Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 2 ve volebním období 2022 - 2026 ze dne 14.11.2022
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Berkovcová Jana, Mgr.

radní

13:00

22:09

Plná

2

Brož Vladimír, Ing.

radní

13:00

22:09

Plná

3

Čopík Jan, Ing., Ph.D.

radní

13:00

19:24

Částečná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

22:09

Plná

5

Kašpar Pavel, Ing.

radní

13:00

22:09

Plná

6

Slavík Milan, Ing.

starosta

13:00

22:09

Plná

7

Vrátný Aleš, Ing.

místostarosta

13:00

22:09

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

22:09

Plná

20:27

Částečná

21:07

Částečná

Hosté:
9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:35

10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:55

11

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:55

15:30

Částečná

12

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

15:39

16:43

Částečná

13

Mgr. Lucie Šímová

PRAV (OSÚ)

15:39

16:43

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 14.11.2022

1/3

Rozdělení gescí a kompetencí ST a MST pro volební období 2022 - 2026

2.

Finance

2/1

CP Mandl - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

2/2

Odměny nečlenům zastupitelstva - předsedům Osadních výborů a členům komisí

2/3

Odměňování neuvolněných zastupitelů - předsedů a členů výborů a komisí

2/4

Rozpočtová opatření 2022

2/5

Návrh rozpočtu na rok 2023

2/6

Navýšení § 5512 - protipožární ochrana - RO

2/7

Veřejná zakázka na dodávku kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město a jeho PO

2/8

Problematika pojištění města vč. organizací

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Darování částí pozemků pro rekonstrukci silnice č. II/285 v ul. Klopotovská a dále ve směru
na Blažkov

3/2

Oceňování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce

4.

Správa nemovitostí

5.

Rozvoj

5/1

SOPPS sjezdu v ul. Kasárenská

5/2

Souhlas s kácením stromů na p. p. č. 658/48, k. ú. Nové Město nad Metují

5/3

MŠ Rašínova - rekonstrukce spojovacího krčku - dodatek č. 4

5/4

Žádost o souhlas s vodovodní a kanalizační přípojkou pro p. p. č. 430/11, ul. Nádražní

5/5

Žádost o opravu chodníku a příjezdové cesty Malecí 581-582

5/6

Žádost o vyjádření k PD "Novostavba RD a sjezdu na p. p. č. 488/1 k. ú. Nové Město nad Metují"

5/7

Oprava ul. Družební - Dodatek č. 2 na vícepráce

5/8

Řešení rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Metuje ve vztahu k LAM

6.

Školství, kultura a sport

6/1

Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2022
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6/2

Žádost o souhlas - ZŠ Komenského

6/3

Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2022

6/4

Výběrové řízení na tisk a grafiku Novoměstského zpravodaje

6/5

Žádost o povolení akce na Husově náměstí

6/6

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Solnici

6/7

Podání žádosti o dotaci z krajského programu na Dny evropského dědictví 2023

7.

Různé

7/1

ZM 2 dne 24.11.2022 - program

7/2

Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2023

7/3

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovité věci

7/4

Zápis č. 5/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.10.2022 a Zápis č. 6/2022 z jednání
Komise rozmisťovací ze dne 02.11.2022

7/5

Zahraniční cesta do Hildenu - pozvánka od starosty Dr. Clause Pommera

7/6

Dodatek č. 6 Smlouvy o technické podpoře

7/7

Zastoupení města v obchodních společnostech

7/8

Zastoupení města v různých uskupeních, kde je město členem

7/9

Osadní výbory 2022 - 2026

7/10

Komise RM - specifické obsazení některých komisí

7/11

Představení ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek

7/12

Představení vedoucích odborů MěÚ

7/13

Energeticky úsporná opatření v budově MěÚ

7/14

Doplnění člena/členky KV zřízeného ZM pro volební období 2022 - 2026

8.

Diskuse

8/1

Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. U Zázvorky
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Číslo úkolu:

RM 101-5418/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Doplnění zákazu zastavení v ul. Kpt. Jaroše

Zadání:

pověřuje
OMM projednáním vodorovného dopravního značení V12c - Zákaz zastavení naproti
vjezdu do areálu Detecha ch.v.d., Kpt. Jaroše 472, Nové Město nad Metují, na místě
se zástupcem DI PČR za přítomnosti zástupců Detecha ch.v.d.

Založeno:

05.10.2022

Plnění úkolu:

07.11.2022: Na základě proběhlé schůzky a doporučení zástupce DI PČR dojde k
povolení a umístění vodorovného dopravního značení V12c - Zákaz zastavení naproti
vjezdu do areálu Detecha ch.v.d. s tím, že náklady na realizaci značení bude hradit
žadatel. - Splněno.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022
Původní plnění: 31.10.2022

25.10.2022: Žádost o nový termín. Schůzka na místě je domluvena na 27.10.2022.

Číslo úkolu:

RM 1-5514/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Plán zimní údržby na zimní období 2022 - 2023

Zadání:

schvaluje
Plán zimní údržby pro zimní období 2022 - 2023 v Novém Městě nad Metují (část A místní komunikace, část B - chodníky), ve znění příloh tohoto bodu.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Zimní údržba bude prováděna dle schváleného plánu.

Číslo úkolu:

RM 1-5508/22

Název:

Organizační záležitosti pro nové volební období 2022 - 2026

Zadání:

ukládá
TAJ zajistit v součinnosti se ST oslovení zástupců volebních stran, které získaly
mandáty v ZM pro volební období 2022 - 2026, a to za účelem získání návrhů na
obsazení Osadního výboru Krčín, Osadního výboru Spy a Osadního výboru
Vrchoviny s tím, že uzávěrka nominací bude ke dni 09.11.2022, aby mohly být
nominace projednány na RM 2 dne 14.11.2022 a postoupeny ke schválení do ZM 2,
které je plánováno na dne 24.11.2022.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis ST ve věci obsazení Komisí RM, Pracovní skupiny a Osadních
výborů ZM ve volebním období 2022 - 2026 byl odeslán e-mailem dne 04.11.2022
zástupcům volebních stran, které získaly mandáty v ZM pro volební období 2022 2026. Návrhy na obsazení OV budou předloženy v samostatném bodě na RM 2.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022
Původní plnění: 31.10.2022

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022
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Číslo úkolu:

RM 1-5506/22

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Název:

Organizační záležitosti pro nové volební období 2022 - 2026

Zadání:

ukládá
TAJ zajistit v součinnosti se ST oslovení zástupců volebních stran, které získaly
mandáty v ZM pro volební období 2022 - 2026, a to za účelem získání návrhů na
obsazení schválených komisí a případných pracovních skupin s tím, že uzávěrka
těchto nominací bude ke dni 21.11.2022.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis ST ve věci obsazení Komisí RM, Pracovní skupiny a Osadních
výborů ZM ve volebním období 2022 - 2026 byl odeslán e-mailem dne 04.11.2022
zástupcům volebních stran, které získaly mandáty v ZM pro volební období 2022 2026. Návrhy na obsazení Pracovní skupiny a Komisí RM budou předloženy do
jednání RM 3.

Číslo úkolu:

RM 1-5505/22

Název:

Organizační záležitosti pro nové volební období 2022 - 2026

Zadání:

ukládá
TAJ zajistit odeslání děkovných dopisů ST všem dosavadním členům Komisí RM,
Výborů ZM a členům Pracovních skupin za jejich činnost v uplynulém volebním
období 2018 - 2022.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Plnění úkolu S. Hoffmannové ke dni 09.11.2022: Žádost o prodloužení termínu
plnění. Z důvodu mého pracovního vytížení tento úkol plním po částech.
Upřednostňuji plnění důležitějších úkolů.

Číslo úkolu:

RM 1-5504/22

Název:

Řešení investice - nákup hlasovacího zařízení - možnosti / zkušenosti

Zadání:

ukládá
TAJ vznést dotaz na MV ČR ve věci legálnosti distančního přístupu radních či
zastupitelů na jednání a s tím spojeného hlasování na těchto zasedáních i v
obdobích, kdy nejsou platná mimořádná opatření jako tomu bylo v období epidemií
COVID-19.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Dle oficiální metodiky MV ČR je distanční účast na zasedáních ZM a RM možná s
podmínkou, že tato možnost bude zakotvena v Jednacím řádu ZM či RM. To v
současnosti v jednacích řádech není. Dále pak bude nutné zajistit technické
podmínky pro takovéto přístupy. Při používání elektronického hlasovacího systému
by to bylo možné, a to zřejmě jedině ve variantě distančního hlasovacího systému
Publiko, kdy radní či zastupitelé přistupují do hlasovacího systému ze svých mobilů,
tabletů apod.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 28.11.2022
Původní plnění: 14.11.2022

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022
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Číslo úkolu:

RM 1-5503/22

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Název:

Řešení investice - nákup hlasovacího zařízení - možnosti / zkušenosti

Zadání:

byla seznámena
s informacemi ohledně nákupu hlasovacího zařízení, možností a zkušeností s ním a
ukládá TAJ prověřit možnost zapůjčení Distančního hlasovací systému Pabliko od
firmy HD MEDIA s.r.o., s možností vyzkoušení si hlasovacího zařízení v praxi na
jednání RM.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Byl vznesen dotaz do firmy HD MEDIA s.r.o. na možnost praktické prezentace
hlasovacího zařízení. Je předběžně dohodnuto, že by prezentace a vyzkoušení
proběhlo v úvodu zasedání RM 3, tj. 28.11.2022.

Číslo úkolu:

RM 1-5502/22

Název:

Rezignace a jmenování nového člena Školské rady při ZŠ Krčín

Zadání:

jmenuje
Ing. Aleše Vrátného novým členem Školské rady při Základní škole a Mateřské škole
Krčín. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret podepsaný ST.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno - MST předáno dne 09.11.2022.

Číslo úkolu:

RM 1-5501/22

Název:

Rezignace a jmenování nového člena Školské rady při ZŠ Krčín

Zadání:

bere na vědomí
rezignaci p. Petra Hableho na členství ve Školské radě při Základní škole a Mateřské
škole Krčín a děkuje mu za jeho dosavadní práci.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 1-5492/22

Název:

Žádost o převod prostředků do fondu investic

Zadání:

schvaluje
čerpání fondu investic Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, ve výši 84.095 Kč na nákup varného elektrického kotle o objemu 80l.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022
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Číslo úkolu:

RM 1-5491/22

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Žádost o převod prostředků do fondu investic

Zadání:

schvaluje
převod části rezervního fondu Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000,
okres Náchod, ve výši 84.095 Kč na posílení fondu investic.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 1-5490/22

Název:

Žádost o souhlas - ZŠ Malecí

Zadání:

souhlasí
se zařazením investičních záměrů: 1 - Rekonstrukce zázemí pro školní poradenské
pracoviště; 2 - Rekonstrukce zázemí pro školní družinu a školní klub; 3 Rekonstrukce zázemí pro přírodovědné předměty; 4 - Konektivita pavilonu 1. stupně;
Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod do Strategického
rámce MAP III Novoměstsko.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 1-5485/22

Název:

Žádost o souhlas s realizací programu Šablony I - ZUŠ

Zadání:

souhlasí
s podáním žádosti a realizací projektu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují, Šablony I - financovaného z Operačního programu Jan Amos
Komenský a s finanční podporou projektu 2.000.000 Kč. Projekt bude realizován v
období ode dne 01.11.2022 do dne 31.10.2025.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 1-5484/22

Název:

Řešení rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Metuje ve vztahu
k LAM

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah záplavového území, a to ve výši 150 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka Rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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Založeno:

07.11.2022

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 16.11.2022

Plnění úkolu:

V rámci projednávání plnění jednotlivých usnesení se radní rozhodli toto usnesení
revokovat (viz bod 5/8) a zmiňované RO předložit ke schválení v ZM 2. Úkol je
vyřazen a nahrazen jiným usnesením v RM 2.

Číslo úkolu:

RM 1-5483/22

Název:

Řešení rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Metuje ve vztahu
k LAM

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah záplavového území, a to ve výši 25 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka Rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

V rámci projednávání plnění jednotlivých usnesení se radní rozhodli toto usnesení
revokovat (viz bod 5/8) a zmiňované RO předložit ke schválení v ZM 2. Úkol je
vyřazen a nahrazen jiným usnesením v RM 2.

Číslo úkolu:

RM 1-5480/22

Název:

Kulturní centrum Kino 70 - jmenování člena a náhradníka za město

Zadání:

schvaluje
namísto původně jmenovaného člena poroty architektonické soutěže o návrh
"Kulturní centrum Kino 70" Ing. Libora Hovorky nově Ing. Milana Slavíka a namísto
náhradníka člena poroty Petra Hableho nově Ing. Aleše Vrátného.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 1-5479/22

Název:

Kulturní centrum Kino 70 - jmenování člena a náhradníka za město

Zadání:

bere na vědomí
, že je nezbytné v návaznosti na ukončení funkčního volebního období starosty Petra
Hableho a místostarosty Ing. Libora Hovorky určit nově člena a náhradníka za
závislou část poroty architektonické soutěže o návrh "Kulturní centrum Kino 70".

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 16.11.2022

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022
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Číslo úkolu:

RM 1-5476/22

Zodpovědný: Škoda Pavel, Ing.

Název:

Žádost o vyjádření k realizaci FVE na plochách střech

Zadání:

ukládá
OMM informovat žadatele, tj. fy Bauch, Navrátil s.r.o. o tom, že se město k jejich
žádosti závazně vyjádří v duchu schválených závěrů jednání operativní pracovní
skupiny ustavené RM pro problematiku umísťování FVE zařízení v ochranném území
MPR Nové Město nad Metují, a to nejpozději po jednání RM, které proběhne dne
12.12.2022.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

7.11. 22 splněno, žadatel informován

Číslo úkolu:

RM 1-5475/22

Název:

Žádost o vyjádření k realizaci FVE na plochách střech

Zadání:

byla seznámena
se žádostí fy Bauch, Navrátil s.r.o., Pod Vinicemi 1046, 549 01 Nové Město nad
Metují, o vyjádření ke stavebním úpravám budovy č. p. 1046 Nové Město nad Metují,
spočívající v realizaci technického zařízení alternativního zdroje energie - FVE na
plochách střech.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

OMM bere na vědomí.

