Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 82 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 10.01.2022
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

16:44

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:44

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:44

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:44

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:42

On-line

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:44

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:44

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:44

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:44

Plná

Hosté:
10

Miroslav Kosek

jednatel PNT s.r.o.

13:09

14:02

Částečná

11

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

13:11

14:02

Částečná

12

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

14:10

14:34

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:37

16:33

Částečná

14

Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

14:37

14:39

Částečná

15

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:42

14:52

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 10.01.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

2/2

Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z. s. - čerpání dotace na rok 2022

2/3

Poděkování - DDM

2/4

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2050/2, p. p. č. 482/1 a st. p. č. 811 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Zborovská

3/2

Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského návrší do majetku města

3/3

Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - p. p. č. 2176/20
v k. ú. Nové Město nad Metují

3/4

Informace MST o jednání vedení města ve věci směny pozemků

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 7 ke Kupní smlouvě na teplo pro T. G. Masaryka č. p. 44-47

4/2

Ukončení nájemních smluv v nebytových prostorech č. p. 142 v ul. Nerudova

5.

Rozvoj

5/1

Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní"

5/2

Plán financování obnovy kanalizace vlastníka

5/3

Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - Geomorfologická stezka Libchyňským údolím

5/4

Diskuse radních k problematice řízení investičních projektů

6.

Finance

6/1

Úprava platu ředitelky MSSS Oáza

6/2

Změna čísla položky rozpočtové skladby
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7.

Různé

7/1

Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví města

7/2

Prodej staré vysokozdvižné plošiny

7/3

Aktuální informace k dodávkám elektrické energie

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 79-4447/21

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Veřejná zakázka - dodávka tonerů pro město a jeho PO

Zadání:

ukládá
ředitelům PO uzavření dílčích smluv s vítěznými uchazeči obou částí výběrového
řízení, tj. alternativní a originální tonery.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Smlouvy odeslány PO s instrukcemi týkajícími se podpisu.

Číslo úkolu:

RM 79-4445/21

Název:

Veřejná zakázka - dodávka tonerů pro město a jeho PO

Zadání:

schvaluje
jako vítěze veřejné zakázky na dodávky tonerů pro město a PO, část alternativní
tonery, nabídku společnosti Pavel Scheufler, Rovná 1704, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 60895471, za nabídkovou cenu 80.570 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Podpis smlouvy zajištěn.

Číslo úkolu:

RM 79-4443/21

Název:

Veřejná zakázka - dodávka tonerů pro město a jeho PO

Zadání:

schvaluje
jako vítěze veřejné zakázky na dodávky tonerů pro město a PO, část originální
tonery, nabídku společnosti Comp´s spol, s.r.o., IČO: 46709576, se sídlem Husova
539, 468 51 Smržovka, za nabídkovou cenu 668.181,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Podpis smlouvy zajištěn.

Číslo úkolu:

RM 79-4442/21

Název:

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o KOMPLEXNÍ PÉČI k projektu VEMA

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o KOMPLEXNÍ PÉČI k projektu VEMA č.
KP/VEMA/93/2002 ze dne 09.05.2013 mezi městem Nové Město nad Metují a
společností MELCO spol. s r.o. Trutnov, Křížkovského 211, 54101 Trutnov, IČO:
15037720, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 06.12.2021

Zodpovědný: Továrek Zdeněk, Mgr.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 20.12.2021

Zodpovědný: Továrek Zdeněk, Mgr.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 20.12.2021

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.
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Založeno:

02.12.2021

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána

Číslo úkolu:

RM 79-4441/21

Název:

Dodatek č. 6 k Rámcové dohodě č. VS/474587

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 6 k Rámcové dohodě č. VS/474587 uzavřené dne 09.12.2013, ve znění
pozdějších dodatků, mezi městem Nové Město nad Metují a společností O2 Czech
Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána

Číslo úkolu:

RM 79-4440/21

Název:

Smlouva o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO mezi městem Nové
Město nad Metují a společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430
04 Chomutov, IČO: 25448714, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána starostou a odeslána k podpisu

Číslo úkolu:

RM 79-4439/21

Název:

Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport - revize pro rok 2022

Zadání:

schvaluje
Obchodní smlouvu č. 2022/911 na aktualizaci programových produktů mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou BraunSW Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO:
46376941, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 04.01.2022
Splněno: 03.01.2022
Původní plnění: 31.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 79-4428/21

Zodpovědný: Plšek Petr

Název:

Ing. Prouza - autobusové stanoviště Na Rychtě a zvýšení poplatku

Zadání:

schvaluje
s platností ode dne 01.01.2022 zavedení poplatku na autobusovém stanovišti u
nádraží ČD a v ul. Nádražní ve výši 3 Kč/spoj a ukládá OMM (OMP) zajistit smlouvy s
dopravci, předložit je RM ke schválení a oběma stranami podepsat do dne
31.12.2021.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

20.12.2021 - žádost o změnu termínu - návrh nových smluv byl oběma dotčeným
dopravcům (CDS a AUDISBUS) odeslán ze strany OMP dne 01.12.2021. Následně
OMP obdržel od obou dopravců reakci, která zahrnovala sdělení, že se musí v tomto
smyslu obrátit na příslušný kraj, jako zástupce veřejné dopravy KHK. Termín
31.12.2021 se v daném smyslu stihnout splnit nepodaří.

Číslo úkolu:

RM 79-4427/21

Název:

Ing. Prouza - autobusové stanoviště Na Rychtě a zvýšení poplatku

Zadání:

schvaluje
s platností ode dne 01.01.2022 zvýšení poplatku na autobusovém stanovišti Na
Rychtě na částku 5 Kč/spoj a ukládá OMM (OMP) zajistit nové smlouvy s dopravci,
předložit je RM ke schválení a oběma stranami podepsat do dne 31.12.2021.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

20.12.2021 - žádost o změnu termínu - návrh nových dodatků ke stávajícím
smlouvám byl všem dotčeným dopravcům odeslán ze strany OMP dne 01.12.2021.
Následně OMP obdržel od všech reakci, která zahrnovala sdělení, že se musí v tomto
smyslu všichni obrátit na příslušný kraj, jako zástupce veřejné dopravy KHK. Termín
31.12.2021 se v daném smyslu stihnout splnit nepodaří.

Číslo úkolu:

RM 79-4422/21

Název:

Dotace KHK na zajištění dopravní obslužnosti

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nové Město nad Metují na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi městem Nové Město nad
Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové, na období ode dne 12.12.2021 do dne 10.12.2022 ve výši 39.517 Kč, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Smlouva byla podepsána.

Termín plnění: 21.02.2022
Původní plnění: 31.12.2021

Zodpovědný: Plšek Petr

Termín plnění: 21.02.2022
Původní plnění: 31.12.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 20.12.2021
Splněno: 03.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 79-4414/21

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Obnova objektu Stará škola Krčín - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava krovu a statické zabezpečení č. p. 22
- Stará škola v Novém Městě nad Metují“ - 2. 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, ve znění přílohy tohoto bodu, a kterým se celková cena díla zvyšuje
o částku 419.280,57 Kč vč. DPH. Celková cena díla pro rok 2021 činí 2.329.141,28
vč. DPH, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č. 2 je uzavřen.

