Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 72 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 06.09.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

17:47

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:47

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:47

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

17:47

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:47

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:47

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:47

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:47

Plná

Omluven

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS (OF)

13:00

13:40

Částečná

11

Mgr. Klára Barešová

ředitelka
„SPŠ, OŠ a ZŠ NMnM“

13:00

13:30

Částečná

12

Josef Horák

technický pracovník
„SPŠ, OŠ a ZŠ NMnM“

13:00

13:30

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:50

16:50

Částečná

14

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:50

15:00

Částečná

15

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

15:00

16:45

Částečná

16

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

16:45

16:55

Částečná

17

Ing. Miloš Skalský

vedoucí OVRR

14:45

15:00

Částečná

18

Ing. Ondřej Hanka

vedoucí OŽP (OVRR)

16:59

17:16

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 06.09.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola - představení nové ředitelky

2/2

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o schválení smlouvy o výpůjčce

2/3

Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad Metují

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 550 v k. ú. Spy

3/2

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny

3/3

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy
- ul. Kosařova

3/4

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 633/1 v k. ú. Vrchoviny

3/5

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 437/4 v k. ú. Nové Město
nad Metují - ul. Boženy Němcové

3/6

Předběžný souhlas s koupí p. p. č. 2176/30 a p. p. č. 2176/44 oba v k. ú. Nové Město nad Metují
u mostu u AMMANN(u)

3/7

Směna části pozemku p. p. č. 205/1 za část pozemku st. p. č. 154 v k. ú. Krčín, ul. Budín

3/8

Umístění reklamy na veřejné prostranství v k. ú. Krčín

3/9

Užívání pozemku u BD č. p. 214, ul. Bratří Čapků

3/10

Žádost o projednání a prověření postupu u pronájmu st. p. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

4.

Správa nemovitostí

4/1

Žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. - změna termínu plnění

4/2

Zveřejnění záměru pronájmu garáže ul. Nádražní č. p. 371

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 31.07.2021

4/5

Zápis ze 172. zasedání Bytové komise ze dne 11.08.2021

5.

Rozvoj

5/1

Žádost o zřízení sjezdu v ul. Vrchovinská
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5/2

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/3

Aktuální stav projektů ke dni 01.09.2021

5/4

Kanalizace Vrchoviny - provozování

5/5

Zadání zpracování PD - "Kontejnerové stanoviště v ul. Družební" a "Oprava části komunikace
v ul. Družební"

5/6

Žádost o vyjádření k PD vodovodní přípojka pro p. p. č. 469/1, k. ú. Nové Město nad Metují

5/7

Rekonstrukce komunikace Kpt. Jaroše - Příkazní smlouva TDI

5/8

Zápis č. 2 z OV Vrchoviny - Návrh na obnovení rozpočtové položky č. 2221 „Přístřešky
pro autobusové zastávky"

5/9

Úpravy veřejného prostranství v ul. Nahořanská

5/10

Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova

5/11

Dopis RM, ZM a OVRR ve věci změny užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova

5/12

Dodatek č. 1 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku Březinky

5/13

Rozšíření položky rozpočtu - Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2021

7.

Různé

7/1

ZM 20 dne 16.09.2021 - program

7/2

Navýšení limitu pojistné smlouvy

7/3

Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup nového osobního vozidla

7/4

Schválení nových OZV k nakládání s komunálním odpadem a o místním poplatku

7/5

Dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře

7/6

Zápis č. 6 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.06.2021

7/7

Otevřený dopis ze dne 24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a členům ZM

8.

Diskuse

8/1

Diskusní setkání s občany města
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 68-3920/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, ZŠ Školní a MŠ Na
Františku ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 68-3888/21

Název:

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

Zadání:

nesouhlasí
s kácením dřeviny rostoucích mimo les, tj. 1 ks smrku pichlavého, na p. p. č. 794/3 v
k. ú. Nové Město nad Metují dle žádosti ve znění přílohy tohoto bodu. RM ukládá TS
zajistit posouzení dendrologem v průběhu července 2021 v rámci aktualizace údajů
projektu Stromy pod kontrolou vč. posouzení možné příčiny prosychání vrcholové
partie tohoto stromu. Po předání výsledku šetření bude žádost o kácení předložena
opět do RM.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Dendrolog dosud nedodal písemný znalecký
posudek.