Číslo úkolu:

RM 1-5474/22

Název:

Dodatek č. 2 k SOD na demolici č.p. 142 v ul. Nerudova

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke SOD na realizaci „Demolice objektu čp. 142, v ul. Nerudova, Nové
Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ANTISTAV s.r.o.,
Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 03361985, upravující termín dokončení
demolice na dne 30.11.2022, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

09.11.2022: Žádost o nový termín. Dodatek č. 1 bude podepsán.

Číslo úkolu:

RM 1-5467/22

Název:

Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor

Zadání:

bere na vědomí
podanou výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 346, ul.
Havlíčkova, o celkové výměře 53,3 m2, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022

Zodpovědný: Škoda Pavel, Ing.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 28.11.2022
Původní plnění: 14.11.2022

Zodpovědný: Tichý Petr
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00272876 a společností BUSHMASTER s.r.o., Na Kopci 26, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 05970407. Nájem výše uvedeného nebytového prostoru skončí ke dni
31.12.2022.
Založeno:

07.11.2022

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 1-5462/22

Název:

Veřejná zakázka na dodávku kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro
město a jeho PO

Zadání:

ukládá
TAJ prověřit okolní MěÚ (Náchod, Dobruška atd.), zda mají VZ na dodávku
kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město a PO jako 1 VZ nebo zda
poptávají kancelářské, hygienické a čistící potřeby odděleně, tj. např. ve 2 VZ.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Odpovědi z okolních měst byly zapracovány do materiálu, který je předložen do RM 2
jako samostatný bod.

Číslo úkolu:

RM 1-5459/22

Název:

Navýšení položky rozpočtu "Změna regulačního plánu"

Zadání:

ukládá
ST zajistit ve spolupráci s OMM a OVRR informaci o stavu rozpracovanosti Změny
regulačního plánu Rychta a zajistit schůzku se zpracovatelem a s pořizovatelem.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Proběhla schůzka ST s OMM a OVRR, kde byla vysvětlena otázka
financování - odsouhlasené RO (viz usnesení č. RM 1-5458/22) vychází ze stávající
SOD (tj. cena díla se nenavyšuje), pouze bylo nutné provést přesun z jedné do druhé
položky v rámci financí na ÚP. Dále pořizovatel přednesl stručně obsah a cíl Změny
č. 1 a proběhlý postup pořizování Změny č. 1 RP Rychta vč. zapracování všech
zásadních připomínek města (zejm. úpravy v souvislosti s vyhlášenou soutěží na
rekonstrukci objektu Kina 70). Předpoklad konání veřejného projednání je v průběhu
začátku roku 2023 s reálnou možností předložení této změny k vydání do ZM 4, popř.
ZM 5.

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022

Zodpovědný: Slavík Milan, Ing.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022
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Číslo úkolu:

RM 1-5458/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Navýšení položky rozpočtu "Změna regulačního plánu"

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3635 - položka Změna regulačního plánu Rychta ve výši 105 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 3635 - územní plánování z položky
Územní plán a územní studie.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 1-5456/22

Název:

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou

Zadání:

souhlasí
se zajištěním dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou nad rámec rozsahu
dopravní obslužnosti v roce 2023 prostřednictvím KHK na lince 662267, spoj 71,
Krčín - Nové Město nad Metují v obdobném rozsahu jako v roce 2022.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Linka bude zahrnuta do nových jízdních řádů. V lednu zašle KHK žádost o dotaci a
návrh smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti.

Číslo úkolu:

RM 1-5455/22

Název:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výuky anglického jazyka

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění výuky anglického jazyka mezi městem Nové
Město nad Metují a paní PaedDr. Janou Helikarovou, IČO: 45920362, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno - předáno k podpisu. Pozn.: V názvu bodu je chybně uveden dodatek č. 1.
Jedná se o dodatek č. 2, jak je správně uvedeno v usnesení č. RM 1-5455/22.

Číslo úkolu:

RM 102-5451/22

Název:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování "PD Modernizace ZŠ Malecí v
Novém Městě nad Metují"

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Projektová dokumentace - Modernizace ZŠ
Malecí v Novém Městě nad Metují", mezi městem Nové Město nad Metují a firmou S

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022
Původní plnění: 31.10.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 02.11.2022
Splněno: 08.11.2022

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.
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atelier s.r.o., se sídlem Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO: 28778626, kterým se
prodlužuje termín předání díla v části 2. "PD rozvody a elektroinstalací ve zbývající
části školy" a části 3. "PD Stravovací pavilon", a to do dne 31.12.2022, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

20.10.2022

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 08.11.2022

Plnění úkolu:

Dodatek č. 2 je uzavřen.

Číslo úkolu:

RM 102-5447/22

Název:

Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090203482 pro odběrné místo
Bratří Čapků 22, Krčín, Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090203482 pro odběrné místo Bratří
Čapků 22, 549 01 Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou GasNet. s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
27295567, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

20.10.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 08.11.2022:
Smlouva bude podepsána až po zaslání originálu smlouvy ze strany firmy GasNet. s.
r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567. Z tohoto důvodu
je navržen ke schválení posun termínu plnění.

Číslo úkolu:

RM 102-5446/22

Název:

SOPPS sjezdu na p. p. č. 767 /2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Johnova

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
767/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pro dopravní připojení pozemku p. p. č. 767/10 v
k. ú. Nové Město nad Metují na místní komunikaci ul. Johnova, za účelem příjezdu k
plánované přístavbě garáže, za poplatek 1.000 Kč mezi městem Nové Město nad
Metují a manžely [osobní údaj odstraněn], ve znění upravené přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST podpisem této smlouvy. RM současně ukládá podmínku, že smlouva
bude uzavřena, pokud bude zahájeno stavební řízení na přístavbu garáže, pro kterou
je požadovaný sjezd určen.

Založeno:

20.10.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána, do vyjádření byla vložena podmínka zahájení
stavebního řízení na přístavbu garáže. Na město byla doručena žádost o vyjádření k
přístavbě garáže pro společné řízení.

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 27.03.2023
Původní plnění: 14.11.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022
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Číslo úkolu:

RM 102-5445/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Rekonstrukce komunikace v ul. Družební - Dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje RO
navýšení položky § 2212 - "Oprava ul. Družební - realizace" o 250 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z položky § 3612 "Bytový dům Metuj - rekonstrukce".

Založeno:

20.10.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 102-5444/22

Název:

Rekonstrukce komunikace v ul. Družební - Dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby “Oprava MK v ul. Družební 1.
etapa“ na vícenáklady dle změnového listu č. 1 o celkové výši 270.191,79 Kč vč. DPH
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ŠPELDA s. r. o., IČO: 28800125, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

20.10.2022

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č. 1 byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 102-5443/22

Název:

Rekonstrukce komunikace v ul. Družební - Dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
Změnový list č. 1 na změny stavby „Oprava MK - ul. Družební,
Nové Město nad Metují - 1. etapa“ rozšíření úpravy asfaltu do bočních ulic o ploše
96,51m2, včetně výměny obrub z důvodu napojení živičného krytu, výměnu 6
poškozených uličních vpustí, provedení spáry při provádění živičného krytu po
polovinách komunikace a vícepráce na dopravním značení dle požadavku DI NA
PČR. Celkové vícepráce činí 270.191,70 Kč vč. DPH.

Založeno:

20.10.2022

Plnění úkolu:

Splněno, na změnový list byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Číslo úkolu:

RM 102-5442/22

Název:

Žádost o souhlas pro změnu stavby pro objekt p. p. č. 646/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují

Zadání:

byla seznámena
s podklady pro Změnu stavby Dům p. p. č. 646/1, Nové Město nad Metují, stavebník
ATELIER DĚDEK s.r.o., Dobenínská 1992, 547 01 Náchod - Bytový dům A, ve znění

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.
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přílohy tohoto bodu, a nemá k nim připomínek.
Založeno:

20.10.2022

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 07.11.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 102-5441/22

Název:

Dodatek č. 1 ke SOD - PD - Oprava a zateplení fasády BD č.p. 352 - 465 ul.
Zborovská-Nádražní, Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 99/2022 dne 17. června 2022 na zpracování
projektové dokumentace „PD - Oprava a zateplení fasády BD č.p. 352 - 465 ul.
Zborovská-Nádražní, Nové Město nad Metují“ na posun termínů na odevzdání PD na
15.12.2022 a podání žádosti o SP na 24.04.2023 mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou ARAGON ELL, s.r.o. Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka, IČO:
28820525, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

20.10.2022

Plnění úkolu:

04.11.2022: Splněno. Dodatek byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 102-5440/22

Název:

Pronájem části pozemku k podnikání - dřevěný prodejní stánek v ul. T. G.
Masaryka

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 368/9 o výměře 1 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
se zájemcem pí Ing. Evou Kmoníčkovou, IČO: 14419122, se sídlem: Na Bořetíně
727, 549 01 Nové Město nad Metují, za účelem umístění zařízení sloužícího pro
prodej květinových vazeb (dřevěný stánek), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou, za nájemné v nabídnuté minimální výši 3.600 Kč za kalendářní rok a za
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru. RM pověřuje ST podpisem smlouvy
ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 ze
dne 13.03.2017.

Založeno:

20.10.2022

Plnění úkolu:

09.11.2022: Splněno. Smlouva uzavřena dne 31.10.2022.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 04.11.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 14.11.2022
Splněno: 09.11.2022
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Číslo úkolu:

RM 79-4435/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Zápis č. 12 z jednání Komise dopravní ze dne 20.10.2021

Zadání:

ukládá
OMM požádat Údržbu silnic Královéhradeckého kraje, a.s., o
znovuobnovení cyklopiktogramů v ulici 1. máje.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

07.11.2022: SSKHK má obnovení cyklopiktogramů zařazené v plánu údržby,
ale prozatím nebylo obnovení provedeno. Navrhujeme ponechat ve sledování.

Termín plnění: 14.11.2022
Původní plnění: 19.04.2022
Prodloužení do: 22.05.2023

03.08.2022: SSKHK má obnovení cyklopiktogramů zařazené v plánu údržby,
ale prozatím nebylo obnovení provedeno. Navrhujeme ponechat ve sledování.
11.04.2022: Splněno. SSKHK zařadila obnovení cyklopiktogramů do plánu
údržby, ale z důvodu plných kapacit není jisté, zda proběhne obnovení v
letošním roce, proto ponecháváme ve sledování.

Číslo úkolu:

RM 99-5306/22

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Podání žádosti o dotaci - Modernizace odborných učeben ZŠ Malecí

Zadání:

schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt Modernizace odborných učeben ZŠ
Malecí do plánované výzvy č. 23 IROP - Základní školy - SC 4.1 (MRR).

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

4.11.2022: úkol splněn, nicméně ponechat a tímto žádáme o posun termínu z
důvodu:
Žádosti o dotaci na projekty „Modernizace odborných učeben ZŠ Malecí, Nové
Město nad Metují“ a „Rekonstrukce objektu č.p. 14 na odborné učebny ZŠ
Komenského, Nové Město nad Metují“ byly podány do vyhlášené výzvy IROP
č. 23 Základní školy v den jejího vyhlášení, tj. 1.11.2022. Dne 2.11.2022 vydalo
Ministerstvo pro místní rozvoj tiskovou zprávu o zrušení dané výzvy v náporu
množství žadatelů, přetížení systému, kdy dle jejich slov nebylo možné provést
spravedlivé hodnocení pořadí došlých žádostí (hraje se o čas, kdo dřív klikne
vítězí). Za první den se sešlo významné převýšení projektů nad stanovenou
alokaci. Ministerstvo dále uvedlo, že výzva bude spuštěna přibližně do konce
měsíce listopadu.

Termín plnění: 14.11.2022
Původní plnění: 17.10.2022
Prodloužení do: 12.12.2022

TISKOVÁ ZPRÁVA
Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně varovalo územní partnery, že je nutné
více zacílit kritéria pro projekty ve výzvách, ve kterých předpokládáme velký
převis žádostí. Z našich návrhů jsme ale po debatách museli ustoupit. Za
včerejší den se nám sešel významný převis projektů ve výzvách 23 a 24
určených pro základní školy. Navíc informační systém tento nápor nezvládl
rychle odbavit. Výzvy tedy musíme vyhlásit znovu. Všem žadatelům se za
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komplikace velmi omlouváme.
“Dělali jsme maximum pro to, abychom snížili převis žádostí a aby co nejvíce
základních škol dosáhlo na podporu z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Chtěli jsme například upravit míru podpory a zapojit možnost
využití zvýhodněných úvěrů nebo zúžit limity celkových způsobilých výdajů na
projekt. To se bohužel vzhledem k nesouhlasu partnerů nepovedlo. Velký
nápor jsme u obou výzev očekávali, nicméně po jejich vyhlášení žadatelé
zahltili kapacitu informačního systému. Tím došlo k enormnímu zpomalení a
bohužel i k vypadávání přihlášených uživatelů ze systému. Snažili jsme se ve
dvou krocích posílit kapacitu systému, ale ani tak se nepovedlo zajistit hladké
předkládání žádostí. Za komplikace a nervy při podávání žádostí se všem
žadatelům velmi omlouvám. Posílíme kapacitu informačního systému, aby k
přehlcení již nikdy nedošlo,” vysvětluje ředitel Řídícího orgánu IROP Rostislav
Mazal.
Výzvy spustíme znovu přibližně do konce měsíce.
12.10.2022: žádost o posun termínu. Vyhlášení výzvy č. 23 IROP - Základní
školy - SC 4.1 (MRR) bylo posunuto z 30.9.2022 na 1.11.2022.

Číslo úkolu:

RM 100-5369/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

BD Metuj, Dohoda o ukončení SOD na zpracování PD

Zadání:

schvaluje
Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 222/2021 ze dne 04.01.2022, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 20.06.2022 na akci „PD - rekonstrukce bývalého
hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové
Město nad Metují a společností MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00
Brno, IČO: 07214481, kterým se smluvní strany se dohodly na ukončení
smlouvy o dílo, ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem
této Dohody.

Založeno:

22.09.2022

Plnění úkolu:

2022-11-07: Odesláno k podpisu protistraně. Jeden ze dvou jednatelů dohodu
podepsal, druhý se zdráhá, v řešení. Věc je v řešení s vedením města a PRAV.