Číslo úkolu:

RM 79-4406/21

Název:

SOPPS - plynovodní přípojka Zborovská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu "Úprava stl přípojky objektu č. p. 233 Zborovská,
Nové Město nad Metují" uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Praktický lékař Javorský s.r.o., Ostravská 618, 199 00 Praha, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

03.01.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 79-4404/21

Název:

Vyjádření k PD RD na p. p. č. 705/15 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Slunečná

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
705/1 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby
RODINNÝ DŮM - NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, na p. p. č.705/15 v k. ú. Nové Město
nad Metují, v ul. Slunečná mezi městem Nové Město nad Metují a [osobní údaj
odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 30.12.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 05.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 79-4402/21

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Rekonstrukce objektu na RD stp. č. 120/2 v k. ú. Krčín - žádost o souhlas s
umístěním přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu na p. p. č. 676/1 v k. ú.
Krčín

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu přípojek vodovodu v délce cca 14,5 m, kanalizace
v délce cca 6,42 m a plynovodu v délce cca 7,1 m, které budou uloženy do p. p. č.
676/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují za účelem připojení stavby „Rekonstrukce objektu na rodinný dům, stp. č.
120/2, v k. ú. Krčín“. Smlouva je uzavírána mezi městem Nové Město nad Metují a pí
[osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 29.12.2021
Smlouva je předána k podpisu druhé straně.

Číslo úkolu:

RM 79-4391/21

Název:

Svěření pravomocí RM - nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a smlouvy o
zřízení věcného břemene

Zadání:

svěřuje
na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, ode dne 01.01.2022, pravomoc OMP rozhodovat o uzavření
nájemních smluv a smluv o výpůjčce na pozemky ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují, vč. příslušných změnových dodatků a dohod o ukončení daných smluv,
týkajících se fyzických a právnických osob, a to mimo smluv týkajících se pozemků
k podnikání (nájem i pacht, případně výpůjčka). Dále se zmocnění týká uzavírání
budoucích smluv o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene,
jejichž jednorázová hodnota nepřesáhne celkovou výši 5.000 Kč bez DPH v
případech, kdy město je na straně povinné osoby z věcného břemene. RM dále
ukládá OMP 1x za měsíc informovat e-mailem členy RM o uskutečněných právních
jednáních v přehledné a souhrnné tabulce.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

OMP bere na vědomí a bude se řídit usnesením RM.

Číslo úkolu:

RM 80-4452/21

Název:

Převzetí pozemku st.p.č. 307/2 v k.ú. NMnM

Zadání:

byla seznámena
ke dni 06.12.2021 se stavem pozemku města st. p. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. T. G. Masaryka, ze kterého byla stávajícím nájemcem odstraněna větší
část dočasné stavby. RM požaduje odstranění základové desky pod odstraněnou
stavbou a ponechání obvodové zdi (základ, opěrná zeď) a dosypání zeminy místo
odstraněné základové desky.

Termín plnění: 24.01.2022
Původní plnění: 10.01.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 04.01.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.
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Založeno:

07.12.2021

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 03.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno odstranění základové desky pod odstraněnou stavbou a ponechání
obvodové zdi (základ, opěrná zeď) a dosypání zeminy místo odstraněné základové
desky. Převzetí proběhlo za účasti TS.

Číslo úkolu:

RM 80-4451/21

Název:

Koncesní řízení na provozovatele pro projekt „Kanalizace Nové Město nad
Metují"

Zadání:

schvaluje
koncesní smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Nové
Město nad Metují místní části Vrchoviny v rámci projektu "Kanalizace Nové Město
nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 80-4450/21

Název:

Koncesní řízení na provozovatele pro projekt „Kanalizace Nové Město nad
Metují"

Zadání:

souhlasí
v souladu s Protokolem z posouzení a hodnocení nabídek z jednání komise pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek podaných v koncesním řízení na
provozovatele pro projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" (v městské části
Vrchoviny), se zadáním této veřejné zakázky účastníkovi, tj. společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928, za
nabídkovou cenu za stočné 40,55 Kč/m3 bez DPH.

Založeno:

07.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 81-4509/21

Název:

Dodatek ke smlouvě na sdružené služby dodávky elektrické energie

Zadání:

bere na vědomí
materiál a informace o ukončení dodávek el. energie pro město a další sdružené
zadavatele od společnosti Microenergy s.r.o., IČO: 08516570, a ukládá OSÚ poptat
nového možného dodavatele v období 01.01. - 30.06.2022.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Viz bod v RM č. 82 Aktuální informace k dodávkám elektrické energie

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 04.01.2022

Stránka 9

ZÁPIS Z PORADY
RM 82 ze dne 10.01.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 81-4507/21

Zodpovědný: Továrek Zdeněk, Mgr.

Název:

Přenechání použitého služebního mobilního telefonu při ukončení pracovního
poměru zaměstnance

Zadání:

schvaluje
bezúplatné přenechání použitého služebního mobilního telefonu Samsung Galaxy
A40, inventární číslo 100000001130, Mgr. Pavlu Bachurovi u příležitosti jeho
ukončení pracovního poměru. Uvedený mobilní telefon bude vyřazen z majetku
města.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Přenechání služebního telefonu bude při ukončení pracovního poměru Mgr. Pavla
Bachury zajištěno, zároveň bude mobilní telefon na základě tohoto usnesení Rady
města vyřazen z majetku města.

Číslo úkolu:

RM 81-4506/21

Název:

Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)

Zadání:

schvaluje
Smlouvy o provozování kotelny v č. p. 6 a Smlouvy o provozování kotelny v DPS na
rok 2022 mezi městem Nové Město nad Metují a společností První novoměstská
teplárenská, s.r.o., IČO: 27471454, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové
Město nad Metují, v č. p. 6 (radnice) za měsíční částku 9.220 Kč bez DPH a v č. p.
1145 (DPS) za měsíční částku 4.870 bez DPH, vše ve znění příloh k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejich podpisem.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 81-4505/21

Název:

Žádost „ZŠ Školní“ o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru

Zadání:

souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Školní Nové Město
nad Metují od společnosti Nadace O2 ve výši 34 tis. Kč na nákup 3D tiskárny, která
bude využívána v rámci výuky Informatiky a kroužku Robotiky.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 20.12.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 16.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 81-4504/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS a péče o zeleň) o
100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361
ul. Nádražní.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 81-4503/21

Název:

Dotace TJ Spartak - využívání sportovišť školami

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotace TJ Spartak Nové Město nad Metují ve výši 50 tis. Kč na pokrytí
části nákladů v souvislosti se spoluprací s novoměstskými ZŠ a MŠ a pověřuje ST
podpisem smlouvy se žadatelem, zpracovaným dle platné vzorové smlouvy.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 81-4502/21

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Technických služeb města Nové
Město nad Metují, "DDM Stonožka", "MŠ Rašínova" a Městského muzea Nové Město
nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 81-4501/21

Název:

Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj o částku 30 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje).

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 16.12.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 81-4500/21

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Úprava položek platy v rámci rozpočtu - RO

Zadání:

pověřuje
ST řešením podmínek poskytované dotace od HZS na úhradu mzdových nákladů
JSDH na rok 2022.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Velitel JSDH Z. Kábrt předloží do dne
19.01.2022 zprávu o stavu vedení jednotky a možném řešení odměňování, která
bude podkladovým materiálem bodu v RM 83 dne 24.01.2022.

Číslo úkolu:

RM 81-4499/21

Název:

Úprava položek platy v rámci rozpočtu - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení u položky platy v § 3631 - veřejné osvětlení o 150 tis. Kč, v § 4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl o 20 tis. Kč, v § 3745 - vzhled obcí a
veřejná zeleň o 150 tis. Kč a v § 5512 - protipožární ochrana o 80 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto v rámci § 3631 a § 4344 ve výše uvedených částkách a přesunem 230
tis. Kč z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 81-4498/21

Název:

Navýšení § 5311 - městská policie - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 5311 - městská policie o částku 70 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 81-4497/21

Název:

Navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar) - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar - osobní výdaje, vybavení, IT…)
o částku 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti
(rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 24.01.2022
Původní plnění: 10.01.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 81-4496/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 81-4495/21

Název:

Navýšení § 3632 - pohřebnictví - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3632 - pohřebnictví o 25 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z §
3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 81-4494/21

Název:

Přesun v rámci § 6171 - místní správa - RO

Zadání:

schvaluje RO
- přesun v rámci § 6171 - místní správa - navýšení položky Ostatní náklady o částku
450 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položek platy a sociální a zdravotní
pojištění.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 81-4493/21

Název:

Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 300 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 3639 - oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 03.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 81-4492/21

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Název:

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

Zadání:

schvaluje
ve znění příloh k tomuto bodu nové platové výměry ředitelům příspěvkových
organizací (Městské středisko sociálních služeb OÁZA, Městské muzeum Nové
Město nad Metují a Městská knihovna Nové Město nad Metují) s platností ode dne
01.01.2022, pokud vláda nerozhodne jinak. RM pověřuje ST podpisem těchto
platových výměrů.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Vzhledem ke změně nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dne
29.12.2021, bude do RM 82 předložena ke schválení nová úprava platu ředitelky
Městského střediska sociálních služeb OÁZA. Ředitelům Městského muzea Nové
Město nad Metují a Městské knihovny Nové Město nad Metují se dle nového nařízení
vlády platový tarif nezvýší.