Číslo úkolu:

RM 69-3989/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Klosova na p. p. č. 2093/2, 2240, 2241, 2034/18, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi
spol. GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, a
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

30.08.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Termín plnění: 31.08.2021
Splněno: 24.08.2021

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 18.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021
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Číslo úkolu:

RM 69-3988/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optické sítě v ul. Klosova a Klášterní - T-Mobile a.s.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Sokolská v pravostranném chodníku ve směru od ul. Komenského a dále v ul.
Klosova a ul. Klášterní na p. p. č. 2093/1, 2240, 2241, 2034/18, 353/2, 2034/25, k. ú.
Nové Město nad Metují, mezi spol. T-MOBILE CZECH REPUBLIC a.s., Tomíčkova
2144/1, 149 00 Praha 4, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

30.08.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 69-3986/21

Název:

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

Zadání:

schvaluje
upravenou smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu
komunikační sítě v ul. Sokolská v levostranném chodníku ve směru od ul.
Komenského na p. p. č. 2093/1, 368/13, 2075/1 a 2034/21 a v zeleni na p. p. č.
2034/9, 368/8, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol. T-MOBILE CZECH
REPUBLIC a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, a městem Nové Město nad
Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

30.08.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 69-3973/21

Název:

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 20RGI02-0436

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
20RGI02-0436 jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 2
mil. Kč z dotačního fondu poskytovatele na financování výdajů vynaložených na
realizaci projektu s názvem "Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361, Nové Město nad
Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 30.08.2021
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Číslo úkolu:

RM 69-3955/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - na pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín ul. 1. máje

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 6DHM210287, s Povodím Labe,
s.p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, k části
pozemku p. p. č. 745/1 v k. ú. Krčín a obcí Nové Město nad Metují ve vlastnictví
České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Labe, s.p., ve
prospěch oprávněného pozemku p. p. č. 710/7 v k. ú. Krčín ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují v celkovém rozsahu 159 m2 dle GP č. 924-91/2021 ze dne
25.05.2021, za celkovou cenu 7.950 Kč (zřízení uvedeného věcného břemene je
osvobozeno od DPH), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva byla uzavřena dne 09.08.2021.

Číslo úkolu:

RM 64-3646/21

Název:

Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club – soutěž veteránů

Zadání:

ukládá
OŠKS zajistit koordinaci přípravy akce vč. vytyčení prostoru "Veterán rallye
Podorlicko klasik", kterou pořádá dne 21.08.2021 Podorlický Veteran Car Club, z. s.,
mezi organizátorem, MP, a TS.

Založeno:

07.05.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 62-3549/21

Název:

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

Zadání:

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

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

31.08.2021: Výsledek 3.rozeslané poptávky na zpracování PD - kontejnerové
stanoviště Nad Stopem je předložen do RM 72.
12.08.2021: Na druhou poptávku přišla jen jedna nabídka, která překročila finance,
které na to máme v rozpočtu schváleny. Dne 12.08.2021 byla tato poptávka
rozeslána potřetí. Tentokrát se spojila i s poptáním zpracování PD na opravu

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 24.08.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 27.08.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 31.08.2021
Původní plnění: 28.06.2021
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komunikace v ul. Družební.
19.07.2021: Na rozeslanou poptávku nebyla doručena žádná nabídka, všichni
oslovení projektanti se omluvili z kapacitních důvodů. Poptávka byla rozeslána
znovu, jinému okruhu projektantů.
22.06.2021: Byla rozeslána poptávka na zpracování PD kontejnerového stanoviště.,
Čekáme na nabídky. Poté bude předložena do RM SOD ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 70-4035/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Podnět radního k řešení nepovolené reklamy na křižovatce "U Papežů"

Zadání:

ukládá
OMM podat podnět k zahájení kontrolní činnosti OVRR na velkoformátovou reklamní
tabuli na křižovatce "U Papežů" v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, podnět podán na OVRR.

Číslo úkolu:

RM 70-4032/21

Název:

Znovuprojednání provozovny v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova

Zadání:

projednala
novou žádost Ing. Vladimíra Sháněla (vlastníka objektu BD č. p. 1510 v ul. Nerudova)
o souhlas města s PD týkající se malovýroby ovocných džemů a doporučuje žadateli
podat žádost opětovně, a to s upravenou PD dle požadavků vznesených na jednání
RM 70, kterého se žadatel zúčastnil.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

31.08.2021: OMM pro RM byla domluvena návštěva provozovny. Nové podklady
stavebník nezaslal, předpokládáme v průběhu měsíce září.