Termín plnění: 14.11.2022
Původní plnění: 17.10.2022
Prodloužení do: 12.12.2022

2022-10-12: Odesláno k podpisu protistraně. Jeden ze dvou jednatelů dohodu
podepsal, druhý se zdráhá, v řešení.
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1 ÚVODNÍ INFORMACE
1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Úvodní informace
13:00 - 13:40 ST
2.
Finance
13:40 - 16:40 OF
3.
Majetkoprávní úkony
16:40 - 17:20 OMM
4.
Správa nemovitostí
OMM
5.
Rozvoj
17:20 - 18:10 OMM
6.
Školství, kultura, sport
18:10 - 19:00 OŠKS
7.
Různé
19:00 - 19:50
8.
Diskuse
19:50 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
VB - navrhnul zařazení dalšího bodu programu RM 2, a to bod k energeticky úsporným
opatřením v budově MěÚ. Radní se shodli, že bude zařazen do článku Různé, jako bod č.
7/13. Dále VB navrhoval další oblasti, kam je třeba se zaměřit v souvislosti s hledáním
finančních úspor u organizací apod. MST vysvětlil, jak je při přípravě rozpočtu s řediteli těchto
subjektů jednáno a doporučil přítomným se těmito záležitostmi zabývat při projednávání bodu
k rozpočtu na rok 2023. Co se týká jednání o úsporách a vysvětlování položek, mělo by to
začít od ledna přímo na jednáních RM. Je to úkol pro MST připravit k tomu podklady a návrh
časového harmonogramu.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 2-5517/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 2:
1.
1/1
1/2
1/3

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 14.11.2022
Rozdělení gescí a kompetencí ST a MST pro volební období 2022 - 2026

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

Finance
CP Mandl - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Odměny nečlenům zastupitelstva - předsedům Osadních výborů a členům komisí
Odměňování neuvolněných zastupitelů - předsedů a členů výborů a komisí
Rozpočtová opatření 2022
Návrh rozpočtu na rok 2023
Navýšení § 5512 - protipožární ochrana - RO
Veřejná zakázka na dodávku kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město
a jeho PO
Problematika pojištění města vč. organizací

2/8
3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Darování částí pozemků pro rekonstrukci silnice č. II/285 v ul. Klopotovská a dále ve směru
na Blažkov
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3/2

Oceňování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce

4.

Správa nemovitostí

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

Rozvoj
SOPPS sjezdu v ul. Kasárenská
Souhlas s kácením stromů na p. p. č. 658/48, k. ú. Nové Město nad Metují
MŠ Rašínova - rekonstrukce spojovacího krčku - dodatek č. 4
Žádost o souhlas s vodovodní a kanalizační přípojkou pro p. p. č. 430/11, ul. Nádražní
Žádost o opravu chodníku a příjezdové cesty Malecí 581-582
Žádost o vyjádření k PD "Novostavba RD a sjezdu na p. p. č. 488/1 k. ú. Nové Město
nad Metují"
Oprava ul. Družební - Dodatek č. 2 na vícepráce

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

Školství, kultura a sport
Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2022
Žádost o souhlas - ZŠ Komenského
Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2022
Výběrové řízení na tisk a grafiku Novoměstského zpravodaje
Žádost o povolení akce na Husově náměstí
Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Solnici
Podání žádosti o dotaci z krajského programu na Dny evropského dědictví 2023

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

Různé
ZM 2 dne 24.11.2022 - program
Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2023
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovité věci
Zápis č. 5/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.10.2022 a Zápis č. 6/2022
z jednání Komise rozmisťovací ze dne 02.11.2022
Zahraniční cesta do Hildenu - pozvánka od starosty Dr. Clause Pommera
Dodatek č. 6 Smlouvy o technické podpoře
Zastoupení města v obchodních společnostech
Zastoupení města v různých uskupeních, kde je město členem
Osadní výbory 2022 - 2026
Komise RM - specifické obsazení některých komisí
Představení ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek
Představení vedoucích odborů MěÚ
Energeticky úsporná opatření v budově MěÚ