Číslo úkolu:

RM 81-4490/21

Název:

Žádost o souhlas s dělením pozemku

Zadání:

nesouhlasí
s dělením pozemku p. p. č. 251/7 v k. ú. Vrchoviny z důvodu, že se v současné době
na toto území zpracovává Územní studie KORUNA, která není dokončena, schválena
a není zaregistrována a rozdělení pozemků je v tuto chvíli předčasné.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno, vyjádření zasláno na OVRR.

Číslo úkolu:

RM 81-4489/21

Název:

ZD na výběr zpracovatele Aktualizované analýzy rizik kontaminovaného území
Elton Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
zadávací dokumentaci na výběr zpracovatele Aktualizované analýzy rizik
kontaminovaného území Elton, Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu,
a ukládá OMM vypsání této veřejné zakázky.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 24.01.2022
Původní plnění: 10.01.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 04.01.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 04.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 81-4486/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Cenová nabídka na opravu komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách - 2. etapa

Zadání:

schvaluje RO
navýšení akce Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách (§ 2212) o 75
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Oprava opěrné zdi u č. p. 361 ul.
Nádražní (§ 3639).

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 81-4485/21

Název:

Cenová nabídka na opravu komunikace před č. p. 66 ve Vrchovinách - 2. etapa

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách Etapa II.", za nabídkovou cenu 70.442,64 Kč vč. DPH, mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO:
45539006, ve znění upravené přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

03.01.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 81-4481/21

Název:

Zřízení sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny, na
komunikaci na p. p. č. 875/3, k. ú. Vrchoviny, mezi městem Nové Město nad Metují a
p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

03.01.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 81-4480/21

Název:

Zřízení sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny

Zadání:

souhlasí
se zřízením sjezdu z p. p. č. 876/26, k. ú. Vrchoviny, na komunikaci na p. p. č. 875/3,
k. ú. Vrchoviny, za předpokladu že finanční vícenáklady na výstavbu sjezdu při
opravě chodníkového tělesa na p. p. č. 875/3, k. ú. Vrchoviny, budou hrazeny
žadatelem p. [osobní údaj odstraněn].

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 05.01.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 03.01.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Stránka 15

ZÁPIS Z PORADY
RM 82 ze dne 10.01.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Založeno:

16.12.2021

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 03.01.2022

Plnění úkolu:

03.01.2022: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 81-4470/21

Název:

Vrchoviny - přístup veřejnosti po cizím pozemku

Zadání:

bere na vědomí
e-mailové sdělení vlastníků p. p. č. 629/1 v k. ú. Vrchoviny ze dne 29.11.2021, týkající
se ukončení možnosti využití chůze po části daného pozemku pro veřejnost ke dni
31.12.2021, zejména vlastníky přilehlých nemovitostí, kteří nemají zřízené právo
odpovídající věcnému břemeni práva chůze k dotčené části pozemkové parcely a
sděluje, že stávající využití zmiňovaného pozemku ve prospěch veřejnosti bylo ze
strany města významně finančně podpořeno nemalými investicemi z rozpočtu města,
a to předně vybudováním a provozováním veřejného osvětlení v dané lokalitě, nejen
do zmiňovaného pozemku cizího vlastníka. Komplexní řešení veřejného prostranství
a zejména navazující bezpečné chůze, mimo hlavní úsek I/14, řeší Územní studie
veřejného prostranství Vrchoviny z 08/2018, která byla řádně zaregistrována a
uhrazena zcela z rozpočtu města Nové Město nad Metují, kde bohužel není jiného a
lepšího řešení. RM je názoru, že by měl průchod pro veřejnost být zachován jako
doposud a proto ukládá ST sjednat schůzku s vlastníky pozemku p. p. č. 629/1 v k. ú.
Vrchoviny za účelem řešení zachování stávajícího průchodu po zmiňované části
pozemku pro veřejnost v navazující zástavbě.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopisy z RM 81 vlastníkům pozemku p.p.č. 629/1 v k.ú. Vrchoviny byly
odeslány e-mailem dne 17.12.2021 s vysvětlujícím doplněním k textu usnesení o
uskutečnění schůzky v kanceláři ST. Schůzka se pochopitelně již uskutečnila dne
16.12.2021 v kanceláři ST a v tomto smyslu byli vlastníci pozemku informováni a
téhož dne tuto skutečnost vzali na vědomí, že sdělení města v tomto smyslu je pro ně
dostačující.

Číslo úkolu:

RM 81-4464/21

Název:

Smlouva o zajištění závodního stravování - SCOLAREST - zařízení školního
stravování spol. s r. o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zajištění závodního stravování mezi městem Nové Město nad Metují a
společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r. o., se sídlem
Jankovcova 1603/47a, 170 00 Praha 7, DIČ: CZ25607341, ve znění upravené přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Plšek Petr

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 20.12.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 30.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 81-4463/21

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

Zadání:

schvaluje
platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností ode dne 01.01.2022,
pokud vláda nerozhodne jinak. RM pověřuje ST podpisem platových výměrů dle
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Vzhledem ke změně nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dne
29.12.2021, bude do RM 82 předložena ke schválení nová úprava platů ředitelů škol
a školských zařízení.

Číslo úkolu:

RM 77-4365/21

Název:

VZ - PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad
Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na zpracování „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj,
Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MARK VALA
s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za nabídkovou cenu 1.448.370
Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

05.01.2022: Splněno.
08.12.2021: Vybranému dodavateli byla odeslána SOD k podpisu, zatím se nevrátila
zpět.

Číslo úkolu:

RM 77-4364/21

Název:

VZ - PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad
Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad
Metují“ firmě MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za
nabídkovou cenu 1.448.370 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

05.01.2022: Splněno.
08.12.2021: Vybranému dodavateli byla odeslána SOD k podpisu, zatím se nevrátila
zpět.

Termín plnění: 24.01.2022
Původní plnění: 10.01.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 05.01.2022
Původní plnění: 13.12.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 05.01.2022
Původní plnění: 13.12.2021
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Číslo úkolu:

RM 77-4362/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Vyjádření k PD na rekonstrukci kruhového objezdu ve Vrchovinách

Zadání:

ukládá
OMM jednat s projektantem a vlastníkem pozemku p.p.č. 61/2 v k.ú Vrchoviny o
rekonstrukci včetně přidružených ploch u okružní křižovatky na silnici I/14 ve
Vrchovinách.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

05.01.2022: S projektantem proběhla schůzka dne 16.12.2021, s vlastníkem
pozemku p. p. č. 61/2 v k. ú Vrchoviny bude teprve jednáno, schůzka by měla
proběhnout během ledna 2022.

Číslo úkolu:

RM 77-4348/21

Název:

Žádost MK o povolení akce „Adventní neděle 2021“

Zadání:

ukládá
TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního věnce na kašnu na
Husově náměstí a v případě konání adventních koncertů zajistit technickou výpomoc
s odvozem, postavením a následným úklidem nízkého pódia na akci "Adventní
neděle 2021" na Husově náměstí v prostoru před Spolkovým domem ve dnech
28.11., 05.12., 12.12. a 19.12.2021.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Z důvodu COVID akce zrušena.