Číslo úkolu:

RM 70-4031/21

Název:

Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě s SSKHK

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě na uložení vedení VO do komunikace
III/285 na p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad
Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

27.08.2021: Splněno. Smlouva byla podepsána.

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 31.08.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 27.08.2021
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Číslo úkolu:

RM 70-4030/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Žádost o posun sjezdu a souhlas s přístavbou RD

Zadání:

souhlasí
se záměrem přístavby RD v ul. Sokolská, č. p. 52, Nové Město nad Metují, za
předpokladu doplnění doložení potřebného počtu parkovacích stání, odsouhlasení
materiálového a barevného návrhu městským architektem Mgr. A. Vítem Lukasem a
pracovníky památkové péče.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

25.08.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 70-4029/21

Název:

Žádost o posun sjezdu a souhlas s přístavbou RD

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na posun sjezdu ze st. p. č. 287, k. ú. Nové
Město nad Metují, na komunikaci na p. p. č. 2093/1, k. ú. Nové Město nad Metují,
mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

25.08.2021: Splněno. Smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 70-4026/21

Název:

VZ - Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ŠPELDA s.r.o., Říkov 82, 552 03
Říkov, IČO: 28800125, za nabídkovou cenu 6.042.724,70 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

31.08.2021: Žádost o posun termínu. Probíhá příprava pokladů k SOD, která bude
následně odeslána k podpisu vítěznému uchazeči.

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 25.08.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 25.08.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 20.09.2021
Původní plnění: 06.09.2021
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ZÁPIS Z PORADY
RM 72 ze dne 06.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 70-4025/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

VZ - Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují“ firmě ŠPELDA
s.r.o., Říkov 82, 552 03 Říkov, IČO: 28800125, za nabídkovou cenu 6.042.724,70 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

31.08.2021: Žádost o posun termínu. Probíhá příprava pokladů ke SOD, která bude
následně odeslána k podpisu vítěznému uchazeči.

Číslo úkolu:

RM 70-4019/21

Název:

Žádost o vyjádření k PD „Stavební úpravy RD č.p. 109, ul. 1 máje, Krčín“

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti z ul. Malá
Strážnice pro č. p. 109 z místní komunikace na p. p. č. 750/1, k. ú. Krčín, uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Smlouva o právu provést stavbu sjezdu byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 70-4016/21

Název:

Předložení návrhu na změnu Územního plánu - parc. č. 896/2, 896/4 a 896/5 v k.
ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OVRR, jako pořizovateli ÚP města Nové Město nad Metují, předložit žádost pí
[osobní údaj odstraněn] o pořízení změny Územního plánu Nové Město nad Metují,
spočívající ve změně využití pozemků parc. č. 896/2, 896/4 a 896/5 v k. ú. Nové
Město nad Metují - jejich zařazení do plochy bydlení v rodinných domech, ke
stanoviskům do Komise pro výstavbu a rozvoj, Komise životního prostředí a Komise
regenerační s tím, že po získání těchto stanovisek bude žádost znovu předložena do
jednání RM a následně ZM.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Dne 24.08.2021 byla věc předložena předsedům jednotlivých komisí k projednání.
Termín splnění úkolu byl zvolen nevhodně vzhledem ke stanovené náplni úkolu a
bude obtížné jej splnit.

Termín plnění: 20.09.2021
Původní plnění: 06.09.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 30.08.2021

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021
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ZÁPIS Z PORADY
RM 72 ze dne 06.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 70-4015/21

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Název:

Předložení návrhu na změnu Územního plánu - parc. č. 896/3, 896/4 a 896/5 v k.
ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OVRR, jako pořizovateli ÚP města Nové Město nad Metují, předložit žádost p.
[osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], o pořízení změny Územního
plánu Nové Město nad Metují, spočívající ve změně využití pozemků parc. č. 896/3,
896/4 a 896/5 v k. ú. Nové Město nad Metují - jejich zařazení do plochy bydlení
v rodinných domech, ke stanoviskům do Komise pro výstavbu a rozvoj, Komise
životního prostředí a Komise regenerační s tím, že po získání těchto stanovisek bude
žádost znovu předložena do jednání RM a následně ZM.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Dne 24.08.2021 byla věc předložena předsedům jednotlivých komisí k projednání.
Termín splnění úkolu byl zvolen nevhodně vzhledem ke stanovené náplni úkolu a
bude obtížné jej splnit.