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 14.11.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 2 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Výpis úkolů do RM s termínem splnění od 31.10.2022 do 14.11.2022.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
JČ - doporučil revokaci 2 usnesení, která jsou v kontrole nahlášena jako splněná. Jde o 2 RO,
která RM schválila na RM 1 v souvislosti s bodem nazvaným Řešení rozsahu aktivní zóny
záplavového území vodního toku Metuje ve vztahu k LAM. Po krátké diskusi se radní shodli v
tom, že obě RO budou doporučena ke schválení v ZM 2, tj. dne 24.11.2022. V tomto smyslu
byl znovu zařazen tento bod, a to do článku Rozvoj, jako bod č. 5/8, ve kterém bude jak
revokace zmiňovaných usnesení, tak i doporučení pro ZM zmiňovaná RO schválit. Dále pak
ST a MST odpověděli na dotaz, který se vztahoval k obsazení poroty pro KINO 70. Usnesení
bylo schváleno "ve znění upravené přílohy".
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 2-5518/22
RM souhlasí s plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/3 Rozdělení gescí a kompetencí ST a MST pro volební období 2022 - 2026
Identifikace:
Informace ST a MST k dělení gescí a kompetencí mezi ST a MST k jednotlivým oblastem ve
volebním období 2022 – 2026. Podrobnosti – viz přílohy, tj. Organizační struktura řízení a
fungování města 2022 – 2026 a Gesce a kompetence ST a MST 2022 – 2026. Základem
dokumentu je ujednání mezi ST a MST o plné vzájemné zastupitelnosti ve všech oblastech,
tzn., že i přes rozdělení gescí se oba vzájemně informují o všech zásadních problémech v
daných oblastech.
Odůvodnění:
RM, ZM, MěÚ a organizace města by měly být informovány o tom, jak jsou rozděleny gesce a
kompetence k jednotlivým oblastem činností v rámci města Nové Město nad Metují mezi dva
uvolněné zastupitele, tj. ST a MST.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 2-5519/22
RM bere na vědomí ve znění příloh k tomuto bodu informaci o tom, jak jsou pro volební období
2022 – 2026 rozděleny gesce a kompetence ST a MST k jednotlivým oblastem v rámci města Nové
Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 2-5520/22
RM ukládá TAJ předložit do jednání ZM 2 informaci o rozdělení gescí a kompetencí ST a MST k
jednotlivým oblastem činností v rámci města Nové Město nad Metují pro volební období 2022 – 2026
a dále tuto informaci postoupit na vědomí jak v rámci MěÚ, tak i všem organizacím zřizovaným
městem.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 FINANCE
2/1 CP Mandl - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Identifikace:
Vedoucí CP Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_3994122 na dofinancování
provozu služby pro rok 2022, a to v celkové výši 353.515 Kč. Zároveň žádá RM o pověření ST
jeho podpisem. Dodatek se bude podepisovat elektronicky v systému kraje KISSOS.
Odůvodnění:
Dotace byla v tomto roce pro provoz CP Mandl schválena Královéhradeckým krajem ve výši
128.763 Kč. Ve druhém kole přerozdělování dotací byla navýšena na 341.529 Kč. A nyní je
druhým dodatkem navýšena ještě o necelých 12 tis. Kč, a to na celkových 353.515 Kč.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 2-5521/22
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu Královéhradeckého kraje č. SR_22_3994122 na dofinancování provozu služby pro rok
2022 v celkové výši 353.515 Kč a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Odměny nečlenům zastupitelstva - předsedům Osadních výborů a členům komisí
Identifikace:
RM je předkládán návrh odměn pro nečleny zastupitelstva - předsedy výborů (týká se
Osadních výborů) a komisí. Jedná se o bod přesunutý z jednání RM 1.
Odůvodnění:
Návrh odměn je předkládán ve stejné výši, jako tomu bylo dosud a je na RM, zda navrhne
nějaké úpravy. Konečné schválení je pak na ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
MJ - vznesl dotaz ve věci čtvrtletního výplatního termínu. Na dotaz odpověděl radnímu TAJ.
Radní požádal upravit text 2. usnesení, a to místo textu "za účast na jednom jednání" vložit
text "za účast na každém" jednání". Všechna 3 navržená znění usnesení byla hlasováním
radních schválena.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 2-5522/22
RM doporučuje ZM schválit peněžité plnění předsedům Osadních výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva města, měsíčně odměnu ve výši 500 Kč.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 2-5523/22
RM doporučuje ZM schválit peněžité plnění předsedovi Komise bytové, který není členem
zastupitelstva města, a to čtvrtletně ve výši 400 Kč za účast na každém jednání, peněžitá plnění
členům Komise bytové, kteří nejsou členy zastupitelstva města, čtvrtletně ve výši 200 Kč za účast na
každém jednání.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 2-5524/22
RM doporučuje ZM schválit peněžitá plnění členům SPOZ, kteří nejsou členy zastupitelstva města,
měsíčně za vedení obřadu SPOZ, za první obřad v jednom obřadním dnu 600 Kč, za každý další
obřad 300 Kč a odměny za účast a pomoc při obřadech SPOZ za první obřad v jednom obřadním
dnu 400 Kč a za každý další obřad 200 Kč.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Odměňování neuvolněných zastupitelů - předsedů a členů výborů a komisí
Identifikace:
RM je předkládán návrh odměn pro neuvolněné zastupitele a radní města, kteří zároveň
vykonávají funkci předsedy výborů a komisí nebo jsou jejich členy. Přesunutý bod z jednání
RM 1.
Odůvodnění:
Pod § 72 odst. 2 zákona o obcích může obec neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytovat za výkon funkce odměnu. Zastupitelstvo města na svém ustavujícím jednání
schválilo odměny pouze neuvolněným zastupitelům a členům rady města. Nyní je RM
předkládán návrh odměn při souběhu více funkcí. Návrh odměn je předkládán ve stejné výši,
jako tomu bylo dosud a je na RM, zda navrhne nějaké úpravy. Konečné schválení je pak na
ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
JČ - navrhuje schválit předložené znění usnesení a v budoucnu se k tomu můžeme opět vrátit.
PK - navrhl schválit jen položky pro souběh výkonu více funkcí. Odměny pro členy ZM a RM
již schválilo ZM 1. Poté odhlasováno.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 2-5525/22
RM doporučuje ZM schválit v případě souběhu výkonu více funkcí měsíční odměny neuvolněných
členů zastupitelstva ode dne 01.12.2022 takto:
(pozn. měsíční odměna = souhrn měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí)
- člena rady a předsedy výboru nebo bytové komise ve výši 4.900 Kč,
- člena rady a zároveň člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 4.700 Kč,
- člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru nebo bytové komise ve výši 1.800 Kč,
- člena zastupitelstva a zároveň člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 1.600 Kč,
- členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují
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do manželství ve výši 500 Kč měsíčně.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Rozpočtová opatření 2022
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 22 - 716/21 zmocnilo RM k provádění opodstatněných
rozpočtových opatření v rámci rozpočtu na rok 2022 s podmínkou, že se bude jednat pouze o
přesuny mezi položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován
ani snižován a dále k navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o vratky transferů (dotací), které
příspěvkové organizace prostřednictvím města vrací poskytovatelům těchto transferů.
Provedené změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
V rámci Kontroly úkolů - viz projednání bodu 1/2 byly provedeny revokace 2 usnesení, kterými
původně RM schválila 2 RO týkající se LAM. Na základě toho byla z přehledové tabulky tato 2
RO vymazána a bylo hlasováno o upravené příloze.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 2-5526/22
RM bere na vědomí ve znění upravené přílohy k tomuto bodu informaci o bodu předkládaném do
ZM 2, tj. Přehled úprav rozpočtu 2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Návrh rozpočtu na rok 2023
Identifikace:
Na jednání RM jsou zařazeny k projednání podklady - Rozpočet na rok 2023 - návrh,
Porovnání schváleného rozpočtu 2022 a návrhu na 2023, Návrh rozpočtu ORM, Plán oprav v
gesci OSN.
K projednání jsou náměty a připomínky k radničnímu návrhu rozpočtu města na rok 2023 před jeho projednáním v pracovním semináři ZM, který se bude konat dne 23.11.2022.
Podklady a tabulky k tomuto bodu jsou ještě projednávány s vedením města a jejich finální
podoba bude pak vložena do příloh a radním budou přílohy rozeslány samostatně mailem.
Odůvodnění:
Případné změny návrhu rozpočtu, které vzejdou z jednání RM 2, budou zapracovány do
konečného návrhu a pozvánka s programem pracovního semináře zastupitelů k rozpočtu na
rok 2023 a uvedené materiály budou rozeslány e-mailem všem zastupitelům jako podklad pro
rozpočtový seminář, který se uskuteční dne 23.11.2022.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním vedoucí OF. Následovala rozsáhlá diskuse radních nad
návrhem rozpočtu na rok 2023. Diskuse byla na cca hodinu přerušena z důvodů přednostního
projednání bodů 2/7 a 2/8 (nutná přítomnost přizvaných pracovnic MěÚ). V 16:45 hodin se pak
radní vrátili k projednávání návrhu rozpočtu na rok 2023.
V rámci několika hodinové diskuse mj. radní řešili po položkách záležitosti týkající se oprav a
údržby v rámci gesce OSN a dále pak jednotlivé investiční akce v gesci ORM a jejich řazení
časové a i z pohledu objemu potřebných financí. Zazněly připomínky radních k řazení
jednotlivých paragrafů v tabulce v příloze (požadavek na vzestupné řazení). V souvislosti s
navrhovanými investicemi byly diskutovány i dotační možnosti pro jednotlivé akce. Diskuse se
zúčastnili všichni přítomní - na otázky odpovídali ST, MST, vedoucí OMM a vedoucí OF.
Jednou z podrobně diskutovaných akcí pak byla plánovaná rekonstrukce silnice a chodníku v
ul. U Zázvorky. PK - přemýšleli jsme nad tím, jak dostat lidi na Husovo náměstí v případě, že
by byla stavba cca na 4-5 měsíců, tzn. uzavřená komunikace z města do Husova náměstí?
Pokud se tak nestane, je reálné, že obchody Husově náměstí skončí a bude trvat dlouho (i
několik let), než Husovo náměstí zase ožije. V rámci této diskuse byla naformulováno
usnesení a s ním související bod v závěrečné diskusi RM v článku 8, ve znění: "RM ukládá ST
jednat s ŘSD ČR, projektanty a ředitelem ÚS KHK ve věci rekonstrukce chodníku v ul. U
Zázvorky." V 19:59 hodin vyzval ST radní hlasovat o prodloužení jednání RM o 1 hodinu, tj. do
21:00 hodin - odhlasováno. Jednotliví radní pak předkládali své návrhy na doplnění akcí, které
by měly být realizovány, případně zahájeny v rámci rozpočtu na rok 2023. Mj. se to týkalo
LAM, KINA 70, parkování u sokolovny, kruhové křižovatky ve Vrchovinách, areálu býv.
kasáren, atd. MST pak ještě doplnil navrhované položky o požadavek JČ pro U3V a VIZE 22,
týkající se 1) obchvatu města, kdy bude třeba zpracovat územně-analytické podklady pro
územní rezervu obchvatu města a zákres této rezervy do ÚP + 2) návrh týkající se pořádání
jarmarku a 3) výroby nového pódia (návrhy 2) a 3) nebyly radními do rozpočtu zařazeny s tím,
že oblast kultury, kulturního kalendáře a souvisejících věcí bude řešená v následujících
měsících). Dále MST také navrhl zařadit položku na nákup další kamery pro měření rychlosti s
tím, že využití pouze 1 kamery v rámci tolika stanovišť se jeví jako neekonomické. OF a
vedoucí OMM si návrhy zapisovali s tím, že v jejich duchu dojde k úpravám příslušných
tabulek. Nakonec radní vzali upravenou podobu návrhu rozpočtu na rok 2023 na vědomí s
tím, že v upravené podobě bude předložen do jednání semináře zastupitelů k rozpočtu 2023,
který se uskuteční ve středu dne 23.11.2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti č. I (1. patro
MěÚ). MST informoval o svém návrhu 0,5 mil. Kč na mimořádné motivační odměny pro
zaměstnance.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 2-5527/22
RM byla seznámena s návrhem rozpočtu města na rok 2023 a postupuje ho k projednání na
rozpočtovém semináři zastupitelů dne 23.11.2022 ve znění upravených příloh tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Navýšení § 5512 - protipožární ochrana - RO
Identifikace:
Velitel JSDH žádání navýšení § 5512 – protipožární ochrana z důvodu mimořádných oprav
vozidel JSDH a jejich vybavení.
Odůvodnění:
Dne 22.8.2022 došlo k rozsáhlému požáru haly v areálu firmy ARRIVA v Novém Městě nad
Metují. Při zásahu JSDH došlo vlivem žáru k poškození vozidel TATRA T 815-731R32 a
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RENAULT MASCOTT, včetně části vybavení. Oprava vozidla Tatra byla vyčíslena na částku
186 tis. Kč. Odhad opravy vozidla Renault je ve výši cca 100 tis. Kč. Oprava bude uhrazena
z rozpočtu § 5512 – protipožární ochrana a následně pokryta příjmem pojistných náhrad.
Navýšení rozpočtu § 5512 v příjmech a výdajích je v rámci kompetencí ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Kunte informoval u upřesněných nákladech na opravu vozidla Renault Mascott.
Fakturovaná částka je ve výši 68.477 Kč. Podklady pro jednání ZM budou v tomto smyslu
opraveny a RO se mění na částku 255 tis. Kč. Poté odhlasováno.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 2-5528/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení rozpočtu § 5512 - protipožární ochrana o částku 255
tis. Kč. Navýšení bude pokryto příjmy z pojistných náhrad (§ 5512).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Veřejná zakázka na dodávku kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro
město a jeho PO
Identifikace:
Jedná se o opakovanou veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou pro město a PO na základě
smlouvy o společném zadávání realizujeme. Bod přesunutý z RM 1, kde bylo pouze
schváleno zrušení VZ, ale nebylo schváleno její nové vyhlášení s tím, že byl zadán úkol
TAJ prověřit okolní MěÚ (Náchod, Dobruška atd.), zda mají VZ na dodávku kancelářských,
hygienických a čistících potřeb pro město a PO jako 1 VZ nebo zda poptávají kancelářské,
hygienické a čistící potřeby odděleně, tj. např. ve 2 VZ. Po provedení požadované konzultace
s okolními městy a dodavatelskými firmami, předkládáme RM návrh dalšího postupu.
Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Podle platných Pravidel města Nového Města nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v příspěvkových organizací města
a v souladu s usnesením RM 99-5326/22 ze dne 5.9.2022 o společném zadávání a zmocnění
centrálního zadavatele k realizaci veřejné zakázky na Dodávky kancelářských, hygienických a
čistících potřeb pro město a jeho PO, je nutné rozhodnout o dalším postupu ve věci realizace
tohoto zadávacího řízení.
Kromě oslovení okolních měst byl zároveň proveden průzkum trhu u několika společností, jež
jsme oslovili s konkrétními dotazy na případnou účast v zadávacím řízení. Žádná z poptaných
společností neměla výhrady k sortimentu spotřebního koše. Dodavatelé navrhují pro zajištění
dodávek využití buď kratší doby, což není s ohledem na zadávací řízení příliš vhodné, nebo
na použití výhrady změny závazku formou inflační doložky. Viz materiál v příloze tohoto bodu.
S ohledem na blížící se konec roku, by bylo vhodné zadávací řízení vyhlásit nejpozději do
20.11.2022.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
PK - upozornil na chybu v roce uvedeném v textaci 2. usnesení - bylo opraveno na
30.06.2023. Do diskuse o nové soutěži se dále zapojila JB a pí Konvalinová. Byl doplněn
termín plnění usnesení do dne 28.11.2022 a poté odhlasováno dle navržených usnesení.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 2-5529/22
RM bere na vědomí informace TAJ týkající se postupů okolních měst při realizaci nákupů
kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město a jeho PO.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 2-5530/22
RM ukládá OSÚ upravit zadávací dokumentaci tak, že spotřební koš bude rozdělen na 2 dílčí části,
zvlášť kancelářské potřeby a zvlášť čistící a hygienické potřeby, s tím že cena plnění bude závazná
po 12 měsíců/ nebo variantě s požadavkem na dodržení ceny do 30.06.2023, s možnou výhradou o
jednání o změně ceny dle inflace zveřejněné ČSÚ, která bude definována přesně v souladu s
metodikou ÚOHS a MMR.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Problematika pojištění města vč. organizací
Identifikace:
Bod navržený radním M. Jarolímkem - návrh řešení pojistného zájmu města - spolupráce
s odbornou osobou, pojišťovacím makléřem.
Odůvodnění:
Dle návrhu by spoluprací s odbornou osobou, pojišťovacím makléřem, mělo dojít ke
zkvalitnění pojistné ochrany a k poskytování odborné péče v průběhu doby pojištění.
Komentář k navrženým usnesením:
Usnesení č. 1 - není předložena smlouva, která by měla být schválena. Případné uzavření
takové smlouvy není vyřešeno ve vztahu k Pravidlům města č. 3/2022 pro veřejné zakázky
malého rozsahu (např. dle které výjimky by měla být smlouva uzavřena bez zadávacího
řízení). Problematika výběru makléře je popsána v dokumentu viz Příloha č. 1
Usnesení č. 2 - stávající smlouvy jsou zavřeny na dobu určitou s platností do 31. 12. 2024.
Možnost jejich předčasného ukončení výpovědí v nich není sjednána. Z navrženého usnesení
není patrné, jakého ustanovení o ukončení pojištění bychom měli využít. Smlouvy jsou v
příloze k tomuto bodu Příloha č. 2 a 3.
Usnesení č. 3 - varianta usnesení navrženého v závorce je v rozporu s navrženým usnesením
č. 2, které ukládá zaslat výpovědi. Případná změna stávajících smluv nemůže být v rozporu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. nesmí se jednat o podstatnou
změnu závazku.
Co se týká lhůt pro realizaci nového zadávacího řízení pro zakázku na pojištění majetku a
odpovědnosti města, v případě, že by tato zakázka byla realizována v režimu zjednodušeného
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podlimitního řízení, od zveřejnění zadávacích podmínek pro uplynutí lhůt, které umožní
schválení a podpis smlouvy je ze zákona 11 pracovních dnů pro podání nabídek, 10 dnů lhůta
na podání případných námitek, dále musíme připočíst lhůtu na posouzení a hodnocení
nabídek po jejich podání, a schválení vítězné nabídky a smlouvy v RM. Dále je třeba počítat s
časem, který bude nutný k přípravě zadávací dokumentace pojišťovacím makléřem. Na celou
realizaci zadávacího řízení včetně přípravy makléřskou firmou je tedy třeba počítat min s 2
měsíci, aby byl tento proces řádně připraven a ukončen. S ohledem na tyto skutečnosti je
nutné specifikovat, k jakému datu by měly být stávající pojistné smlouvy ukončeny.
Pokud by byla zakázka realizována podle ustanovení otevřeného řízení, je tato lhůta o cca 1
měsíc delší.
Co se týká uzavření smlouvy s pojišťovacím makléřem, pokud nebude taková smlouva
uzavřena tzv. "z ruky", ale mělo by proběhnout zadávací řízení, které by bylo řešeno v souladu
s platnými Pravidly města č. 3/2022 pro zakázky malého rozsahu, znamenalo by to předložení
výsledku do RM 12.12.2022, pokud by byl tento proces bezodkladně zahájen.
Vysvětlení: Konvalinová Renata - referentka OSÚ
Z podrobnějšího projednání:
K projednání tohoto bodu byly přizvány R. Konvalinová a Mgr. Šímová. Projednání bodu uvedl
MJ. Před lety v RM uvedl, aby se řešil externí makléř + konkretizoval a uvedl důvody, proč toto
navrhoval. Všechny nás tlačí čas, pokud by se něco měnilo, bylo by nutné vypovědět smlouvy
cca do tohoto pátku. Jedna otázka je výběr makléře a druhá VZ malého rozsahu. Domnívá se,
že by se vše vešlo do VZ malého rozsahu, jelikož se dá předpokládat roční provize do 200 tis.
Kč. Tuto provizi hradí pojišťovna, nikoliv pojistník. Výše provize nemá vliv na výši pojistného.
To se již snažil vysvětlit v minulosti. Paní Konvalinová - to určitě není problém, je pouze nutné,
jasně si definovat, co poptáváme + stanovit hodnotící kritéria. Změnou veřejné zakázky, která
byla v rámci zadávacího řízení, v případě, že chceme změny (ne)zásadní, musíme se
smluvním parterem (pojišťovnou) jednat formou jednacího řízení bez uveřejnění, tzn. vyzvat je
s tím, co po nich chceme a oni budou reagovat na náš požadavek. Do diskuse se zapojil PK s
několika dotazy týkajícími se Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu. Odpověděla
Mgr. Šímová - jedná se o pravidla schvalovaná RM, té také přísluší stanovit finanční limity, pro
které bude stanoven konkrétní závazný postup. Na dotaz na počet VZ malého rozsahu
odpověděla pí Konvalinová - odhaduje to na cca 20-30 vč. příspěvkových organizací. K
prvním dvěma navrženým usnesením nebylo hlasováno, tj. bez usnesení, 3. usnesení bylo
odhlasováno s drobným doplněním a nově pak radní naformulovali 4. usnesení a odhlasovali
ho ve znění: "RM souhlasí s udělením plné moci ST členovi RM p. Miroslavu Jarolímkovi pro
zastupování města při komunikaci týkající se uzavřených pojistných smluv města s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou a.s."
K čl. 2/8
RM schvaluje ve znění přílohy ???? Smlouvu o zprostředkování na zastupování pojistného zájmu
prostřednictvím pojišťovacího makléře a pověřuje ST jejím podpisem.
Bez usnesení
K čl. 2/8
RM schvaluje výpovědi stávajících pojistných smluv (pozn. TAJ - do textu specifikovat o jaké
smlouvy a s kým jde) a ukládá TAJ jejich zaslání stávajícímu pojistiteli do 18.11.2022
Pojistná smlouva č. 0519499018 a č. 0057952075, obě uzavřené s Hasičskou vzájemnou
pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451, se sídlem Římská 2135/45, Praha 2, 120 00
Bez usnesení
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K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 2-5531/22
RM ukládá TAJ zajistit jednání OSÚ, za účasti PRAV a navrhovatele bodu p. Jarolímka za účelem
přípravy VZ na výběr pojišťovacího makléře v souladu se všemi právními předpisy a Pravidly města
č. 3/2022, případně iniciovat prověření a aktualizaci těchto pravidel.
Odpovídá: OSÚ, Provede: ZM, Termín: 07.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 2-5532/22
RM souhlasí s udělením plné moci ST členovi RM p. Miroslavu Jarolímkovi pro zastupování města
při komunikaci týkající se uzavřených pojistných smluv města s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
a.s.
Odpovídá: OSÚ, Provede: ZM, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
3/1 Darování částí pozemků pro rekonstrukci silnice č. II/285 v ul. Klopotovská a dále ve
směru na Blažkov
Identifikace:
Správa silnic Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 709 47 996, Na Okrouhlíku 1371/30,
Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, zastoupená společností ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 275 02 988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové,
požádala o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na části pozemků: pozemek p. p.