Číslo úkolu:

RM 50-2925/20

Název:

Kanalizace Nové Město nad Metují - plán obnovy 2021

Zadání:

schvaluje
změnu navrhované obnovy v Plánu obnovy a plánu investic - návrh akcí na rok 2021
akce Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny. Místo návrhu v předloženém
Plánu obnovy a plánu investic - návrh akcí na rok 2021 bude provedena oprava
živičného krytu v místě původního výkopu kanalizace od hasičárny po křižovatku ve
Vrchovinách dle dohody zástupce provozovatele (Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s.) a vedoucího TS na základě kontroly trasy.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

V trase původního výkopu pro uložení kanalizace od křižovatky k hasičárně ve
Vrchovinách byly provedeny opravy živičného krytu na místech, kde došlo k propadu
na vozovce. Z finanční částky 220 000,- Kč určené plánem obnovy na rok 2021 byla
čerpáno na provedené práce 92 694,- Kč.
Po konzultaci s Ing Srubjanem z Vaku použijeme zbývající finanční prostředky na
další potřebné opravy kanalizace v roce 2022.

Termín plnění: 21.02.2022
Původní plnění: 10.01.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 05.01.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 04.01.2022
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Číslo úkolu:

RM 75-4256/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na organizaci a administraci architektonické
soutěže "Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují"

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na organizaci a administraci architektonické soutěže
"Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují", mezi městem Nové Město nad
Metují a Ing. arch. MgA. Davidem Mateáskem, Univerzitní 686/12, 108 00 Praha 10 Malešice, kterým je řešeno úprava vyplácení odměn zpracovateli, ve znění upravené
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

0.01.2022: Splněno.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 04.01.2022
Původní plnění: 15.11.2021

07.12.2021: Město zatím neobdrželo podepsaný dodatek druhou stranou.
23.11.2021: Dodatek prozatím nebyl podepsán druhou stranou.
08.11.2021: Dodatek prozatím nebyl podepsán, byl odeslán k podpisu druhou
stranou.

Číslo úkolu:

RM 71-4068/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Investiční záměry základních škol

Zadání:

ukládá
OSN zabývat se stavem omítky na tělocvičně ZŠ Krčín a předložit RM návrh řešení.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

2022-01-04: Splněno, položka byla schválena v rozpočtu na tok 2022.

Termín plnění: 10.01.2022
Splněno: 05.01.2022
Původní plnění: 20.09.2021

2021-12-07: ORM zařadilo do návrhu rozpočtu položku na zpracování PD na
rekonstrukci objektu tělocvičny s jídelnou "ZŠ Krčín". Ta by měla pojmout a řešit
popsané problémy v plnění ze dne 15.09.2021. Žádáme o posun termínu plnění do
doby schválení rozpočtu v ZM, RM 78 předložený rozpočet na rok 2022 schválila.
2021-11-23: ORM zařadilo do návrhu rozpočtu položku na zpracování PD na
rekonstrukci objektu tělocvičny s jídelnou ZŠ Krčín. Ta by měla pojmout a řešit
popsané problémy v plnění ze dne 15.09.2021. Žádáme o posun termínu plnění do
doby schválení rozpočtu v ZM, RM 78 předložený rozpočet na rok 2022 schválila.
2021-11-08: ORM zařadilo do návrhu rozpočtu položku na zpracování PD na
rekonstrukci objektu tělocvičny s jídelnou ZŠ Krčín. Ta by měla pojmout a řešit
popsané problémy v plnění ze dne 15.09.2021.Žádáme o posun termínu plnění do
doby schválení rozpočtu.
2021-10-13: ORM zařadilo do návrhu rozpočtu položku na zpracování PD na
rekonstrukci objektu tělocvičny s jídelnou ZŠ Krčín. Ta by měla pojmout a řešit
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popsané problémy v plnění ze dne 15.09.2021.Žádáme o posun termínu plnění do
doby schválení rozpočtu.
2021-09-15: Dne 2.9.2021 proběhla schůzka na místě za účasti OMM, ORM, OSN,
projektové manažerky, OŠKS za účelem obhlídky místa celého pravého křídla
školního komplexu, tedy jak omítky, střechy, oken, vnitřních prostor tělocvičny,
jídelny, kuchyně, spolkového klubu, bytu školníka. Závad je na místě vícero. Stav
omítky je špatný, okna jsou potřeba vyměnit (požadavek ředitelky z minula), nad
kuchyní je ve střeše závada, zatéká do objektu (v plánu OSN odstranit), krytina
celého objektu je potřeba v brzké době vyměnit. V tělocvičně je cítit zatuchlý závan,
problém s hydroizolací (nebylo vidět za dřevěný obklad) včetně vedlejší místnosti jídelny, plíseň kolem oken. Vnitřní prostor kuchyně je zastaralý. Navrhujeme řešit tak,
že do návrhu rozpočtu města dáme částku na zpracování energetického auditu
objektu (celého pravého křídla objektu). Ten by měl posoudit stav a navrhnout
energetickou úsporu celého řešeného objektu, tedy jako podklad pro případnou
žádost o dotaci na zateplení objektu s výměnou oken, střechy, případnou rekuperací
tělocvičny apod. Vnitřní část bude popsána OŠKS do strategie MAP, tak aby se
mohlo požádat o dotaci na vnitřní vybaveni a rekonstrukci např. tělocvičny, jídelny,
maximum možného, co lze uvést. V případě opravy pouze fasády hrozí opět
"odfouknutí" a znovu opadání, je potřeba spodní část odizolovat, z důvodu vysokých
nákladů je vhodné směřovat přes jakoukoliv dotaci, která rekonstrukci finančně
pomůže. Záležitost byla projednána s vedením města, které uložilo úkol přípravných
prací z OSN na ORM (investičního charakteru).

Číslo úkolu:

RM 71-4061/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Zápis z 17. zasedání Komise životního prostředí ze dne 02.08.2021

Zadání:

ukládá
TS zpracovat a předložit ke schválení v RM návrh systému sečení a údržby zelených
ploch ve vlastnictví města, a to ve smyslu návrhu v zápise ze 17. jednání KŽP ze dne
02.08.2021.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Návrh systému sečení trávy a údržby zelených ploch je předložen RM ke schválení.

Termín plnění: 31.12.2021
Splněno: 15.12.2021
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1 ÚVODNÍ INFORMACE

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:55 - 14:10 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
14:10 - 14:20 OMM
4.
Správa nemovitostí
14:20 - 14:30 OMM
5.
Rozvoj
14:30 - 15:00 OMM
6.
Finance
15:00 - 15:10 OF
7.
Různé
13:05 - 13:55
8.
Diskuse
15:10 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 82-4510/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 82:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 10.01.2022

2.
2/1
2/2
2/3
2/4

Školství, kultura a sport
Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z. s. - čerpání dotace na rok 2022
Poděkování - DDM
Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2050/2, p. p. č. 482/1 a st. p. č. 811 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Zborovská
Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského návrší do majetku
města
Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - p. p. č. 2176/20
v k. ú. Nové Město nad Metují

3/2
3/3

4.
4/1

Správa nemovitostí
Dodatek č. 7 ke Kupní smlouvě na teplo pro T. G. Masaryka č. p. 44-47

5.
5/1
5/2
5/3

Rozvoj
Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“
Plán financování obnovy kanalizace vlastníka
Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - Geomorfologická stezka Libchyňským údolím

6.
6/1
6/2

Finance
Úprava platu ředitelky MSSS Oáza
Změna čísla položky rozpočtové skladby
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7.
7/1
7/2
7/3

Různé
Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví města
Prodej staré vysokozdvižné plošiny
Aktuální informace k dodávkám elektrické energie