Číslo úkolu:

RM 70-4014/21

Název:

Předložení návrhu na změnu Územního plánu - parc. č. 896/1, 896/4 a 896/5 v k.
ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OVRR, jako pořizovateli ÚP města Nové Město nad Metují, předložit žádost p.
[osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] o pořízení změny Územního
plánu Nové Město nad Metují, spočívající ve změně využití pozemků parc. č. 896/1,
896/4 a 896/5 v k. ú. Nové Město nad Metují - jejich zařazení do plochy bydlení
v rodinných domech, ke stanoviskům do Komise pro výstavbu a rozvoj, Komise
životního prostředí a Komise regenerační s tím, že po získání těchto stanovisek bude
žádost znovu předložena do jednání RM a následně ZM.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Dne 24.08.2021 byla věc předložena předsedům jednotlivých komisí k projednání.
Termín splnění úkolu byl zvolen nevhodně vzhledem ke stanovené náplni úkolu a
bude obtížné jej splnit.

Číslo úkolu:

RM 70-4013/21

Název:

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 30, ul.
Komenského

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 30, ul. Komenského,
mezi městem Nové Město nad Metují a společností CETIN a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Termín plnění: 04.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 01.09.2021
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ZÁPIS Z PORADY
RM 72 ze dne 06.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 70-4012/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Záměr pronájmu zahrady u tenisových kurtů

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit, ve znění přílohy tohoto bodu, záměr města pronajmout nejvyšší
nabídce část pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města pro k. ú. a obec Nové Město nad
Metují, jako oplocenou zahradu (k zahrádkářským účelům), na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v minimální výši 11 Kč/m2/rok, s tím, že na
pozemku nelze zřizovat žádné stavby, sázet dřeviny a skladovat materiály.

Založeno:

12.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Zveřejněno dne 20.08.2021.

Číslo úkolu:

RM 67-3803/21

Název:

Aktualizace Zásad upravujících povinnosti PO ke zřizovateli

Zadání:

ukládá
OŠKS předložit RM návrh aktualizace Zásad upravující povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do RM 68 dne 28.06.2021, schváleno. Ředitelé příspěvkových
organizací byli informováni.

Číslo úkolu:

RM 71-4063/21

Název:

Žádost Mysliveckého spolku Slavoňov o písemné souhlasy vlastníka

Zadání:

souhlasí
s umístěním přikrmovacích zařízení pro drobnou zvěř na p. p. č. 1313/1, 1317/2,
1134/1 a 1146/1 zapsaných na LV č. 1001 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem souhlasu (pouze pro přikrmovací
zařízení pro drobnou zvěř a NE pro betonové nory na lov lišek).

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Souhlas předán s podpisem ST. Splněno

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 27.08.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 21.07.2021

Zodpovědný: Rek David, Dis.

Termín plnění: 31.08.2021
Splněno: 02.09.2021
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ZÁPIS Z PORADY
RM 72 ze dne 06.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 71-4062/21

Název:

Smlouva o dílo - srubové lavice

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo na zhotovení 16 ks srubových stolů s lavicemi mezi městem Nové
Město nad Metují a p. Pavlem Krušinou, IČO: 07602448, za celkovou částku 231.840
Kč bez DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 71-4055/21

Název:

Smlouva o uskutečnění uměleckého výkonu

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o uskutečnění uměleckého výkonu mezi městem Nové Město nad Metují a
p. Jiřím Zocherem, bytem: Bartoňova 275, 547 01 Náchod, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 71-4053/21

Název:

VZ - Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení akce Chodník ve Vrchovinách (podél vývěsky) (§ 2219) ve výši 320 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

30.08.2021. Splněno.

Číslo úkolu:

RM 71-4052/21

Název:

VZ - Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Chodník ve Vrchovinách, Nové Město nad Metují“ firmě NOVOSTAV s.r.o.,
Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu
708.818,12 Kč vč. DPH.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Rek David, Dis.