č. 1496/1, pozemek p. p. č. 1463/1, pozemek p. p. č. 1496/3, pozemek p. p. č. 1504, pozemek
p. p. č. 1274/1, pozemek p. p. č. 2125/3, pozemek p. p. č. 1250, pozemek p. p. č. 1274/2,
pozemek p. p. č. 2125/2, pozemek p. p. č. 1307, pozemek p. p. č. 1314/2, pozemek p. p. č.
1314/3, pozemek p. p. č. 1314/4 a pozemek p. p. č. 1314/1, vše v k. ú. Nové Město nad
Metují, o celkové výměře cca 1837 m². Důvodem je umožnění realizace stavby „II/285 Nové
Město nad Metují – hranice okresu RK“ (dále jen „stavba“). Jedná se o rekonstrukci silnice č.
II/285 převážně v ul. Klopotovská, v úseku od Sepského mostu za obec Slavoňov (na hranici
okresu RK). Investorem stavby je KHK. Geodetické zaměření pozemků pro majetkoprávní
vypořádání bude provedeno po dokončení stavby.
Odůvodnění:
Záměr darovat pozemky z majetku města je nezbytné zveřejnit na úřední desce a rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to i v případě, že má být uzavřena smlouva o
smlouvě budoucí. Dle vyjádření žadatele by mělo k zahájení stavby dojít v příštích 5 letech.
Smlouvu o právu provést stavbu schválila RM dne 19.09.2022. Vyjádření odborných útvarů
předkládáme v příloze.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
PK - dotaz, zda darujeme pozemek i vč. stromů - co bude se stromy? TAJ se telefonicky spojil
s vedoucím SL p. Rekem, který na dotaz uvedl, že stromy budou námi vytěženy a upozornil,
že těžba bude provedena zčásti i na městských pozemcích, které nebudou předmětem daru.
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Jedná se o opatření v souvislosti se zhoršujícím se stavem stromů, které jsou poblíž tělesa
komunikace (solení povrchu v zimě atd.). Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 2-5533/22
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města darovat části pozemků:
pozemek p. p. č. 1496/1,
lesní pozemek, o výměře cca 99 m2
pozemek p. p. č. 1463/1,
lesní pozemek, o výměře cca 3 m2
pozemek p. p. č. 1496/3,
lesní pozemek, o výměře cca 38 m2
pozemek p. p. č. 1504,
lesní pozemek, o výměře cca 2 m2
pozemek p. p. č. 1274/1,
ostatní plocha, o výměře cca 9 m2
pozemek p. p. č. 2125/3,
orná půda, o výměře cca 4 m2
pozemek p. p. č. 1250,
orná půda, o výměře cca 40 m2
pozemek p. p. č. 1274/2,
lesní pozemek, o výměře cca 53 m2
pozemek p. p. č. 2125/2,
ostatní plocha, o výměře cca 3 m2
pozemek p. p. č. 1307,
lesní pozemek, o výměře cca 215 m2
pozemek p. p. č. 1314/2,
lesní pozemek, o výměře cca 309 m2
pozemek p. p. č. 1314/3,
ostatní plocha, o výměře cca 9 m2
pozemek p. p. č. 1314/4,
lesní pozemek, o výměře cca 528 m2
pozemek p. p. č. 1314/1,
lesní pozemek, o výměře cca 525 m2
vše v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, které jsou zapsané na
LV č. 10001 vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, za podmínek uvedených
v předloženém návrhu záměru, viz příloha tohoto bodu. Důvodem je budoucí realizace stavby
„II/285 Nové Město nad Metují – hranice okresu RK“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/2 Oceňování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce
Identifikace:
RM 1 uložila OMP zjistit, jak přistupují okolní obce k problematice oceňování věcných břemen
na pozemcích v jejich vlastnictví.
Odůvodnění:
OMP kontaktovalo několik obcí v okolí a zjišťovalo u kompetentních osob, zda mají
problematiku oceňování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce upravenou
nějakým vnitřním předpisem, zda mají vlastní ceníky a jaké jsou tam částky, a jakým
způsobem řeší konkrétní žádosti konkrétních žadatelů v praxi. Zjištěné informace jsou
obsahem dokumentu, který je přílohou tohoto bodu. Jeho součástí jsou i obecné informace k
oceňování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce. Dokument byl konzultován s
PRAV. OMP doporučuje doplnit Pravidla pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují č. 2/2022/PR o ustanovení uvedená v závěru tohoto dokumentu, příp.
další dle uvážení RM. Přílohou je i přehledně zpracované Souhrnné stanovisko k věcným
břemenům na majetku obcí, jehož autory jsou Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo vnitra ČR
a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
MJ - je toho názoru, že je lepší mít vlastní vyhlášku a "internetové ocenění". Je dobře, dát tam
minimální částku za věcné břemeno. Podle vyhlášky 200 Kč/m, pokud nesouhlasí, tak ocenění
podle e-portálu v minimální výši 2.000 Kč. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 2-5534/22
RM byla seznámena s dokumentem "Zřizování a oceňování věcných břemen na pozemcích ve
vlastnictví obce".
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
5 ROZVOJ
5/1 SOPPS sjezdu v ul. Kasárenská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost o vyjádření k dopravnímu připojení pozemku 658/12 a 658/13 k místní
komunikaci v ul. Kasárenská na p. p. č. 658/3, k. ú. Nové Město nad Metují, kde má vzniknout
stavba "Výstavba DOZP v Novém Městě nad Metují", kterou bude realizovat Královéhradecký
kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s připojením 658/12 a 658/13 k místní komunikaci v ul. Kasárenská na p. p. č.
658/3, k. ú. Nové Město nad Metují, neboť navržené připojení je v souladu s urbanistickoarchitektonickou studií pro toto území zpracovanou Ateliérem Zídka, architektonická kancelář
s.r.o.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
PK - dotaz na soulad se studií, co máme pro kasárna zpracovanou. Vedoucí OMM podal
vysvětlení s pomocí prezentace materiálů. PK - připomínka – do podkladů je třeba promítnout
i umístění parkovacího domu. Dále poukázal na problém se
vsakovací jímkou. Podle něj by to mělo být v podmínkách toho našeho souhlasu, tzn. doplnit
to do podmínek, aby to řešili ve svém návrhu tak, aby tím neohrozili naší budoucí investici.
Znamená to "vynést" do návrhu řešení i objekt parkovacího domu.
Vedoucí OMM uvedl, že bude v tomto směru jednat a nevydá za město souhlas dříve, dokud
to nebude vyřešeno.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 2-5535/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na místní komunikaci v ul. Kasárenská na p.
p. č. 658/3, k. ú. Nové Město nad Metují uzavíranou mezi městem a Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové a pověřuje ST jejím podpisem, a to za
podmínek: 1) do projektové dokumentace staveb KHK (situace) musí být umístěn plánovaný přilehlý
parkovací dům; 2) stavbou ing. sítí v komunikaci a stavbou komunikace nesmí být ovlivněna
výstavba parkovacího domu, tj. nesmí při realizaci stavby parkovacího domu dojít k vícenákladům
určených na zabezpečení stavby komunikace a ing. sítí proti sesutí do stavební jámy parkovacího
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domu. Součástí projektu komunikace a ing. sítí musí být zabezpečení staveb komunikace a ing. sítí
tak, aby bylo možno bez vícenákladů realizovat stavbu parkovacího domu (příčný řez v místě
parkovacího domu); 3) Umístění vsakovací jímky dešťových vod nesmí negativně ovlivnit stavbu
parkovacího domu (vsak musí být pod úrovní základové spáry parkovacího domu).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Souhlas s kácením stromů na p. p. č. 658/48, k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
OMM obdrželo žádost o souhlas s kácením 5 topolů - Populus x canadensis na p. p. č.
658/48, k. ú. Nové Město nad Metují od spol. ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o., Jeníkovice 111,
503 46 Jeníkovice, která zastupuje Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03
Hradec Králové, a to z důvodu přípravy stavby "Výstavba DOZP v Novém Městě nad Metují"
na par. č. st. 2210, 2211, 658/12, 658/48, 2206, 658/13, 658/3, 659/3, 659/1, k. ú. Nové Město
nad Metují.
Odůvodnění:
OMM, TS a OŽP souhlasí s kácením 5 topolů - Populus x canadensis na p. p. č. 658/48, k. ú.
Nové Město nad Metují, které se nacházejí na okraji parku Březinky a které již před 5 lety byly
zpracovatelem studie parku Březinky firmou green4plan s.r.o. označeny za neperspektivní a
potenciálně nebezpečné pro možný lom větví, nebo rozlamování korun.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 2-5536/22
RM souhlasí s kácením stromů rostoucích mimo les: 5 ks topolů - Populus x canadensis na p. p. č.
658/48, k. ú. Nové Město nad Metují, které se nacházejí na obvodu parku Březinky z důvodu špatné
vitality a kolize se stavbou a provedením náhradní výsadby v parku Březinky a p. p. č. 658/48, k. ú.
Nové Město nad Metují 2 ks Dubu zimního - Quercus petraea ve velikosti 16-18 cm s balem a 1 ks
Dřezovce trojtrnného - Gleditsia triacanthos ve velikosti 16-18 cm s balem, které budou umístěny dle
vytyčovacího a osazovacího plánu stromů - Revitalizace parku veřejné zeleně - park Březinky, Nové
Město nad Metují, který je přílohou tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.01.2023
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 MŠ Rašínova - rekonstrukce spojovacího krčku - dodatek č. 4
Identifikace:
OMM předkládá dodatek č. 4 na odečet větracích mřížek, které měly být umístěny do
zateplené konstrukce střechy, od kterých bylo upuštěno, neboť po odhalení skutečné skladby
střechy nebylo technologicky možné navrtat otvory do stávající nosné konstrukce střechy.
Odečet větracích mřížek sníží cenu díla o 16.335,00 Kč vč. DPH na celkovou částku
1.211.942,57 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Technický dozor a odborná stavební firma na stavbě se shodli, že provedení zateplení střechy
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bez odvětrávání nebude, mít negativní vliv na stavbu. Na základě odsouhlasení tohoto
provedení TDI souhlasíme s odečtem méněprací.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
PK - co tomu říká projektant? Žádá o stanovisko projektanta. Poté odhlasováno s doplněním
podmínky souhlasu po doplnění vyjádření projektanta.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 2-5537/22
RM schvaluje dodatek č. 4 na méněpráce na odečet neprovedených prací v hodnotě 16.335,00 Kč
vč. DPH a mění tím cenu díla na 1.211.942,57 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou KERSON spol. s.r.o., č.p. 80, 517 93 Dobré, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jeho podpisem. Podmínkou schválení dodatku je souhlasné vyjádření projektanta této rekonstrukce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Žádost o souhlas s vodovodní a kanalizační přípojkou pro p. p. č. 430/11, ul.
Nádražní
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn], o souhlas se stavbou vodovodní a
kanalizační přípojky pro p. p. č. 430/11, k. ú. Nové Město nad Metují. Trasa přípojek je
navržena přes městský chodník do stávajícího hlavního řádu v zeleném pásu na p. p. č.
2050/1, k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Nádražní.
Odůvodnění:
Viz Stanoviska odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 2-5538/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro p. p. č. 430/11,
k. ú. Nové Město nad Metují z městské p. p. č. 2050/1, k. ú. Nové Město nad Metují mezi městem
Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Žádost o opravu chodníku a příjezdové cesty Malecí 581-582
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], zastupující samosprávu BD Malecí č. p. 581-582 požádal o
řešení poškození chodníků a příjezdové cesty vedoucí k domu formou jejich opravy. Žádá,
aby tato oprava cesty a chodníků na pozemku města byly zahrnuty do příštích plánovaných
investic.
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Odůvodnění:
Chodníky se nacházejí na pozemcích města, viz příloha.
Vyjádření TS: V této záležitosti se jedná o rekonstrukci chodníku, který vede od chodníku
podél hlavní komunikace na Malecí kolmo ke vchodu do bytového domu. Tento chodník slouží
pouze pro obyvatele domu a jejich potřeby, jeho opotřebení a technický stav je zapříčiněn jeho
stářím a používáním, někdy při stěhování obyvatel i k pojezdu vozidel. Tyto účelové chodníky
byly v minulosti rekonstruovány tak, že město prostřednictvím TS po schválení v RM poskytlo
materiál a dům zaplatil práci. Z důvodu možnosti rozpočtu TS se takto budoval maximálně
jeden chodník k domu v daném roce. Asfaltové plochy u bytových domů sloužící také pouze
pro příjezd a parkování obyvatel, případně návštěv se dosud s přispěním města
nerekonstruovaly.
Materiál na opravu účelových chodníků byl poskytnut domu č. p. 530-531 žádost p. [osobní
údaj odstraněn], č. p. 572-573 žádost pí [osobní údaj odstraněn], částečně č. p. 1300-1302
žádost p. [osobní údaj odstraněn]. Na rozdíl od žádosti p. [osobní údaj odstraněn] se jednalo o
chodníky rovnoběžné s budovou bytového domu před vstupy do domu, ale samozřejmě
sloužící pouze pro obyvatele domu, případně pro návštěvy. Všichni žadatelé však vždy tvrdí,
že si tudy zkracují cestu i jiní lidé. Pokud bude rozhodnuto, že město provede rekonstrukci
v rámci vlastní investiční akce, můžeme očekávat, že se se žádostí připojí i další bytové domy.
OMM se ztotožňuje s názorem TS.
Plochu je nutné rozdělit na dvě části:
1/Přístupový chodník - nyní betonová dlažba 50x50, plocha před oběma vchody do domu cca
60 m2 a cca 45 m2.
Plochu vydláždit zámkovou dlažbou s obrubou.
2/Příjezdová komunikace k domu-nyní asfalt cca 80 m2.
Pro rozhodnutí:
Varianta I. - opravit přístupový chodník k jednomu vchodu v daném roce, osadit zámkovou
dlažbou v provedení jako na sousedícím hlavním chodníku (čtvercová dlažba) s osazením
obrub a prozatím v následujících letech neřešit příjezdovou asfaltovou komunikaci. Město
dodá materiál a žadatelé uhradí náklady za práci. V dalších letech postupně opravit druhý
přístupový chodník se stejným podílem finanční účasti.
Varianta II. - celou plochu chodníků a stávající asfaltové příjezdové komunikace vydláždit
dlažbou jako ucelený kus v provedení jako na sousedícím chodníku hlavním. Město dodá
materiál a žadatelé uhradí náklady za práci.
Průměrná cena za 1 m2 převzatá z rozpočtu opravy ul. Nádražní je 3100 Kč/m2 vč. DPH a
práce (lože, dlažba, obruby, vjezdy).
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - takovéto žádosti o opravy chodníků ve městě musíme řešit komplexně, obává se více
obdobných žádostí. Každý rok vyhodnotíme z předem zpracovaného plánu a vybereme určitý
počet konkrétních chodníků. MJ - doporučil zadat úkol, na základě kterého by byl zpracován
potřebný materiál a až podle něj schvalovat jednotlivé žádosti. TAJ upozornil, že je třeba
žadatelům odpovědět, nejlépe ve formě usnesení. VB - navrhl, jestli to umíme řešit hned, tak
řekněme, jak to bude, tzn. např. navrhuje udělat jeden ročně a TS každý rok posoudí, který
konkrétní chodník se v daný rok udělá. ST - musíme to ale říci dopisem žadatelům. Po diskusi
byl formulován návrh usnesení: "RM projednala žádost o opravu chodníku a příjezdové cesty
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Malecí 581-582 a ukládá ST ve spolupráci s TS provést vyhodnocení stavu přístupových
chodníků a komunikací u všech BD v ul. Malecí a ul. Družstevní a určit pořadí postupných
oprav." Navržené usnesení bylo schváleno v poměru 4 pro a 2 se zdrželi.
K čl. 5/5
RM pověřuje TS provést opravy účelových chodníků Malecí 581-582 dle žádosti v době vhodných
klimatických podmínek podle postupu v minulých letech tak, že město prostřednictvím TS poskytne
po projednání se žadateli materiál v rozsahu .........… a žadatelé uhradí náklady za práci.
Bez usnesení
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 2-5539/22
RM projednala žádost o opravu chodníku a příjezdové cesty Malecí 581-582 a ukládá ST ve
spolupráci s TS provést vyhodnocení stavu přístupových chodníků a komunikací u všech BD v ul.
Malecí a ul. Družstevní a určit pořadí postupných oprav.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 31.01.2023
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Žádost o vyjádření k PD "Novostavba RD a sjezdu na p. p. č. 488/1 k. ú. Nové Město
nad Metují"
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], požádala OMM o vyjádření ke stavbě rodinného domu na p. p.
č. 488/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a k připojení nového sjezdu na místní komunikaci v ul.
Zborovská, p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují. ORM nyní předkládá ke schválení
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu.
Odůvodnění:
PD rodinného domu zpracoval p. Jaroslav Diblík, zodpovědný projektant Ing. Jiří Švorc,
ČKAIT 0600456, návrh řešení sjezdu zpracoval Ing. Filip Eichler, PhD. Pro připojení sjezdu na
místní komunikaci je nutné uzavřít mezi vlastníkem místní komunikace a stavebníkem
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti, která je přílohou k
tomuto bodu. Vyjádření dotčených útvarů - viz příloha k tomuto bodu. Za účelem provedení
sjezdu dojde k úpravám na pozemku v majetku města, a to k rozšíření části komunikace o š.
cca 1,19 m a dl. 5 m a nájezdu v dl. 3 m. Uvedené rozšíření bude provedeno na úkor stávající
zeleně. Tato plocha bude zhotovena z asfaltové vrstvy. Zbývající část na soukromém
pozemku bude zhotovena z betonové dlažby s mezerami (dlažba best KROSO). Odvodnění
soukromé části je řešeno na pozemku stavebníka. Vybudovaný sjezd bude do budoucna
sloužit pro 2 rodinné domy na p. p. č. 488/1 a 488/4. Za účelem umístění přípojek vodovodu,
kanalizace a plynovodu k novostavbě tohoto rodinného domu byla usnesením č. RM 884792/22 ze dne 24.03.2022 schválena smlouva o právu provést stavbu přípojek. Plynovodní
přípojka bude napojena na plynovodní řád v ul. Zborovská a vodovodní a kanalizační přípojka
v ul. Smetanova. Za účelem povolení stavby domu bude vydáno samostatné vyjádření OMM.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 2-5540/22
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti, místní
komunikace na p. p. č. 486/4 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby
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"Novostavba RD na p. č. 488/1" v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Zborovská, mezi městem Nové
Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Oprava ul. Družební - Dodatek č. 2 na vícepráce
Identifikace:
Realizace stavby „Oprava MK komunikace v ul. Družební“ je před dokončením. Dodavatel
předložil ke schválení vícepráce v celkové částce 84.365 Kč vč. DPH na: napojení na
komunikaci ze zámkové dlažby k č. p. 1517 a ul. Vrchovinská; předláždění dlažby 30/30,
předláždění dlažby 50/50 u Stopu; napojení chodníku na přechod pro chodce u I/14; čištění
komunikace před pokládkou asfaltu. Výše uvedené práce nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby.
OMM předkládá ke schválení změnový list č. 2 a dodatek č. 2 k SOD na výše uvedené
vícepráce. Na položce města jsou na tyto vícenáklady finanční prostředky, není třeba RO.
Odůvodnění:
Viz přílohy tohoto bodu jednání.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
VB - chovejme se jinak, než tomu bylo zde dosud - chce, aby bylo stavebním dozorem
potvrzeno, zda zde bylo opravdu realizováno vše. ST - ano to bude zajištěno. Ve 20:59 hodin
vyzval ST radní hlasovat o prodloužení jednání RM o další hodinu, tj. do 22:00 hodin - bylo
schváleno. PK - uvedl souhrn toho, co zjistil za nedostatky u kanálových vpustí (nezhutněné
vrstvy) a k tomu dále kriticky shrnul i další podrobnosti, které podle něj nejsou OK, např.
vyúčtování zametání povrchu komunikace před asfaltováním apod. Na to reagoval ST,
vysvětlil problém s čištěním povrchu před asfaltováním. Co se týká nezhutnění vrstev u
kanalizačních vpustí, tak budou zaslány fotografie stavebnímu dozoru, ať se vyjádří. Problém
je, pokud stavební dozor nebyl přítomen při asfaltování povrchu. PK zmínil i chaos s DZ při
akci a zopakoval svůj nesouhlas s částkou za čištění komunikace před asfaltováním. MJ
doporučil hlasovat a případně přijmout další usnesení. ST požádal Ing. Kašpara, aby poskytl
vedoucímu OMM fotografie, které budou důkazem, nedostatků a na jejichž základě se vedoucí
OMM dotáže stavebního dozoru, proč tomu tak je. Poté odhlasována první 2 navržená
usnesení - 5 pro, 1 proti. Dále radní naformulovali nové 3. usnesení ve znění: "RM pověřuje
OMM zajistit stanovisko TDI k nedostatkům ve zhutnění vrstev u kanálových vpustí dle
fotografií, které předložil Ing. Kašpar." Termín - do příští RM 3, tj. do dne 28.11.2022.
Hlasováno - 6 pro.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 2-5541/22
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Změnový list č. 2 na změnu stavby „Oprava MK v ul.
Družební 1. etapa“: napojení na komunikaci ze zámkové dlažby k č. p. 1517 a ul. Vrchovinská;
předláždění dlažby 30/30, předláždění dlažby 50/50 u Stopu; napojení chodníku na přechod pro
chodce u I/14; čištění komunikace před pokládkou asfaltu. Celkové vícepráce činí 84 365 Kč včetně
DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 2-5542/22
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
“Oprava MK v ul. Družební 1. etapa“ na vícenáklady dle změnového listu č. 2 o celkové výši 84 365
Kč včetně DPH mezi městem a firmou ŠPELDA s. r. o., IČO: 28800125 a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 2-5543/22
RM pověřuje OMM zajistit stanovisko TDI k nedostatkům ve zhutnění vrstev u kanálových vpustí dle
fotografií, které předložil Ing. Kašpar.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 Řešení rozsahu aktivní zóny záplavového území vodního toku Metuje ve vztahu k
LAM
Identifikace:
Na základě návrhu JČ, kdy v rámci bodu 1/2 Kontrola úkolů navrhnul k revokaci 2 usnesení z
RM 1, byl do článku Rozvoj této RM zařazen bod, který se týká RO souvisejících s aktivitami,
které se týkají LAM.
Jednalo se o tato 2 usnesení:
RM 1-5483/22 - RM schvaluje RO - navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah záplavového
území, a to ve výši 25 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka Rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje.
RM 1-5484/22 - RM schvaluje RO - navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah záplavového
území, a to ve výši 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka Rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje.
Důvodem revokace bylo to, že se radní rozhodli projednat a nechat schválit uvedená RO v
zasedání RM 2. Tomu také odpovídala přijatá a schválená 3 usnesení:
1/ RM revokuje usnesení č. RM 1-5483/22 a RM 1-5484/22 s tím, že RO, kterých se usnesení
týkala budou řešena na ZM 2, dne 24.11.2022.
2/ RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah záplavového
území, a to ve výši 25 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka Rezerva na
investiční a neinvestiční výdaje.
3/ RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah záplavového
území, a to ve výši 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka Rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje.
Odůvodnění:
Viz bod 1/2 - Kontrola úkolů.
Vysvětlení: Vrátný Aleš, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 1/2 - Kontrola úkolů.