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 10.01.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 82 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V rámci "Kontroly úkolů" vznesl Ing. Dostál dotaz k úkolu č. RM 77-4365/21, tj. VZ - PD rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují, a k úkolu č. RM 774362/21, tj. Vyjádření k PD na rekonstrukci kruhového objezdu ve Vrchovinách. Na obě
záležitosti odpověděl radnímu vedoucí OMM a doplnil ho MST. Poté bylo navržené znění
usnesení odhlasováno.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 82-4511/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

2/1 Žádost "ZŠ Komenského" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Komenského", která jej
použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 20 žáků ve školním roce
2021/2022, a to v období ode dne 01.01.2022 do 30.06.2022. Celkem se jedná o finanční dar
ve výši 69.320 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 82-4512/22
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 69.320 Kč. Dar je určen výhradně
k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 20 žáků v období ode dne 01.01.2022 do dne
30.06.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z. s. - čerpání dotace na rok 2022
Identifikace:
Stepík Nové Město nad Metují, z. s., žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok
2022 ve výši 50 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v 1. čtvrtletí roku.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 82-4513/22
RM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2022 spolku Stepík Nové Město nad
Metují, z. s., ve výši 50 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Poděkování - DDM
Identifikace:
Ředitelka Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují děkuje JSDH Nové Město
nad Metují za skvělou spolupráci při zahájení další etapy revitalizace zahrady, dále děkuji i
zaměstnancům TS za odvoz a likvidaci vzniklého odpadu.
Odůvodnění:
Předloženo na základě dopisu od příspěvkové organizace města Domu dětí a mládeže
Stonožka, Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 82-4514/22
RM byla seznámena s dopisem od ředitelky Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad
Metují, kde děkuje Jednotce sboru dobrovolných hasičů Nové Město nad Metují, za skvělou
spolupráci při zahájení další etapy revitalizace zahrady a zaměstnancům TS za odvoz a likvidaci
vzniklého odpadu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/4 Úprava platů ředitelů škol a školských zařízení
Identifikace:
Dne 29.12.2021 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 531/2021, kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., novelizací se navyšují vybrané platové tarify
s platností ode dne 01.01.2022. Ředitelům příspěvkových organizací stanovuje plat v souladu
s § 123 zákoníku práce zřizovatel. V souvislosti se změnou tarifu se některým ředitelům škol a
školských zařízení současně mění příplatek za vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku
práce určí podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Platové výměry budou předány
radním k nahlédnutí přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Ke změnám dochází v důsledku novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě - původně bylo schváleno navýšení tarifů o
3,5 % a nová vláda to upravila na 2 %.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radním byla předložena příloha, která je zdrojovým dokumentem tohoto bodu (platové
výměry) a poté bylo navržené znění usnesení odhlasováno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 82-4515/22
RM schvaluje platové výměry ředitelů škol a školských zařízení s platností ode dne 01.01.2022, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejich podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

3/1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2050/2, p. p. č. 482/1 a st. p. č. 811 vše v k. ú. Nové Město nad
Metují - ul. Zborovská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
17.09.2021 (nově dne 25.11.2021 předložila znalecký posudek a upravenou smlouvu)
prostřednictvím svého zmocněnce fy ING Services CZ s.r.o., se sídlem Strážní 168, 541 01
Trutnov, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-2021792/1, v celkovém rozsahu cca 107,1 m2, na částech
následujících pozemků ve vlastnictví města: p. p. č. 2050/2, p. p. č. 482/1 a st. p. č. 811 vše v
k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Zborovská.
Odůvodnění:
Nabízená cena za zřízení věcného břemene ze strany ČEZ Distribuce, a.s., vychází ze Zásad
pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017 a je stanovena na základě Znaleckého posudku č.
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141-141/2021 ze dne 15.11.2021 fy Pražskou znaleckou kanceláří s.r.o. z Prahy. Odborné
útvary souhlasí se zřízením věcného břemene.
Vysvětlení: Plšek Petr - referent OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vznesl dotaz týkající se znaleckého posudku - cena za m2 je dle posudku o
polovinu nižší, než máme my v našich pravidlech. Odpověděl ST, doplnil vedoucí OMM - tato
možnost je dána legislativou, tzn. buď se postupuje podle znaleckého posudku, který si
žadatelé nechají zpracovat a nesou náklady na úhradu posudku nebo je postupováno dle
sazeb daných našimi pravidly. Poté odhlasováno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 82-4516/22
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2021792/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IVPodmokly, k částem pozemků v majetku města: p. p. č. 2050/2, p. p. č. 482/1 a st. p. č. 811 vše v k.
ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 107,1 m2 dle situačního
náčrtu za jednorázovou nabídnutou cenu stanovenou dle Znaleckého posudku č. 141-141/2021 ze
dne 15.11.2021 zpracovaného fy Pražská znalecká kancelář s.r.o. z Prahy, ve výši 10.720 Kč +
DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene bude upřesněn až po vyhotovení GP), ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ v lokalitě Krčínského návrší do
majetku města
Identifikace:
Na základě usnesení ZM č. 17-566/21 ze dne 18.03.2021 město podalo žádost na Státní
pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku p. p. č. 156/1 o výměře 2301 m2 v k. ú. Krčín,
z vlastnictví ČR - příslušnost hospodaření ve prospěch Státní pozemkový úřad (SPÚ) do
vlastnictví města Nové Město nad Metují. Dne 01.12.2021 město obdrželo od SPÚ návrh na
uzavření smlouvy.
Odůvodnění:
Požadovaný pozemek je zahrnut v řešeném území dle Územní studie Krčínské návrší a dle
platného územního plánu. Jeho využití je stanoveno jako plocha veřejné zeleně a jeho
případným převodem do vlastnictví města nedojde k žádným omezením pro další jeho
nakládání v ploše veřejná zeleň. Odborné útvary se jednoznačně shodli, že bezúplatný převod
pozemku ve vlastnictví státu je správným krokem k posílení veřejného zájmu v dané lokalitě a
jejich stanoviska z loňského roku uvedená v příloze k tomuto bodu jsou jasným signálem jejich
kladného doporučení získat pozemek do majetku města.
Vysvětlení: Plšek Petr - referent OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 82-4517/22
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku označeného jako p. p. č. 156/1 o výměře
2301 m2 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují v lokalitě Krčínské návrší z vlastnictví České
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu ve prospěch Státního pozemkového úřadu do
vlastnictví města Nové Město nad Metují. Správní poplatek za vklad práva do KN uhradí město Nové
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Město nad Metují. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - p. p. č.
2176/20 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Po konzultaci s ORM byl dán OMP podnět ke zrušení (ukončení) Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č. j.: 57998/2018-O25 (TS-VB 2018/0235 HKR), která byla
oboustranně uzavřená dne 04.12.2018 se spol. České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) a schválená
usnesením č. RM 408-17533/18 dne 05.11.2018. Důvodem zrušení smlouvy je změna PD,
kdy stavba na pozemcích ve vlastnictví ČD bude realizována v jiném rozsahu, a hlavně bez
dříve projektovaného stožáru veřejného osvětlení. Po přepracování PD bude na pozemcích p.
p. č. 2176/20 a p. p. č. 2176/363 oba v k. ú. Nové Město nad Metují nově umístěn chodník
v rámci stavby „Chodník v ulici Nádražní, Nové Město nad Metují“. Po konzultaci se
zástupcem ČD bude tento trvalý zábor realizován odkupem pozemků.
Odůvodnění:
Odborné útvary byly s dohodou seznámeny a se zrušením smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene souhlasí. Městu bude následně vrácena záloha ve výši 5.000 Kč
bez DPH uhrazená dne 22.01.2019.
Vysvětlení: Plšek Petr - referent OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 82-4518/22
RM schvaluje Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části
pozemku p. p. č. 2176/20 v k. ú. Nové Město nad Metují se spol. České dráhy, a.s., IČO: 70994226,
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Informace MST o jednání vedení města ve věci směny pozemků
Identifikace:
Informace MST vznesená aktuálně přímo na jednání RM. V pondělí dne 10.01.2022 proběhlo
další jednání vedení města Nové Město nad Metují ve věci možné směny pozemků st. p. č.
306, p. p. č. 383 a st. p. č. 493 (jehož součástí je stavba č. p. 201) v k. ú. Nové Město nad
Metují, za účasti: ST, MST, vedoucí OMP paní Mgr. Hofmanové, PRAV paní Mgr. Šímové, p.
[osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn] a právního zástupce [osobní údaj
odstraněn] pana JUDr. Josefa Moravce.
Odůvodnění: Informace o dalším postupu řešení majetkoprávní záležitosti v lokalitě u Rychty.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
MST informoval, že rodina [osobní údaj odstraněn] nemá zájem pozemky prodat, a tak se
jedná o podmínkách příp. směny pozemků. K dalšímu postupu se jeví jako nezbytné
zpracovat znalecké posudky (odhady) obou nemovitostí, které by měly být směňovány.
Další informace se týkaly představ a podmínek vznesených ze strany [osobní údaj odstraněn],
mj. termínu směny a vyřešení finančního rozdílu v případě, že odhadní ceny nemovitostí
budou rozdílné. Na to navázala obsáhlá diskuse přítomných o možném dalším postupu, tj. zda
jednat dál o směně, zda znovu vyzvat stavební úřad, aby urychleně vedl řízení, které se týká
nepovolených staveb [osobní údaj odstraněn], zda by bylo možné provést směnu při rozdílné
ceně v režimu veřejného zájmu apod. Závěrem rozsáhlé diskuse radní hlasováním přijali 2
usnesení.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 82-4519/22
RM bere na vědomí informace z jednání vedení města Nové Město nad Metují ze dne 10.01.2022
ve věci směny pozemků st. p. č. 306, p. p. č. 383 a st. p. č. 493 (jehož součástí je stavba č. p. 201) v
k. ú. Nové Město nad Metují, za účasti: ST, MST, vedoucí OMP paní Mgr. Hofmanové, PRAV paní
Mgr. Šímové, p. [osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn] a právního zástupce [osobní
údaj odstraněn] pana JUDr. Josefa Moravce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 82-4520/22
RM ukládá OMM zadat v co nejkratší době zpracování znaleckých posudků na ocenění
směňovaných nemovitostí, tj. st. p. č. 306, p. p. č. 383 a st. p. č. 493 (jehož součástí je stavba č. p.
201) v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