Termín plnění: 31.08.2021
Splněno: 02.09.2021

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 03.09.2021
Splněno: 27.08.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 31.08.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 30.08.2021
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Město Nové Město nad Metují
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V
Číslo úkolu:

RM 71-4051/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Zpracování PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad Metují_2

Zadání:

schvaluje RO
- novou položku investiční části rozpočtu města "Lávka pod zámkem - PD" (§ 2219)
ve výši 220 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční
a neinvestiční výdaje.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 71-4048/21

Název:

Zasypání starých sklepů na náměstí Republiky

Zadání:

schvaluje RO
- novou položku investiční části rozpočtu města "Zasypání starých sklepů na nám.
Republiky" (§ 3639) ve výši 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.

Založeno:

26.08.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 31.08.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 06.09.2021
Splněno: 31.08.2021
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ZÁPIS Z PORADY
RM 72 ze dne 06.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
Kontrola úkolů
2.
Školství, kultura a sport
3.
Majetkoprávní úkony
4.
Správa nemovitostí
5.
Rozvoj
6.
Finance
7.
Různé
8.
Diskuse

13:00 - 13:05
13:05 - 13:50
13:50 - 14:35
14:35 - 14:40
14:40 - 16:55
16:55 - 17:00
17:00 - 17:35
17:35 - 17:47

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 72-4073/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 72:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.09.2021

2.
2/1
2/2
2/3

Školství, kultura a sport
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola - představení nové ředitelky
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o schválení smlouvy o výpůjčce
Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad Metují

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 550 v k. ú. Spy
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 2043/1 v k. ú.
Vrchoviny
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy
- ul. Kosařova
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 633/1 v k. ú.
Vrchoviny
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 437/4 v k. ú. Nové
Město nad Metují - ul. Boženy Němcové
Předběžný souhlas s koupí p. p. č. 2176/30 a p. p. č. 2176/44 oba v k. ú. Nové Město
nad Metují u mostu u AMMANN(u)
Směna části pozemku p. p. č. 205/1 za část pozemku st. p. č. 154 v k. ú. Krčín, ul. Budín
Umístění reklamy na veřejné prostranství v k. ú. Krčín
Užívání pozemku u BD č. p. 214, ul. Bratří Čapků
Žádost o projednání a prověření postupu u pronájmu st. p. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují

3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
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RM 72 ze dne 06.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5

Správa nemovitostí
Žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. - změna termínu plnění
Zveřejnění záměru pronájmu garáže ul. Nádražní č. p. 371
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 31.07.2021
Zápis ze 172. zasedání Bytové komise ze dne 11.08.2021

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

5/12

Rozvoj
Žádost o zřízení sjezdu v ul. Vrchovinská
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Aktuální stav projektů ke dni 01.09.2021
Kanalizace Vrchoviny - provozování
Zadání zpracování PD - "Kontejnerové stanoviště v ul. Družební" a "Oprava části
komunikace v ul. Družební"
Žádost o vyjádření k PD vodovodní přípojka pro p. p. č. 469/1, k. ú. Nové Město nad Metují
Rekonstrukce komunikace Kpt. Jaroše - Příkazní smlouva TDI
Zápis č. 2 z OV Vrchoviny - Návrh na obnovení rozpočtové položky č. 2221 „Přístřešky pro
autobusové zastávky"
Úpravy veřejného prostranství v ul. Nahořanská
Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova
Dopis RM, ZM a OVRR ve věci změny užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v ul.
Nerudova
Dodatek č. 1 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku Březinky

6.
6/1

Finance
Rozpočtová opatření 2021

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

Různé
ZM 20 dne 16.09.2021 - program
Navýšení limitu pojistné smlouvy
Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup nového osobního vozidla
Schválení nových OZV k nakládání s komunálním odpadem a o místním poplatku
Dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře
Zápis č. 6 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.06.2021
Otevřený dopis ze dne 24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a členům ZM

8.

Diskuse

5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.09.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 72 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na doplňkový dotaz Ing. Dostála k úkolu, který se týká chodníku v ul. Na Kopci, odpověděl
Ing. Pozděna - proběhlo jednání na místě, jak s odpůrci chodníku, tak s dalšími vlastníky
přiléhajících nemovitostí. Kromě odpůrců by všichni s vybudováním chodníku souhlasili.
Vzhledem k požadavkům vlastníka, který nesouhlasí s realizací chodníku kvůli studni, je celá
věc zablokovaná. Ing. Dostál - dává k úvaze, zda se o této záležitosti obecně nezmínit např.
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Město Nové Město nad Metují
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článkem ve Novoměstském zpravodaji a shrnout tam, jak záměr investice užitečné pro širokou
veřejnost, dokáže zhatit umíněný jednotlivec. Radní se shodli, že takovýchto případů jsme ve
městě zaznamenali více a u podstatně větších a klíčových investic, jako je např. výstavba
nového autobusového terminálu. Další dotaz Ing. Dostála se týkal PD na revitalizaci
Jiráskových sadů - reagovala Ing. Vojnarová - přišly 3 nabídky, RM bude informována.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 72-4074/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

