je očekáván další pokles daňových příjmů v porovnání s rokem 2019.
Snížení příspěvku PO je v kompetenci ZM. Ředitelé OF byli o návrhu informováni. Ředitelé
základních škol a MK navrhují snížení nižší - viz tabulka v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Kunte - požádal v úvodu zasedání RM, aby byl projednán po bodech "Školství, kultura a
sport" tento bod, který je s OŠKS spojený. Vedoucí OF a Mgr. Kupka odpověděli na dotazy a
vysvětlili důvody, proč je návrh na snížení příspěvků o něco nižší u některých organizací, než
vychází čistým výpočtem dle procent (byla sjednána 3 %). Jednalo se o 30 tis. Kč u ZŠ a u
MKN. Mgr. Hylský - navrhl, aby u škol ke snížení nedošlo a bylo těch 30 tis. Kč zaplaceno ze
"šablon" škol, kde mají dostatečné volné finanční zdroje. MST - pokud bude dovybavení
kanceláře psycholožky financováno z prostředků škol - zůstalo by v majetku škol? OŠKS ano. Nakonec i u MKN bylo snížení ponecháno v původní výši, protože očekávaný propad
příjmů po odchodu MK z objektu MKN nebude, nový nájemce je PNT s.r.o. Poté odhlasováno.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 47-2756/20
RM doporučuje ZM schválit RO - snížení příspěvků příspěvkovým organizacím § 3111 - MŠ
Rašínova 600 o 45 tis. Kč, MŠ Na Františku o 41 tis. Kč, § 3113 - ZŠ Komenského o 108 tis. Kč, ZŠ
a MŠ Krčín o 137 tis. Kč, ZŠ Malecí o 120 tis. Kč, § 3231 - základní umělecká škola o 8 tis. Kč, §
3314 - Městská knihovna o 150 tis. Kč, § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum o 129 tis.
Kč, § 3421 - DDM o 33 tis. Kč a rozpočet § 6171 - místní správa o 221 tis. Kč. O celkovou částku ve
výši 992 tis. Kč bude navýšena položka § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 17.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Žádost o souhlas s konáním akce Monster Truck Show
Identifikace: Dne 31.08.2020 byla doručena žádost o povolení záboru veřejného prostranství na akci
Monster Truck Show od p. Tomáše Zelenaye, Hlivická 423, 181 00 Praha 8,
IČO: 86616978, ve dnech 01.10. a 02.10.2020 v areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Dle informace se jedná o ukázky kaskadérských čísel, rychlé jízdy, průjezdu
ohněm, jízdy po dvou kolech vozidly vč. ukázky Monster Trucků. Akce by se uskutečnila ve 2
představeních od 17:00 hodin. Délka trvání cca 1 hodina. Pořadatel byl upozorněn na okolní
zástavbu a blízkost budovy učiliště. Pořadatelům bude umožněno vyvěšení plakátů na sloupy
VO obdobně jako při pořádání cirkusů. Stejná akce proběhla v roce 2019 bez připomínek. TS
souhlasí s konáním i vyvěšením plakátů. Vedoucí OMM doporučuje nepovolovat reklamy na
VO včetně cirkusů bez výjimky nebo umístit na místech, které nejsou v konfliktu s bezpečnosti
silničního provozu (vytipovat místa po městě). Vrchní strážník MP souhlasí s konáním akce.