Stránka 35

ZÁPIS Z PORADY
RM 2 ze dne 14.11.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 2-5544/22
RM revokuje usnesení č. RM 1-5483/22 ze dne 31.10.2022 (tj. "RM schvaluje RO - navýšení § 3419
- položka LAM - rozsah záplavového území, a to ve výši 25 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6409 položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.") a usnesení č. RM 15484/22 ze dne 31.10.2022 (tj. "RM schvaluje RO - navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah
záplavového území, a to ve výši 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka
Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.") s tím, že RO, kterých se usnesení týkala budou
řešena na ZM 2, dne 24.11.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 2-5545/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah záplavového území, a
to ve výši 25 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka Rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 2-5546/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3419 - položka LAM - rozsah záplavového území, a
to ve výši 150 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 položka Rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6/1 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2022
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza žádá RM o schválení navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2022
o 200 tis. Kč. Vyplývá z Nařízení vlády č. 264 ze dne 31.08.2022, kterým došlo ke změně
platových tabulek zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 01.09.2022. Celé navýšení
bude pokryto z dotace Královéhradeckého kraje, dodatky smluv s KHK byly uzavřeny
30.10.2022.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
VB připomíná, že stejně jako u všech ostatních organizací města, je třeba připravit prověření
položek nákladů a výše příspěvků města atd., chce, aby se na tom dělalo. Navržené usnesení
bylo schváleno - 6 pro.
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 2-5547/22
RM schvaluje Městskému středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují navýšení limitu
prostředků na platy pro rok 2022 o 200.000 Kč z částky 26.355.624 Kč na částku ve výši 26.555.624
Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Žádost o souhlas - ZŠ Komenského
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá RM o souhlas se zařazením investičních záměrů školy do
Strategického rámce MAP (Místního akčního plánu) III Novoměstsko. Investiční záměry: 1.
Vědou ke vzdělávání, uměním k lidskosti – rekonstrukce čtyř odborných učeben školy
(přírodopis, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova) 2. Zázemí školní družiny – obnova
vybavení čtyř oddělení školní družiny a školního klubu. Pro získání finančních prostředků
z programů podporovaných MAP je souhlas zřizovatele podmínkou.
Odůvodnění:
Souhlas zřizovatele je nutný pro čerpání finančních prostředků v rámci programů
podporovaných MAP. Projekty by měly být hrazené 95 % z peněz EU.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 2-5548/22
RM souhlasí se zařazením investičních záměrů: 1. Vědou ke vzdělávání, uměním k lidskosti –
rekonstrukce čtyř odborných učeben školy (přírodopis, zeměpis, výtvarná výchova, hudební
výchova) 2. Zázemí školní družiny – obnova vybavení čtyř oddělení školní družiny a školního klubu,
Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod do Strategického rámce
MAP III Novoměstsko.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2022
Identifikace:
OŠKS předkládá doplnění k žádosti CENTRUM NAJÁDA s.r.o. o navýšení dotace z rozpočtu
města na rok 2022 o 200 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí
nákladů spojených s provozem Domu zdraví, kde došlo k velkému navýšení nákladů na
energie oproti roku 2021 a nárůstu režijních nákladů, viz. příloha k tomuto bodu. Jedná se o
bod převedený z RM 1.
Odůvodnění:
RM 1 si v bodě 6/12 vyžádala podrobnější informace a zdůvodnění žádosti Centra Najáda
s.r.o.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 2-5549/22
RM doporučuje ZM schválit navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2022 o 200 tis. Kč pro
CENTRUM NAJÁDA s. r. o. na zvýšené náklady za energie a pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 2-5550/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3419 - položka Bazén - příspěvek na plavání o 200
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Výběrové řízení na tisk a grafiku Novoměstského zpravodaje
Identifikace:
Ke dni 31.12.2022 končí 3letá smlouva na grafické zpracování a tisk Novoměstského
zpravodaje (dále jen "NZ") uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tiskárna
V&H Print Hlávko s.r.o., Náchodská 215, 549 01 Nové Město nad Metují. Na zvážení RM nyní
je, zda pokračovat v současném systému prodeje NZ nebo přejít na jeho distribuci zdarma,
příp. změnit formát tohoto periodika. Podrobnosti o variantách viz příloha tohoto bodu.
V současné době vychází 12 čísel/rok, vždy k 1. dni v měsíci. Náklad je 1200 ks, rozesílá se
zhruba 140 ks předplatitelům a do volného prodeje na 7 prodejních míst ve městě se dává
600 ks. Zbylé NZ jsou rozesílány jako povinné výtisky obcím Dobrovolného svazku obcí
Region Novoměstsko a domovům důchodců, kde má město své klienty. Cena NZ je 12 Kč pro
předplatitele a 14 Kč ve volném prodeji. Na zvážení RM je, zda pokračovat v současném
systému prodeje nebo přejít na distribuci NZ zdarma.
Odůvodnění:
Je nutné vypsat nové výběrové řízení na tuto zakázku, proto je ale také třeba ještě před
vyhlášením VZ zhodnotit stávající stav a zvolit případnou změnu formátu jak periodika, tak
jeho distribuce a zvážit, zda není vhodné distribuovat NZ zdarma.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal radním MST, který uvedl, že je záměr, kdy by NZ šel do každé schránky,
kvalita papíru by zůstala stejná (je vydiskutované, že to v papíru není, je to spíš v arších),
bude snaha, aby zvýšení výdajů nebylo moc velké (300 tis. nám nebude stačit), možná stačí
stránek méně, a i méně fotek, využijí se QR kódy atd. Cílem zvýšit informovanost občanů s co
nejmenším navýšením výdajů města. VB - po přečtení NZ zjistil, že se ve městě dělá kultury
hodně. ST - na akce budou třeba lidé více chodit. JB - navrhla méně stran a více inzerce.
MST - jeho záměr je vizuální obsah "zklidnit". Musí proběhnout VŘ, nabízí to i s distribucí.
Poté odhlasováno.
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 2-5551/22
RM schvaluje přechod na variantu zvýšení tisku NZ na počet 3700 ks a jeho rozdávání občanům
zdarma s distribucí do poštovních schránek. V tomto duchu RM ukládá vypsat výběrové řízení na
období 2023-2024 a předložit jeho zadání ke schválení v RM 4.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/5 Žádost o povolení akce na Husově náměstí
Identifikace:
Pan Jan Hable (IČ 02197014) žádá RM o povolení záboru části Husova náměstí v prostoru
vyvýšené plochy před "vlaštovkami" při akci "Vánoční pohádka", která se bude konat ve dnech
10. -11. 12. 2022 v prostorách zámku rodiny Bartoň-Dobenín a v prostorách před zámkem.
Prostor bude využit k parkování vystupujících, případně pro umístění vánočního kolotoče.
Odůvodnění:
Vyjádření MP (M. Kratěna): Souhlasí, v případě souhlasu proběhne v součinnosti s OŠKS
organizační schůzka k doladění detailu dané akce.
Vyjádření OVV: (Ing. Kavanová): Souhlasí - v daném termínu nejsou plánované žádné svatby.
Vyjádření TS (M. Trojan): Bere na vědomí.
Vyjádření OF (Ing. J. Kunte): Zábor prostranství je v případě souhlasu RM s bezplatným
záborem dle čl. 7 OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, od
poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 2-5552/22
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství prostoru před "vlaštovkami" při akci
"Vánoční pohádka", která se bude konat ve dnech 10. -11.12.2022. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
25.04.2016 a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/6 Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Solnici
Identifikace:
MK žádá RM o bezplatné zapůjčení 10 ks praktikáblů (1 x 2 m2) na koncert "Novoměstská
filharmonie" v Solnici dne 08.01.2023. Organizátor zajistí dovoz městského pódia do Solnice a
jeho vrácení zpět dle dohody s TS.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Bereme na vědomí.
Vyjádření OF: Městský klub je dle čl. 14 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku
osvobozen.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 2-5553/22
RM souhlasí se zapůjčením 10 ks praktikáblů na koncert Novoměstské filharmonie v Solnici dne
08.01.2023.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 2-5554/22
RM ukládá TS zajistit technickou pomoc s odvozem 10 ks praktikáblů v pátek 06.01.2023 a při
vrácení v pondělí 09.01.2023.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/7 Podání žádosti o dotaci z krajského programu na Dny evropského dědictví 2023
Identifikace:
Probíhá příprava dalšího ročníku tradiční akce Dny evropského dědictví, která se uskuteční
dne 16.09.2023. KHK vypsal dotační program pro podporu kulturních aktivit, kde chceme
žádat o dotaci z programu 23KPG01 Podpora kulturních aktivit na akci Dny evropského
dědictví 2023.
Odůvodnění:
Dny evropského dědictví je tradiční akce, kdy jsou otevřeny zdarma památky v Novém Městě
nad Metují a okolních obcích, po kterých je přeprava osob zajišťována zdarma. V roce 2023 je
plánováno jezdit trasu Nové Město nad Metují - Opočno. Tato trasa se jezdila v roce 2008 u
příležitosti 940. výročí založení města Opočna. V roce 2023 slaví Opočno 955 let od založení,
proto se tato trasa jeví opět jako vhodná.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Stručný komentář podal MST.
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 2-5555/22
RM souhlasí s podáním žádosti z dotačního programu Královéhradeckého kraje 23KPG01 Podpora kulturních aktivit na akci Dny evropského dědictví 2023.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 2-5556/22
RM ukládá OŠKS ve spolupráci s ORM podat žádost na akci Dny evropského dědictví 2023 z
programu 23KPG01 - Podpora kulturních aktivit.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7 RŮZNÉ
7/1 ZM 2 dne 24.11.2022 - program
Identifikace:
Dne 24.11.2022 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin ve velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad
Metují. Jde o 2. zasedání ve volebním období 2022 - 2026. Předpokládaný podrobný program
zasedání ZM 2 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Do programu ZM byly doplněny 2 body, a to do článku Rozvoj - 4/2 - Řešení rozsahu aktivní
zóny záplavového území vodního toku Metuje ve vztahu k LAM a do článku Různé - 5/6 Doplnění člena/členky KV zřízeného ZM pro volební období 2022 - 2026. Dále VB zmínil
dlouholetou a nevyřešenou problematiku zatékání vody do sklepů domů na Husově náměstí,
která byla způsobena rekonstrukcí (betonovou deskou) Husova náměstí v letech 2009-2011 je potřeba to řešit. Část radních reagovala s tím, že by tato problematika mohla být vložena do
příští RM. VB - to bude ale pozdě, možná je potřeba dát položku do rozpočtu. MST - v
rozpočtu máme rezervu. Poté odhlasováno usnesení ve znění upravené přílohy.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 2-5557/22
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 2 dne 24.11.2022 od 16:00 hodin ve
velkém sále Kina 70, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění upravené přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2023
Identifikace:
Pro každou obřadní síň je zpravidla stanoven 1 obřadní den v měsíci (1 pátek na zámku a 1
sobota v ZUŠ B. Smetany). Pouze v zimních měsících nedoporučujeme stanovit obřadní dny
na zámku vzhledem k velmi chladnému prostředí. Obřadní dny jsou vybírány tak, aby
nekolidovaly s akcemi města (Brány města dokořán, Sjezd rodáků, Lukostřelba na náměstí,
Dny evropského dědictví, Festival české filmové komedie, Svatováclavské odpoledne) ani
zámku (Food Art Festival, U nás na zámku). Ve státní svátek a v neděli se neoddává. Ve
stanovených obřadních dnech a hodinách (při svatbách v uvedených obřadních místnostech)
není vybírán správní poplatek. Při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
určenou místnost je vybírán správní poplatek ve výši 1.000 Kč, který je příjmem města
(položka 12, písmeno c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Odůvodnění:
Obřadním dnem v obřadní síni na zámku je stanoven jeden pátek v měsíci (mimo zimní
období). V obřadní síni v ZUŠ B. Smetany je stanoven rovněž jeden obřadní den v měsíci sobota. V tyto dny a ve stanovém čase pro oddávání je umožněno snoubencům uzavřít sňatek
v obřadní síni bez jakéhokoliv poplatku. Mimo tento stanovený termín je možné, po dohodě s
Stránka 41