4/1 Dodatek č. 7 ke Kupní smlouvě na teplo pro T. G. Masaryka č. p. 44-47
Identifikace:
Dodatek č. 7 ke Kupní smlouvě č. 34/15 o dodávce a odběru tepelné energie pro č. p. 44-47,
ul. T. G. Masaryka, mezi firmou První novoměstská teplárenská s.r.o., náměstí Republiky 6,
IČO: 27471454 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, IČO: 00272876.
Dodatek řeší kupní cenu za GJ pro rok 2022 a rozpis záloh pro rok 2022. Pro porovnání ceny
za GJ v roce 2021, viz Dodatek č. 6, který je přílohou k tomuto bodu.
Odůvodnění: Jedná se o proces, kterým je každý rok stanovena cena tepelné energie.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Mgr. Hylského na postup zvýšení záloh v nájmu souvisejících s dodávkou tepla - kdy a
jak rychle se to procesně přenese na nájemníky? OSN - procesně se to přenese hned - nyní
nájemníkům BD v ul. T. G. Masaryka č. p. 44-47 nabízíme navýšení záloh na teplo, pokud o
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navýšení záloh budou mít zájem (tj. o %, o která PNT s.r.o. zdražuje), zvedne se jim to.
Mj. také přijde nájemníkům BD v ul. T. G. Masaryka č. p. 44-47 informace ve formě dopisu
jednatele PNT s.r.o. o zvýšení cen. Poté odhlasováno.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 82-4521/22
RM schvaluje Dodatek č. 7 ke Kupní smlouvě č. 34/15, který řeší kupní cenu a zálohy za dodávky
tepelné energie v č. p. 44-47, ul. T. G. Masaryka, mezi firmou První novoměstská teplárenská s.r.o.,
náměstí Republiky 6, IČO: 27471454 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
IČO: 00272876, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Ukončení nájemních smluv v nebytových prostorech č. p. 142 v ul. Nerudova
Identifikace:
Podnět ST předložený přímo na jednání RM. ST požádal radní o stanovisko k dalšímu
postupu ve věci výpovědi nájemních smluv, které se týkají nebytových prostor v č. p. 142 v ul.
Nerudova. Jedná se o provozovnu autoškoly a Pivotéku U Chromýho Ptáka. Objekt č. p. 142 v
ul. Nerudova je určen k demolici, na jejíž provedení byly schváleny finance v rozpočtu na rok
2022. Jsou 2 alternativy řešení (předložil je vedoucí OMM): 1/ výpověď v lednu - výpovědní
lhůta je 3 měsíce, tzn. předpoklad realizace demolice do konce června 2022; 2/ Výpovědní
lhůtu prodloužit tím, že by byla výpovědní lhůta prodloužena o 2 měsíce, tj. pak realizace cca
do konce srpna 2022.
Odůvodnění:
Je třeba rozhodnout o termínu výpovědí a tím i o termínu realizace demolice.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
K dané záležitosti se vedla podrobná diskuse přítomných s tím, že se nakonec radní shodli na
výpovědi nájemcům nebytových prostor v průběhu ledna 2022 - tzn. úkol pro OSN zajistit v
průběhu ledna 2022 odeslání písemných výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou nájemcům
nebytových prostor č. p. 142 v ul. Nerudova, tj. provozovna autoškoly a Pivotéka U Chromýho
Ptáka. Poté odhlasováno.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 82-4522/22
RM ukládá OSN zajistit v průběhu ledna 2022 odeslání písemných výpovědí s 3 měsíční výpovědní
lhůtou nájemcům nebytových prostor č. p. 142 v ul. Nerudova, tj. provozovna autoškoly a Pivotéka
U Chromýho Ptáka.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 ROZVOJ