Zároveň se přiklání k názoru OMM - na sloupech VO by reklamy být neměly nebo alespoň ne
na těch co jsou u křižovatek a u přechodů pro chodce.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 47-2757/20
RM souhlasí s konáním akce Monster Truck Show v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují ve dnech 01.10. a 02.10.2020, a to za podmínky, že si žadatel vše potřebné zajistí
svépomocí. Reklamní poutače nesmí být umístěny na sloupech VO u křižovatek a u přechodů pro
chodce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/5 Kupní smlouva na nákup člunu pro JSDH
Identifikace:
Velitel JSDH předkládá RM ke schválení návrh kupní smlouvy na dodávku nafukovacího člunu
ZODIAC PRO 420 STRONGAN se středovou řídící konzolí, závěsným lodním motorem
ENVINRUDE E-TEC E30GPGL s příslušenstvím a přívěsem na motorový člun pro JSDH - viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
V rozpočtu města na rok 2020 je zahrnuta položka Vybavení JSDH (vzduchové dýchací
přístroje, člun se závěsným motorem) 900 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - vznesl dotaz, zda RM někdy v minulosti schvalovala koupi člunu pro JSDH potřebují / využijí ho? Odpověděl vedoucí OF - ve vybavení JSDH i v současnosti je starý
člun. ST - doplnil, že JSDH má celé pobřeží přehrady Rozkoš ve směru od Nového Města nad
Metují na starosti - vyjížděli k převráceným plachetnicím apod. Poté byla obě 2 navržená
znění usnesení hlasováním schválena.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 47-2758/20
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na nákup nafukovacího člunu ZODIAC PRO 420 STRONGAN pro JSDH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 47-2759/20
RM schvaluje kupní smlouvu na nákup člunu ZODIAC PRO 420 STRONGAN pro JSDH mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a firmou MARINE, s.r.o., Řadová 245, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 42197058, za kupní cenu 355.035,12 Kč bez DPH, 429.592,50 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu
Identifikace:
Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu týkající se zajištění hudební produkce (živou
hudbou) v rámci setkání zaměstnanců Městského úřadu Nové Město nad Metují - hrazeno je v
rámci Sociálního fondu viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV (viz "Předkládací návrh"). Smlouva je předkládána
RM ke schválení výjimečně dodatečně, tj. po konání akce, z důvodu situace týkající se
COVID-19.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání: Na dotaz Ing. Prouzy odpověděl TAJ. Poté odhlasováno.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 47-2760/20
RM schvaluje Smlouvu o uskutečnění uměleckého výkonu mezi městem Nové Město nad Metují a
p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 ZM 14 dne 17.09.2020 - program
Identifikace:
Dne 17.09.2020 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují ul. Komenského č. p. 30. Jde o 14. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný
podrobný program zasedání ZM 14 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - informoval o zářijovém jednání FV ZM. Zápis z jednání FV ZM ze dne
02.09.2020 bude zařazen do programu ZM 14 jako bod č. ZM 14 - 4/7. Usnesení bylo
schváleno ve znění upravené přílohy.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 47-2761/20
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 14 dne 17.09.2020 od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují - ul. Komenského č. p. 30, ve znění
upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/3 Humanitární sbírka - dne 07.11.2020
Identifikace:
Dne 07.11.2020 od 9:00 do 11:00 hodin se v areálu bývalých kasáren uskuteční humanitární
sbírka, na které se podílí město Nové Město nad Metují ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Více informací a plánek místa - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční akci města ve spolupráci s Diakonií Broumov již od roku 2010.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 47-2762/20
RM bere na vědomí informaci o vyhlášení tradiční Humanitární sbírky pro Diakonii Broumov, která
se uskuteční v sobotu dne 07.11.2020 od 9:00 do 11:00 hodin v areálu bývalých kasáren v Novém
Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 47-2763/20
RM ukládá OSÚ zajistit propagaci a distribuci letáků na humanitární sbírku konající se dne
07.11.2020 od 9:00 do 11:00 hodin v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují a
zabezpečit ve spolupráci s TS celou akci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Náhrada škody "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Doporučení zřizovatele ve věci řešení náhrady škody ve výši 316.730 Kč vzniklé Základní
škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, IČO: 00857858, v souvislosti s
přečiny, kterých se týká pravomocný Trestní příkaz Okresního soudu v Náchodě č. j.: 11 T
38/2019-545 ze dne 03.04.2019.
Odůvodnění:
Usnesením č. RM 34-1962/20 ze dne 24.02.2020 bylo ředitelce "ZŠ Malecí" doporučeno
příslušnou občanskoprávní žalobou vymáhat náhradu škody ve výši 316.730 Kč vzniklé
Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, IČO: 00857858, v
souvislosti s přečiny, kterých se týká pravomocný Trestní příkaz Okresního soudu v Náchodě
č. j.: 11 T 38/2019-545 ze dne 03.04.2019. Náhrada škody byla vůči žalovaným pí [osobní
údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] uplatněna, ve věci se u Okresního soudu v
Náchodě uskutečnilo 1. ústní jednání. Nyní právní zástupkyně školy obdržela od právní
zástupkyně žalované pí [osobní údaj odstraněn] návrh na smírné ukončení sporu s tím, že by
pí [osobní údaj odstraněn] poškozené "ZŠ Malecí" v pravidelných měsíčních splátkách (není
navržena jejich výše) uhradila částku 40.000 Kč. Ze strany druhé žalované smírné řešení
navrženo nebylo. RM by v pozici zřizovatele "ZŠ Malecí" měla dát ředitelce školy doporučení,
jak ve věci dále postupovat.