ZÁPIS Z PORADY
RM 2 ze dne 14.11.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
ředitelem ZUŠ (podle provozu ZUŠ B. Smetany), uskutečnit zde svatbu i v jiný den v týdnu,
správní poplatek je ve výši 1.000 Kč. Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na
zámku v sobotu nebo jiný neobřadní den, bylo vyhověno za stejný správní poplatek a město
získalo příjem, který následně slouží k částečnému pokrytí nákladů s obřady. Obdobně pokud
se vyskytl jiný požadavek na obřad mimo obřadní čas nebo obřadní síň.
Vysvětlení: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
Z podrobnějšího projednání:
PK - proč tak málo těch obřadních dní? Zvláště pak na zámku? Neznamená to zároveň to, že
pak odmítáme zájemce? JB - připomněla, že obřady jsou možné i mimo tyto termíny, pouze
se to liší v tom, že mimo uvedené termíny je poplatek 1.000 Kč. Radní požádali o zaslání
informace z OVV.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 2-5558/22
RM schvaluje obřadní dny pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město nad Metují
v roce 2023 v obřadní síni Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo náměstí č. p. 1209 a
v obřadní síni zámku rodiny Bartoň-Dobenín, Husovo náměstí č. p. 1201, ve znění přílohy tohoto
bodu. RM zároveň stanoví, že se svatební obřady budou konat v obřadních dnech v čase od 10:00
do 15:00 hodin a neoddává se ve státní svátek a v neděli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovité věci
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovité věci mezi Střední průmyslovou školou,
Odbornou školou a Základní školou, Nové Město nad Metují a Oblastním spolkem ČČK
Náchod, za účasti města Nové Město nad Metují, uzavřené za účelem zajištění ubytování
uprchlíků z Ukrajiny v internátě Na Hradčanech, který prodlužuje dobu výpůjčky do dne
31.03.2023.
Odůvodnění:
ČČK má od Královéhradeckého kraje do dne 31.12.2022 vypůjčené školské ubytovací
zařízení Na Hradčanech čp. 1135, ve kterém zajišťuje ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny.
Město je účastníkem uzavřené smlouvy o výpůjčce se závazkem uhradit ČČK náklady vzniklé
v souvislosti s užíváním daných prostor, které by ČČK nebyly uhrazeny z veřejných či
soukromých zdrojů. Nyní předkládaným dodatkem č. 1 bude doba výpůjčky prodloužena do
dne 31.03.2023. Prodloužení výpůjčky pouze do konce měsíce března 2023 je požadavkem
Královéhradeckého kraje, v prostorech daného ubytovacího zařízení bude po ukončení
výpůjčky provedena rekonstrukce a od září 2023 bude toto zařízení opět sloužit škole.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
PK - za měsíc 270 tis. Kč, když stát kohoutek formou finančního příspěvku zavře, tak to bude
platit město? I další radní vyjádřili obavy z ustanovení smlouvy, kde se uvádí, že v případě, že
uhradí náklady vzniklé v souvislosti s užíváním objektu, pokud by ČČK nebyl schopen je
uhradit. TAJ - telefonicky se spojil s vedoucím OF, aby odpověděl na dotazy radních ve věci
dotazu PK. Pan Bc. Radek Prouza (zastupitel a zástupce ČČK) na schůzce pracovní skupiny
Ukrajina řekl, že příspěvek je pro ČČK dostačující. Další dotazy se týkaly toho, co bude s
ubytovanými Ukrajinci z Hradčan po 31.03.2023, kdy musí být objekt vyklizen a vrácen. TAJ Stránka 42
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bude to řešeno na příštím jednání Pracovní skupiny Ukrajina - vyjednané to v této chvíli není,
ale bude to řešeno na úrovni KHK. Po další diskusi bylo ujednáno, že radní obdrží mailem
informaci o financích i dalším postupu ve vazbě na ukončení výpůjčky objektu KHK pro
ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 2-5559/22
RM schvaluje účastenství města Nové Město nad Metují v rámci Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce
nemovité věci uzavřené dne 04.03.2022 mezi Střední průmyslovou školou, Odbornou školou a
Základní školou, Nové Město nad Metují, se sídlem Československé armády 376, 549 01 Nové
Město nad Metují, zastoupenou ředitelkou Mgr. Klárou Barešovou a Oblastním spolkem ČČK
Náchod, se sídlem Pražská 1759, 547 01 Náchod, zastoupeným Mgr. Petrou Šilhánovou
Hajpišlovou, uzavřené za účelem umožnění ubytování uprchlíků z Ukrajiny v internátě Na
Hradčanech, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Zápis č. 5/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.10.2022 a Zápis č. 6/2022 z
jednání Komise rozmisťovací ze dne 02.11.2022
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 5/2022 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 25.10.2022 s rozhodnutím o umístění na 3 uvolněná místa na Domově pro seniory
Oáza a Zápis č. 6/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 02.11.2022 s rozhodnutím o
umístění na 1 uvolněné místo na Domově pro seniory Oáza.
Odůvodnění:
Viz zápisy v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 2-5560/22
RM bere na vědomí Zápis č. 5/2022 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 25.10.2022 s
rozhodnutím o obsazení 3 míst na Domově pro seniory Oáza a Zápis č. 6/2022 z jednání Komise
rozmisťovací ze dne 02.11.2022 s rozhodnutím o obsazení 1 místa na Domově pro seniory Oáza, T.
G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, vše ve znění příloh tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Zahraniční cesta do Hildenu - pozvánka od starosty Dr. Clause Pommera
Identifikace:
OSÚ předkládá RM ke schválení zahraniční služební cestu do Hildenu ve složení: starosta p.
Ing. Milan Slavík a tlumočnice pí Věra Prokýšková. Služební cesta se uskuteční ve dnech 2.
12. - 4. 12. 2022 na základě oficiální pozvánky starosty města Hildenu Dr. Clause Pommera viz příloha. Důvodem této služební cesty je osobní setkání představitelů obou měst a
projednání vzájemné spolupráce do dalších let. Pozvánka je určena také pro manželku
starosty.
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Odůvodnění:
Osobní setkání pana starosty Ing. Milana Slavíka se starostou města Hilden upevní dlouholeté
partnerství mezi oběma městy. Při této akci by měla ST doprovázet tlumočnice - asistentka ST
paní Věra Prokýšková.
Vysvětlení: Slavík Milan, Ing. - starosta
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 2-5561/22
RM schvaluje zahraniční cestu (a s tím spojenou úhradu cestovních výloh vč. pojištění) pana
starosty Ing. M. Slavíka, jeho manželky a dále rovněž tlumočnice V. Prokýškové do partnerského
města Hilden ve dnech 2. 12. - 4. 12. 2022 za účelem upevnění partnerství a projednání další
spolupráce v následujících letech.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Dodatek č. 6 Smlouvy o technické podpoře
Identifikace:
Dodatek č. 6 Smlouvy o technické podpoře mezi městem Nové Město nad Metují a VITA
software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 61060631.
Odůvodnění:
Ode dne 01.10.2022 došlo ke změně ceníku poskytovatele, ceny software i služeb byly
navýšeny o 20 %. S tím souvisí navýšení ceny Technické podpory o 20 % ode dne
01.01.2023.
Vysvětlení: Počta Tomáš - informatik
Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali, zda je i jiný software než VITA, a jestli na to městu stát přispívá.
Odpověděl TAJ. Poté odhlasováno.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 2-5562/22
RM schvaluje Dodatek č. 6 Smlouvy o technické podpoře mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO: 61060631, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 12.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Zastoupení města v obchodních společnostech
Identifikace:
Bod přesunutý z jednání RM 1. Město Nové Město nad Metují má své podíly v obchodních
společnostech Vodovody a kanalizace Náchod a.s. a Společnost Horní Labe a.s. a je
zastoupeno v orgánech těchto společností. Zároveň je určena vždy osoba, která město
zastupuje na valných hromadách těchto společností a ta musí mít zároveň stanoveného
náhradníka.
Na začátku nového volebního období je vhodné provést revizi tohoto zastoupení, tzn.
předjednat v RM a doporučit ke schválení v ZM osoby, které budou město zastupovat.
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Zájmem města je to, že má zastoupení v představenstvu či dozorčí radě. Město tam obvykle
bývá zastoupeno uvolněnými zastupiteli, tj. ST a MST, případně radním či jiným zastupitelem.
Přehled zastoupení viz příloha k tomuto bodu.
Při případných změnách oproti stávajícímu stavu, je třeba nejdříve s poděkováním za
dosavadní práci v těchto zastoupeních vyzvat stávající zástupce v daných orgánech k
odstoupení z nich. Pokud vyzvané osoby neodstoupí, tak město předloží společnostem návrh
na odvolání dosavadních zástupců z důvodů změn po volbách. S tím tam zároveň zašle i
novou nominaci.
Odůvodnění:
Viz § 84 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a. s. radní navrhli Ing. Milana
Slavíka a jako zástupce města na valných hromadách Ing. Aleše Vrátného, náhradníkem za
něj Ing. Milana Slavíka. Poté odhlasováno. Nominaci do orgánů Společnosti Horní Labe a. s.
se rozhodli radní řešit později.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 2-5563/22
RM doporučuje ZM schválit pro volební období 2022 - 2026 zastoupení města v orgánech
obchodních společností, kde má město majetkový podíl a dále schválit pro stejné období i osoby,
které město zastupují na valných hromadách těchto společností, a to vč. náhradníků takto:
Vodovody a kanalizace Náchod a. s.: do představenstva Ing. Milan Slavík a jako zástupce města na
valných hromadách Ing. Aleš Vrátný, náhradníkem za něj Ing. Milan Slavík.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 2-5564/22
RM ukládá OSÚ zajistit odeslání dopisů ST dosavadním zástupcům města, kteří na základě
rozhodnutí ZM dosud zastupují město v orgánech obchodních společností, kde má město
majetkovou účast, s poděkováním za dosavadní práci při zastoupení města v obchodních
společnostech a s výzvou k odstoupení z těchto funkcí.
Odpovídá: OSÚ, Provede: TAJ, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Zastoupení města v různých uskupeních, kde je město členem
Identifikace:
Bod přesunutý z RM 1. Pro volební období 2022 - 2026 je třeba aktuálně doporučit ZM
nominaci zastoupení města v různých svazech a dalších organizacích, kde je město členem.
Jde o zastoupení v těchto institucích:
1/ Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko (zkratka: DSO RN); 2/ Svaz historických
sídel Čech, Moravy a Slezska (zkratka: SHS ČMS); 3/ Svaz měst a obcí ČR (zkratka: SMO
ČR); 4/ Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis; 5/ Sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů a 6/ Místní akční skupina Pohoda venkova. 7/ Městský
klub (zájmové sdružení právnických osob). Podrobnosti o dosavadním zastoupení viz příloha
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Odůvodnění:
Viz § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse byly doplněny nominace a bylo schváleno související usnesení.
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 2-5565/22
RM doporučuje ZM schválit pro volební období 2022 - 2026 delegaci zastoupení města v různých
svazech a dalších organizacích, kde je město členem, takto:
1/ Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko (zkratka: DSO RN) - zástupce: Ing. Milan Slavík,
náhradník: Ing. Aleš Vrátný;
2/ Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (zkratka: SHS ČMS) - zástupce: Ing. Aleš Vrátný,
náhradník: Ing. Milan Slavík;
3/ Svaz měst a obcí ČR (zkratka: SMO ČR) - zástupce: Ing. Milan Slavík, náhradník: Ing. Aleš
Vrátný;
4/ Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis - zástupce: Ing. Aleš Vrátný,
náhradník: Ing. Milan Slavík;
5/ Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů - zástupce: David Rek, DiS., náhradník: Ing.
Milan Slavík;
6/ Místní akční skupina Pohoda venkova - zástupce: Ing. Milan Slavík, náhradník: Ing. Aleš Vrátný.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/9 Osadní výbory 2022 - 2026
Identifikace:
Na zasedání ZM 2 dne 24.11.2022 bude třeba schválit ustavení a obsazení Osadních výborů
(dále jen "OV"). RM doporučila ZM svým usnesením z RM 1 schválit pro volební období 2022
- 2026 ustavení následujících OV: OV Krčín, OV Spy a OV Vrchoviny. Návazně na to byli
osloveni zástupci 7 volebních stran k provedení nominace svých zástupců do těchto OV s tím,
že každá strana má možnost navrhnout po 1 členu do každého OV. Své návrhy posílali k S.
Hoffmannové v termínu do 09.11.2022, což bylo nezbytné k tomu, aby RM 2 tyto návrhy
projednala a s případným doporučením je postoupila ke schválení v ZM 2, které proběhne dne
24.11.2022. Kromě jednotlivých nominací od volebních stran byl ještě doručen na OSU
komplexní návrh na obsazení OV Spy, a to od členů OV Spy v předchozím volebním období.
Podrobnosti k nominaci od volebních stran a ke kompletní nominaci od předchozího OV Spy viz příloha.
Odůvodnění:
Viz zákon o obcích.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o návrzích zaslaných od zástupců volebních stran. Nakonec byly ZM
doporučeny nominace pro jednotlivé OV i s návrhem předsedů jednotlivých OV. Vzhledem k
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tomu, že v případě OV Vrchoviny a OV Krčín nepřišlo příliš nominací, doporučili radní vyzvat
vhodnou formou (třeba i mimo volební strany) k jejich doplnění. V 22:00 hodin vyzval ST radní
k hlasování o prodloužení jednání RM o půl hodiny, tj. do 22:30 hodin - odhlasováno.
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 2-5566/22
RM doporučuje ZM zvolit pro volební období 2022 - 2026 pana Ing. Zdeňka Slavíka jako předsedu
Osadního výboru Krčín a jako členy: p. Ing. et Ing. Pavla Dostála, pí Irenu Voříškovou a p. Jaroslava
Červinku.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 2-5567/22
RM doporučuje ZM zvolit pro volební období 2022 - 2026 paní Mgr. Ilonu Hovorkovou jako
předsedkyni Osadního výboru Spy a jako členy: p. Miroslava Alta, Ing., p. Ing. Iva Dvořáka, CSc.,
Ing. Ladislava Horčičku, pí Jitku Holčíkovou, Ing. Jiřího Pohla, pí Bohumilu Uhlířovou, p. Jiřího
Šmídu a pí Janu Švecovou.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 2-5568/22
RM doporučuje ZM zvolit pro volební období 2022 - 2026 paní Ing. Kateřinu Schneiderovou jako
předsedkyni Osadního výboru Vrchoviny a jako členy: pí Ludmilu Horákovou, p. Miroslava Jarolímka
a p. Mgr. Radka Schneidera.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/10 Komise RM - specifické obsazení některých komisí
Identifikace:
Na RM 3, tj. 28.11.2022 by mělo být schvalováno složení komisí RM, jejichž ustavení schválila
RM 1. Ke komisím budou přiřazeni tajemníci z jednotlivých "příbuzných" útvarů MěÚ, a to u
většiny komisí bez práva hlasovat, tzn. že ve spolupráci s předsedy komisí budou zajišťovat
technicko-administrativní záležitosti a budou mít hlas poradní. Pokud budou do komisí či
pracovní skupiny přizváni někteří odborní referenti či vedoucí odborů či oddělení, tak i oni
budou bez práva hlasovat a budou mít statut přizvaných osob s poradním hlasem.
Tyto komise mohou být obsazeny pouze nominanty jednotlivých volebních stran, kdy každá
má možnost nominovat do každé komise jednoho svého zástupce: Regenerační, Partnerský
výbor, Pro výstavbu a rozvoj, Kulturní, Pro cestovní ruch, Dopravní, Životního prostředí,
Energetická, Redakční rada Zpravodaje a rovněž do této skupiny fakticky patří i Pracovní
skupina pro tranzitní dopravu.
Dále ale je pak několik komisí, kde se to bez hlasujících zástupců odborných útvarů neobejde.
To se týká těchto komisí: Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek k
zakázkám malého rozsahu v působnosti OMM (podrobné informace viz příloha k tomto bodu),
Komise SPOZ (byla již jmenována), Bytová, Sportovní (specificky obsazovaná komise ze
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zástupců sportovních organizací) a Komise sociální (mj. rozhoduje o umísťování občanů do
Domu s pečovatelskou službou v ulici Českých bratří (u Sepského mostu). Do těchto komisí
kromě nominantů od volebních stran budou navrženi konkrétní zástupci odborných útvarů.
Specifickou komisí, která ani není komisí RM a není jí tím pádem obsazovaná, je Komise
rozmísťovací MSSS Oáza. Jedná se o komisi zřizovanou přímo MSSS Oáza, její zápisy s
rozhodnutími o umísťování občanů do Oázy dostává RM na vědomí - viz bod 7/4 v této RM
(podrobnosti viz příloha k tomuto bodu).
Odůvodnění:
Informace na vědomí ke specifickému obsazení některých Komisí RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 2-5569/22
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informace o specifickém obsazení některých
Komisí RM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/11 Představení ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek
Identifikace:
Na začátku nového volebního období je RM předkládán k posouzení návrh na zařazení
představení a vystoupení ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek
města na jednotlivých zasedáních RM. Ředitelé organizací zřizovaných městem byli mj. zváni
do některých jednání RM v souvislosti s předkládáním jejich výročních zpráv. U škol a
školských zařízení to bylo vždy za uplynulý školní rok (v posledním čtvrtletí daného roku). U
ředitelů ostatních organizací pak u výročních zpráv za uplynulý kalendářní rok, tj. v jarních
měsících následujícího roku. Je třeba rozhodnout, zda připravit
Odůvodnění:
Je třeba rozhodnout, zda bude mít RM zájem o vystoupení ředitelů příspěvkových organizací
města a vedoucích organizačních složek.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní se shodli na představení ředitelů PO a vedoucích organizačních složek na jednání, ale
až na některé z RM po Novém roce, v tomto smyslu bude také zpracován časový
harmonogram.
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 2-5570/22
RM ukládá TAJ připravit ve spolupráci s vedením města a s OŠKS harmonogram pro představování
ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek na jednotlivých zasedáních RM.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/12 Představení vedoucích odborů MěÚ
Identifikace:
Na začátku nového volebního období je RM předkládán k posouzení návrh na zařazení
představení a vystoupení vedoucích odborů MěÚ na jednotlivých zasedáních RM.
Odůvodnění:
Je třeba rozhodnout, zda bude mít RM zájem o vystoupení vedoucích odborů MěÚ na
jednotlivých zasedáních RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 7/11.
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 2-5571/22
RM ukládá TAJ připravit ve spolupráci s vedením města harmonogram pro představování
vedoucích odborů MěÚ na jednotlivých zasedáních RM.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 28.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/13 Energeticky úsporná opatření v budově MěÚ
Identifikace:
V rámci schvalování programu RM 2, v bodě 1/1 VB navrhnul zařazení dalšího bodu programu
RM 2, a to bod k energeticky úsporným opatřením v budově MěÚ. Radní se shodli, že bude
zařazen do článku Různé, jako bod č. 7/13.
Odůvodnění:
Nově zařazený bod až přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Brož Vladimír, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
VB uvedl, že by měla být vydána nějaká vyhláška či nařízení ST, ve kterém by byla uvedena
max. teplota v kancelářích a veřejných prostorách, noční útlum, odpovědnost, kontrola,
adresné sankce v hodnotě zbytečně protopené energie, obsazenost kanceláří, požadavek na
celkovou úsporu oproti 2021 např. 20 % atd. TAJ upozornil, že již v září byli všichni
zaměstnanci úřadu v tomto smyslu informováni, a nyní to obdrželi opět. V diskusi bylo
ujednáno, že se tímto bude vedení města zabývat a v případě potřeby, že bude tato
problematika znovu zařazena do jednání RM. Žádné usnesení nebylo přijato.