5/1 Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě „Stavební úpravy chodníků
v ul. Nádražní"
Identifikace:
Město má zpracovánu PD „Ul. Nádražní stavební úpravy chodníků - SO 401 Veřejné osvětlení
a SO 402 Optické rozvody“. Chráničky pro optické sítě jsou uloženy v p. p. č. 2052/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují a v silnici II/285 v délce 13 m. Jako souhlas správce komunikace
s uložením inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví KHK a tělesa silnice, OMM předkládá ke
schválení Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě mezi městem Nové Město nad
Metují a SS KHK, která je zároveň souhlasem ke stavebnímu řízení na výše uvedenou akci.
Za omezení běžné činnosti majetkového správce je ve smlouvě vyměřena vratná kauce 3.146
Kč.
Odůvodnění:
Jedná se o standardní smlouvu uzavíranou se SS KHK při umístění sítí do pozemků v jejich
správě. Kauce musí být zaplacena nejpozději 5 dní před zahájením stavby. Bude vrácena na
vyžádání při splnění podmínek uvedených ve smlouvě: ½ po předání pozemku zpět správci a
½ po uplynutí záruční doby v délce 3 roky. Chráničky budou realizovány společně se stavbou
chodníků, která byla povolována samostatně. OMM doporučuje smlouvu schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 82-4523/22
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě č. 9/40/21/0350/Ha/NK na uložení
chrániček pro optiku do silnice II/285 a p. p. č. 2052/1 v délce 13 m „Ul. Nádražní stavební úpravy
chodníků - SO 401 Veřejné osvětlení a SO 402 Optické rozvody“ mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Plán financování obnovy kanalizace vlastníka
Identifikace:
RM 80 schválila Koncesní smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě
Nové Město nad Metují, místní části Vrchoviny v rámci projektu "Kanalizace Nové Město nad
Metují". Délka provozování 2 roky ode dne 01.01.2022 do dne 31.12.2023. Součástí této
smlouvy je příloha č. 2 Plán financování obnovy kanalizace vlastníka Kanalizace Vrchoviny
pro období 2021-2030. V koncesním řízení bylo stanoveno, že tento plán bude zpracován
nejpozději ke dni zahájení Provozování (01.01.2022), což bylo splněno. Nyní je RM Plán
předkládán ke schválení ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Povinnost zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací po dobu
nejméně 10 kalendářních let ukládá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace zákon č. 274/2001
Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
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(zákon o vodovodech a kanalizacích).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura k obvyklým postupům v této věci odpověděl vedoucí OMM. Poté
odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 82-4524/22
RM schvaluje Plán financování obnovy Kanalizace Vrchoviny pro období let 2021-2030 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Dohoda o poskytnutí dotace z PRV - Geomorfologická stezka Libchyňským údolím
Identifikace:
Dne 03.01.2021 město obdrželo ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu návrh
Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt - Geomorfologická
stezka Libchyňským údolím. Realizace projektu je plánována na jaro/léto 2022. Dle žádosti o
dotaci jsou celkové předpokládané výdaje projektu ve výši 250.000 Kč, dotace činí 100 % z
celkových způsobilých výdajů, tzn. 250.000 Kč. V rozpočtu města na rok 2022 je v § 2143 cestovní ruch vyčleněno na realizaci projektu 300.000 Kč (v rámci přípravné fáze projektu jsou
plánovány i odborné konzultace s geology a zpracování technické dokumentace interaktivního
prvku). ORM předkládá RM návrh Dohody o poskytnutí dotace ke schválení.
Odůvodnění:
Město obdrželo ze SZIF návrh Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR, je třeba tento návrh
schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 82-4525/22
RM schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
Geomorfologická stezka Libchyňským údolím, která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad
Metují a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČO: 48133981, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 07.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Diskuse radních k problematice řízení investičních projektů
Odůvodnění:
Diskusní příspěvky radních k oblasti Rozvoj za účasti vedoucího OMM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Diskuse proběhla na základě podnětu radního Ing. Dostála a týkala se především oblasti
řízení investičních akcí města. Vzhledem k tomu, že jde fakticky o zásadní strategické cíle a
priority města pro tento rok, mají radní zájem o průběžný přístup k aktuálním informacím o
tom, jak jednotlivé investiční projekty běží. Této problematiky se týkala velice obsáhlá
podrobná diskuse přítomných, ve které byly shrnuty představy jednotlivých radních a zároveň
zazněly informace OMM a MST o tom, jakým způsobem jsou investiční akce v současnosti
řízeny, jaké informace jsou k dispozici a jak by bylo možné je radním poskytovat. Závěrem se
radní shodli v tom, že individuálně zašlou e-mailem seznam investičních akcí, u kterých by
chtěli mít diskutované informace a údaje. Návazně na to pak bude do RM 83 (tj. dne
24.01.2022) zařazen bod týkající se řízení investičních projektů a jeho implementace s
přihlédnutím k požadavkům radních o přístup k aktuálním informacím u klíčových investic - tj.
u těch, které budou ve vytvořeném seznamu, který vznikne z požadavku jednotlivých radních.

6 FINANCE

6/1 Úprava platu ředitelky MSSS Oáza
Identifikace:
Dne 29.12.2021 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 531/2021, kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., novelizací se navyšují vybrané platové tarify
s platností ode dne 01.01.2022. Ředitelce MSSS OÁZA stanovuje plat v souladu s § 123
zákoníku práce zřizovatel. V souvislosti se změnou tarifu se ředitelce současně mění příplatek
za vedení, který se v souladu s § 124 zákoníku práce určí podle stupně řízení a náročnosti
řídící práce.
Odůvodnění:
Ke změnám dochází v důsledku novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ vysvětlil úpravy v platovém výměru platném ode dne 01.01.2022.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 82-4526/22
RM schvaluje nový platový výměr ředitelce Městského střediska sociálních služeb OÁZA s platností
ode dne 01.01.2022, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/2 Změna čísla položky rozpočtové skladby
Identifikace:
Vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě došlo ke změně položky 1337 - poplatek za
komunální odpad na položku novou 1345 - příjem z poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Vzhledem k tomu, že k rozeslání sbírky zákonů došlo po zveřejnění návrhu rozpočtu, je ve
schváleném rozpočtu uvedena tato chybná položka.
Odůvodnění:
Dle platné metodiky se nejedná o změnu rozpočtu, ale změnu čísla položky rozpočtové
skladby. Schválená částka se nijak nemění. O změně čísla položky schváleného rozpočtu
bude vytvořen záznam a zastupitelstvu bude tato oprava předložena na vědomí při nejbližším
zasedání. Záznam o této změně bude zveřejněn na ÚD. V rozpisu rozpočtu a následně pak
závěrečném účtu bude uvedena položka 1345 - poplatek za odkládání komunálního odpadu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 82-4527/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o změně ve schváleném rozpočtu na rok 2022 u čísla
položky rozpočtové skladby 1337 - poplatek za komunální odpad na položku novou 1345 - poplatek
za odkládání komunálního odpadu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 24.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 RŮZNÉ