Vysvětlení: Hable Petr – starosta
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Z podrobnějšího projednání:
ST a PRAV sdělili radním bližší komentář k projednávané záležitosti. Do podrobné diskuse se
zapojila většina radních. Poté odhlasováno usnesení týkající se pouze první žalované.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 47-2764/20
RM souhlasí s tím, aby ředitelka Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, IČO: 00857858, v řízení vedeném Okresním soudem v Náchodě ve věci náhrady škody ve
výši 316.730 Kč, vzniklé Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, IČO:
00857858 v souvislosti s přečiny, kterých se týká pravomocný Trestní příkaz Okresního soudu v
Náchodě č. j.: 11 T 38/2019-545 ze dne 03.04.2019, souhlasila s případným smírným řešením
spočívajícím v tom, že první žalovaná pí [osobní údaj odstraněn] uhradí škole částku ve výši
150.000 Kč s tím, že částku je možno hradit i v pravidelných měsíčních splátkách, které by neměly
být nižší než 5.000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Pořízení HW pro zajištění radarového měření
Identifikace:
Jedná se o pořízení serveru od společnosti INIT technology s.r.o., která dodává SW
Scarabeus sloužící pro zpracování záznamů z radaru. Veškeré smlouvy schválené v RM jsou
již uzavřeny, nyní jde o poslední součást techniky, která je nezbytná k úspěšné implementaci
a spuštění systému.
Odůvodnění:
Pořízení HW od stejné společnosti, která dodá SW je v dané situaci ekonomicky a časově
nejvhodnější variantou. Pořízení HW zvlášť by způsobilo časovou prodlevu cca 8 týdnů.
Konkrétní nabídka bude předána přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ oznámil radním, že tento bod bude muset být přesunut k projednání do programu příští
RM, tj. RM 48 dne 21.09.2020, z důvodu nedodání příloh ze strany dodavatele.
K čl. 7/5
RM schvaluje pořízení HW - serveru pro zajištění radarového měření od firmy INIT technology
s.r.o., Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 04423101, formou přímé objednávky, tedy za
použití výjimky ze Zásad pro zakázky malého rozsahu. Pořízení bude v souladu s nabídkou
předloženou do RM.
Bez usnesení
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ ST - doplnil informace k požadavku ČČK na defibrilátor - ředitelka MKN chtěla být rychlejší
a nepředala informaci MP - nyní to má MP nahlášeno a budou to řešit.
2/ Ing. Prouza - navrhl v ul. Tumlířova DZ Průjezd zakázán. ST - souhlasí s prověřením.
Hlasováno - 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Je proto zařazeno jako samostatný bod č. RM 47 - 8/1.
3/ Ing. Němeček - informace k Zápisu z FV - týká se finančního stropu na investici
Rekonstrukce KINA 70 - je navrženo 60 mil. Kč - půjde rovnou do ZM 14.
Konec jednání RM 47 v 17:55 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

8/1 Nové dopravní značení - ul. Tumlířova ve Spech
Identifikace:
V rámci závěrečné diskuse vystoupil Ing. Prouza s podnětem na nové dopravní značení do ul.
Tumlířova ve Spech, a to DZ Průjezd zakázán.
Odůvodnění:
Ing. Prouza - stav této místní komunikace je špatný a jde o lokalitu, kde by měli mít vjezd
pouze ti, co tam bydlí, jinak jsou problémy, hrozí úrazy cyklistů apod.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 47-2765/20
RM ukládá OMM prověřit možnost umístění nového dopravního značení ve Spech do ul. Tumlířova,
a to DZ Průjezd zakázán.
Odpovídá: OMM, Provede: ZM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 47 vyhotoven dne:
Zápis z RM 47 vypraven dne:
Zápis z RM 47 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
10. září 2020
10. září 2020
10. září 2020
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