7/14 Doplnění člena/členky KV zřízeného ZM pro volební období 2022 - 2026
Identifikace:
Na základě § 118 odst. 2 zákona o obcích byl na zasedání ZM 1 dne 20.10.2022 zřízen
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nové Město nad Metují (dále jen "KV ZM"), zvolena
předsedkyně KV ZM a členové/členky KV ZM pro volební období 2022 - 2026. Vzhledem k
tomu, že složení KV ZM, zvolené na ZM 1 má zatím sudý počet členů, je nyní nutné jmenovat
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další(ho) člena/členku KV ZM. Na jednání RM 2 dne 14.11.2022 navrhla radní Mgr. Jana
Berkovcová jmenovat novou členku KV ZM paní Pavlínu Poláčkovou. Navrhovaná se
jmenováním souhlasí.
Odůvodnění:
Návrh na doplnění členky KV ZM, který měl doposud sudý počet členů. Povinnost plynoucí z §
118 odst. 2 zákona o obcích.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní JB připomněla nutnost zvolit další(ho) člena/členku KV ZM a navrhla pí Pavlínu
Poláčkovou s tím, že kontaktní údaje na ni pošle. Poté odhlasováno.
K čl. 7/14 USNESENÍ č. RM 2-5572/22
RM doporučuje ZM zvolit paní Pavlínu Poláčkovou jako členku Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nové Město nad Metují pro volební období 2022 - 2026.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 24.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
VB požádal vedoucího OMM dodat vyhledávací studii ke koupališti, ten přislíbil zaslat studii emailem.
K čl. 8
Bez usnesení

8/1 Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. U Zázvorky
Identifikace:
Viz diskuse k bodu 2/5 - Návrh rozpočtu na rok 2023, kdy jednou z podrobně diskutovaných
akcí pak byla plánovaná rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. U Zázvorky. PK přemýšleli jsme nad tím, jak dostat lidi na Husovo náměstí v případě, že by byla stavba cca na
4-5 měsíců, tzn. uzavřená komunikace z města do Husova náměstí? Pokud se tak nestane, je
reálné, že obchody Husově náměstí skončí a bude trvat dlouho (i několik let), než Husovo
náměstí zase ožije. V rámci této diskuse byla naformulováno usnesení a s ním související
nový bod podchycený v závěrečném článku Diskuse: "RM ukládá ST jednat se zástupci ŘSD,
US KHK a s projektantem rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici U Zázvorky o
možnostech její realizace."
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Odůvodnění:
Bod vyplynul z projednávání investičních akcí - konkrétně z debaty o rekonstrukci chodníku v
ul. U Zázvorky, což je akce města, která má být provedena v souběhu s investiční akcí ŘSD tj. rekonstrukcí komunikace v ul. U Zázvorky.
Vysvětlení: Kašpar Pavel, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Viz projednávání návrhu rozpočtu 2023 v bodě 2/5.
K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 2-5573/22
RM ukládá ST jednat se zástupci ŘSD, ÚS KHK a s projektantem rekonstrukce komunikace a
chodníku v ul. U Zázvorky o možnostech její realizace.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 31.01.2023
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Ing. Milan Slavík v.r.
starosta

Ing. Aleš Vrátný v.r.
místostarosta

Zápis z RM 2 vyhotoven dne:

21. listopadu 2022

Zápis z RM 2 vypraven dne:

21. listopadu 2022

Zápis z RM 2 zveřejněn dne:

21. listopadu 2022
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