2/1 Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola - představení nové
ředitelky
Identifikace:
Na základě podnětu radního Mgr. Hylského, ke kterému se připojili po mailu další radní, byla
do jednání RM 72 přizvána nová ředitelka Střední průmyslové školy, Odborné školy a
Základní školy.
Odůvodnění:
Radní projevili zájem seznámit se s koncepcí řízení a rozvoje školy nové ředitelky.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:05 hodin ST přivítal a představil novou ředitelku SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
paní Mgr. Kláru Barešovou a technického pracovníka p. Josefa Horáka a vyzval radní města,
aby vznesli případné dotazy.
Mgr. Hylský - nezaznamenal, kdy proběhlo výběrové řízení a od kdy je nová ředitelka ve
funkci? Dále se dotázal, co nového chystá a jaké kroky má připraveny pro další rozvoj,
navýšení počtu žáků a udržení průmyslovky. Paní ředitelka odpověděla, že výběrové řízení
proběhlo v květnu 2021 a jmenována byla ke dni 01.08.2021, ve školství pracuje 25 let. Dále
seznámila radní se svou koncepcí zaměřenou na popularizaci průmyslovky a technických
oborů mezi žáky MŠ i ZŠ, tj. realizace a nabídky kroužků v oblasti polytechnické a robotické,
akce "Kamion", Den otevřených dveří v listopadu atd.
Ing. Maur - vítá tyto aktivity - dotázal se na to, zda kromě kroužků existuje i nějaký náhradní
plán propojení a popularizace oborů na průmyslovce ve vazbě na ZŠ? Dále jaká je
budoucnost na detašovaném pracovišti v Opočně a zeptal se i na důvody realizace zateplení
školy rozložené do 2 let, čím to je způsobeno. Mgr. Barešová reagovala s tím, že ve
spolupráci s MAS Pohoda venkova, z.s., zvou firmy do školy, děti ze ZŠ se ve škole stanou na
den středoškolákem - jdou od firmy k firmě a při tom projdou celou školou, stávající studenti
jim připraví ukázky z činnosti. Dále budou k popularizaci využívány media, letáky apod. Jako
vedení školy jednají v místních firmách, mají dobrou spolupráci s firmou Mesa Parts s.r.o. a s
firmou ŠKODA AUTO a.s., Kvasiny. Ti jim pomáhají mj. i sponzorsky. Dále počítají se
stánkem na Burze škol - k popularizaci jsou dále připraveny 3 "výjezdní týmy" pedagogů. K
detašovanému pracovišti v Opočně - jeho existence a pokračování je především otázkou pro
zřizovatele, za určitých podmínek by se studenti z tohoto pracoviště vešli i do Nového Města
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nad Metují. Škola jako komplex má v současnosti v péči 28 budov, přičemž v 10 z nich jsou
žáci. Dále ředitelka informovala o tom, že se rekonstruovala ŠJ v objektu v areálu bývalých
kasáren, takže se zde znovu vaří. Na doplňující dotaz zazněly informace k jednotlivým dalším
oborům, které v rámci integrované školy existují. Hlavní zájem je o gastro obory, i přesto, že
škola nemá možnost učit obory H (tradiční učební obory s 3letou přípravou ve středních
odborných učilištích, kdy po získání výučního listu lze pokračovat navazujícím nástavbovým
studiem a získat i maturitu), ale pouze obory E (studium je tříleté nebo 2leté, výstupem je
výuční list) je tento obor kuchař - číšník, plně naplněn. Dalším plně naplněným oborem je
kadeřník - kadeřnice.
K dotazu na rekonstrukci a zateplení - v současné době probíhá výměna oken na budově
průmyslovky a chystá se zateplení. Projekt za 48 mil. Kč je rozdělen do 2 let. Kvůli Covidu se
rekonstrukcí začalo pozdě - tj. až 01.08.2021 - nyní do října 2021 probíhá komplexní výměna
oken. Konec modernizace by měl být do začátku školního roku 2023-4. Ing. Maur - jak to je
nyní s postupem? Pan Horák - měly se dělat původně komplexně jednotlivé pavilony, ale bylo
nutné to změnit na výměnu všech oken. Od toho se odvíjí příprava dalších etap. V rámci
příprav bylo nutné provést aktualizaci a částečné přepracování původní PD z roku 2015. To
odhalilo některé problémy, viz změnové listy - předpokládaná částka 48 mil. Kč bude nakonec
možná vyšší.
K dalším dotazům přítomných radních ředitelka informovala o dalších potřebách rekonstrukcí,