7/1 Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví města
Identifikace:
Vyplývá z kontroly plnění usnesení č. RM 71-4061/21 - viz hlášení o plnění úkolů z RM. V
rámci plnění je předložen návrh TS na Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na základě doporučení KŽP na svém 17. jednání dne 02.08.2021 TS předkládají RM
zpracovaný Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - požádal o přesun bodu "Systém sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví
města" do programu nejbližšího jednání KŽP, která pak předloží svá doporučení do RM. V
tomto smyslu bylo odhlasováno usnesení.
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 82-4528/22
RM bere na vědomí předložený návrh systému sečení a údržby zelených ploch ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu a ukládá KŽP tento návrh projednat na jejím
nejbližším zasedání.
Odpovídá: OŽP, Provede: TS, Termín: 21.02.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Prodej staré vysokozdvižné plošiny
Identifikace:
Návrh TS na prodej staré vysokozdvižné plošiny. Znalecký posudek, faktura za revizní
zkoušku plošiny a faktura za Znalecký posudek č. 264 - 05_2021 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Díky nákupu nové vysokozdvižné plošiny TS předkládají RM návrh na prodej původní plošiny.
Jedná se o vozidlo vyrobené v roce 1990. V roce 2008 město dostalo vozidlo darem od
partnerského města Hilden. Pro plánovaný prodej byl vypracován znalecký posudek.
Obvyklou cenu vozidla soudní znalec stanovil ke dni 06.10.2021 - viz příloha tohoto bodu. TS
navrhují k odhadní ceně připočítat cenu za vypracovaný znalecký posudek ve výši 3.000 Kč a
dále náklady za pravidelnou roční kontrolu zvedacího zařízení ve výši 6.655 Kč. Po dohodě se
ST je z praktických důvodů navrženo prodej za daných podmínek realizovat v závěru prvního
čtvrtletí 2022.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 82-4529/22
RM souhlasí s prodejem vysokozdvižné plošiny MERCEDES BENZ RZ 6H6 2355 minimálně za
stanovený odhad ve znění přílohy tohoto bodu a ukládá TS vyvěsit záměr prodeje tak, aby k prodeji
došlo v závěru 1. čtvrtletí 2022.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Aktuální informace k dodávkám elektrické energie
Identifikace:
Váže se na plnění usnesení č. RM 81-4509/21 - viz Kontrola úkolů. V souvislosti s ukončením
činnosti společnosti Microenergy s.r.o., jako dodavatele elektrické energie jsou zjišťovány
možnosti vystoupení z režimu DPI pro město a jeho organizace. Podrobné aktuální informace
budou radním předány v úvodu zasedání RM 82. Bude přizván i jednatel PNT s.r.o.
Odůvodnění:
Ihned po ukončení činnosti společnosti Microenergy s.r.o. byla zahájena jednání s klíčovými
dodavateli energií o možnosti podání nabídky na dodávky elektrické energie. Dne 16.12.2021
bylo ukončeno operátorem trhu obchodování a dodavatelé přestali podávat své nabídky. Do
dne 05.01.2022 stále nebyly obchody v objemech nad 60 MWh obnoveny. Dodavatelé
uzavírají smlouvy pouze s domácnostmi a malými odběry, na náš objem nám obchodníci
(ČEZ, Centropol a Innogy) slíbili podat nabídky, až bude jejich managementy rozhodnuto o
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obnovení obchodování a podávání nabídek pro velkoodběry elektrické energie. Variantou je,
uzavřít smlouvu alespoň pro malé subjekty, které by např. zasmluvnila firma Moravské naftové
doly, která uzavírá krom domácností i smlouvy s odběry do 60 MWh.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Projednání tohoto bodu bylo předřazeno před ostatní body, a to hned na úvod RM 82. K
jednání byli přizváni pí Renata Konvalinová z OSÚ (dále jen "HS") a p. Miroslav Kosek jednatel společnosti První novoměstská teplárenská s.r.o. (dále jen "PNT s.r.o."). Radním byly
předány vytištěné přílohy, které byly po poledni v den konání RM 82 doručeny z ČEZ(u) HS.
HS - ve stručnosti zrekapitulovala chronologii - po ukončení činnosti fy Microenergy s.r.o., tj.
dne 14.12.2021, jsme oslovili všechny potencionální dodavatele s požadavkem na podání
nabídek. Do konce roku nám žádný z dodavatelů nabídku nepodal, neboť dne 16.12.2021
bylo na OTE (operátor trhu) ukončeno obchodování pro rok 2021. Po opětovném požadavku
na podání nabídek dne 04.01.2022 nám byla přislíbena pouze nabídka od společnosti ČEZ
Prodej, ostatní obchodníci zahájení nabídek pro veřejné zadavatele dosud neobnovili.
Nabídku od společnosti ČEZ Prodej jsme obdrželi dne 07.01.2022, text vzorové smlouvy pak
až před samotným jednáním RM. Touto nabídkou se město a jeho PO dostanou z režimu
odběrů DPI a navržená smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností 3 měsíční
výpovědní lhůty. Zahájení dodávek od ČEZ(u) by mělo být nejpozději ode dne 01.02.202.
Stejné smlouvy budou uzavřeny i s PO města, v tomto smyslu bude RM zadán úkol i pro
ředitele organizací. Pro budoucí nákup energie vyčkáme na stabilizaci trhu a vhodné
načasování nákupu elektrické energie pro další období. MST informoval členy RM o
opatřeních, která byla mezitím přijata s cílem snížit spotřebu elektrické energie městem. Z
navazující diskuse radních pak vyplynul požadavek na zpracování odhadu navýšení výdajů za
elektrickou energii pro město a PO pro budoucí období. Bylo ujednáno, že toto zpracuje OF ve
spolupráci s OSÚ (HS). Celkem byla přijata 4 usnesení.
Další diskuse vycházela z dotazu Ing. Maura, který se týkal předpokládaného nárůstu nákladů
TJ Spartak, a to rovněž v souvislosti s nárůstem cen za elektrickou energii, což bude v
případě ZS znamenat jistě velký růst nákladů. ST - informoval, že z tohoto důvodu chtěl, aby
se předseda TJ Spartak připojil k jednání RM 82 (pozn.: Ing. Vladimír Vik se připojil k jednání
RM on-line, a to v čase 14:07 - 14:31 hodin). Ing. Vik odpověděl na dotazy radních. Vedoucí
OF upozornil, že problém s nárůstem cen energií můžou mít i další sportovní oddíly. V rámci
tohoto bloku proběhla také diskuse s jednatelem PNT s.r.o., p. Miroslavem Koskem, a to ve
věci obsazení Dozorčí rady PNT s.r.o. (rezignace jednoho člena Dozorčí rady PNT s.r.o.) a
dále p. Kosek odpověděl na dotazy radních, které se týkaly cen tepla pro rok 2022 a rovněž i
nákupu elektřiny, a především pak plynu, kde došlo k obrovskému nárůstu nákupních cen na
burze, kde PNT s.r.o. nakupuje.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 82-4530/22
RM schvaluje Smlouvu na dodávku energií mezi městem Nové Město nad Metují, se sídlem
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a společností ČEZ Prodej,
a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 27232433, uzavřenou podle příslušných
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, a to ve znění
upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem. Nové Město nad Metují je
oprávněno vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to bez jakýchkoliv sankcí uplatněných ze
strany ČEZ Prodej, a.s.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 11.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 82-4531/22
RM bere na vědomí, že smlouvy všech zainteresovaných subjektů budou uzavřeny na dobu určitou
2 let s tím, že dle prohlášení ČEZ Prodej a.s. ze dne 10.01.2021 je možno je vypovědět s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, a to bez jakýchkoliv sankcí uplatněných ze strany ČEZ Prodej, a.s.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 82-4532/22
RM ukládá ředitelům PO uzavřít Smlouvy na dodávku energií se společností ČEZ Prodej, a.s., se
sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 27232433, uzavřené podle příslušných ustanovení
zákona č. 134/2016 Sb., v režimu jednacího řízení bez uveřejnění, a to ve znění upravené přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 82-4533/22
RM ukládá OF zpracovat ve spolupráci s HS odhad navýšení výdajů za elektrickou energii pro
město a PO pro rok 2022.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ MST - dotázal se Ing. Dostála na jeho podnět z loňského roku ve věci lepšího zprůchodnění
areálu bývalých kasáren, které by mělo spočívat v odstranění plotu a 2 uzavřených bran v ul.
Kasárenská. Brány odstranit půjde bez problémů, ale oplocení má podezdívky. Ing. Dostál
sdělil, že se potřebuje na dané místo ještě podívat a že se k danému tématu vyjádří na příští
RM.
2/ TAJ - podal radním aktuální informace k testování zaměstnanců MěÚ, které se od příštího
týdne uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek formou antigenních samotestů, které si daný
zaměstnanec provede hned po příchodu do práce. Dnes v této věci odešle TAJ všem
zaměstnancům informativní e-mail. Dále informoval o výzvě hejtmana KHK, na základě které
dáváme vedoucím odborů (VO) ke zvážení, aby tam, kde je to možné, zavedli práci z domova
(Home Office) tak, aby se zaměstnanci vzájemně nepotkávali a agendy byly kontinuálně
zajištěny i při případných karanténách. O omezení provozu MěÚ zatím řeč není, komplexní
provoz MěÚ musí být zachován. Finance za nákup testů obce nedostanou, tak to bylo
stanoveno Vládou ČR. Bylo sice řečeno, že by testy mohla zajistit a dodat Správa hmotných
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rezerv, ale dle názoru TAJ to bude spíš v době, kdy je budou mít všichni už zajištěny a
nebudou tak již potřeba. Nakoupili jsme je z rozpočtu města i pro školská zařízení, tam ještě
bude jednáno financování podle možností daných pravidly pro školy. Mgr. Hylský uvedl
doporučující informace ze školy k testování antigenními testy, které mají prokazatelnost 1:50 a
mj. doporučil, ze své vlastní zkušenosti, testovací místo v centru Náchoda u Karlova náměstí
pro případné PCR testy a bez nutnosti předchozího objednání se.
Konec jednání RM 82 v 16:44 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 82 vyhotoven dne:

13. ledna 2022

Zápis z RM 82 vypraven dne:

13. ledna 2022

Zápis z RM 82 zveřejněn dne:

13. ledna 2022
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