např. objekt Králíčku - rekonstrukce vody, sociálek a sprch. Dále pochválila dobrou spolupráci
s předchozí ředitelkou, pochválila i podporu ze strany KHK jako zřizovatele, probíhají
modernizace učeben i pro praktickou výuku apod., např. polytechnická učebna za 2,2 mil. Kč.
Ředitelka ještě připomněla služby v oblasti gastro, které škola pro veřejnost nabízí v Pyramidě
i v rámci cateringu. V závěru jednání ředitelka pozvala radní k exkurzi do průmyslovky a
případně i dalších objektů, kdy bylo dohodnuto, že radní školu navštíví v pondělí, dne
04.10.2021, ve 13 hodin, na cca hodinovou exkurzi.
Radní pak usnesením vzali vystoupení pí ředitelky na vědomí a uložili OŠKS vložit do
programu RM 74 návštěvu školy tak, jak byla dohodnuta.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 72-4075/21
RM byla seznámena s informacemi nové ředitelky Střední průmyslové školy, Odborné školy a
Základní školy o její koncepci řízení a zabezpečení dalšího rozvoje školy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: ZM
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 72-4076/21
RM ukládá OŠKS zařadit do programu RM 74, tj. v termínu 04.10.2021 od 13:00 hodin, návštěvu v
objektu Střední průmyslové školy Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: ZM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o schválení smlouvy o výpůjčce
Identifikace:
Ředitelka „ZŠ a MŠ Krčín“ žádá RM o souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi KHK a
„ZŠ a MŠ Krčín“. Jedná se o zapůjčení mobilní učebny na podporu přírodovědného
vzdělávání, která se skládá z 20 notebooků, 20 dotykových per a nabíjecí skříně. Smlouva o
výpůjčce se uzavírá na dobu určitou do dne 30.11.2023. Po uplynutí této doby se předmět
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výpůjčky převede do majetku školy na základě darovací smlouvy.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit. Ze smlouvy pro město nevyplývá žádný závazek,
škola touto výpůjčkou získá možnost kvalitnějšího vzdělávání.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 72-4077/21
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce mobilní učebny na podporu přírodovědného
vzdělávání, která se skládá z 20 notebooků, 20 dotykových per a nabíjecí skříně, mezi
Královéhradeckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Žádost o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta schodů - LK Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s., žádá o souhlas s využitím pozemku v okolí Sta
schodů k uspořádání závodu "Běh do 100 schodů" ve čtvrtek 09.09.2021 od 15:00 do 17:00
hodin a o souhlas s uzavřením Sta schodů pro veřejnost po dobu konání akce. Pro
uspořádání závodů potřebují využít schody, prostor před schody pro prezenci a pohyb
závodníků v průběhu závodu a prostor na konci schodů pro cíl závodů. Pořadatel dále žádá o
posečení přístupové cesty od lávky u tiskárny Bauch Navrátil ke schodům a prostoru před
schody a umístění dvou odpadkových košů.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, jedná se již o tradiční závod.
Vyjádření TS: Bere na vědomí, přístupová cesta je posečena.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 72-4078/21
RM souhlasí s konáním závodu "Běh do 100 schodů", který pořádá Lyžařský klub Nové Město nad
Metují, z.s., ve čtvrtek 09.09.2021 od 15 do 17 hodin a s uzavřením Sta schodů pro veřejnost na
dobu závodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 72-4079/21
RM ukládá TS zajistit umístění 2 ks odpadkových košů do prostoru u Sta schodů na dobu konání
akce "Běh do 100 schodů" dne 09.09.2021 od 15 do 17 hodin.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

3/1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 550 v k. ú. Spy
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly,
prostřednictvím svého zmocněnce fy MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03
Hradec Králové, požádala dne 03.08.2021 o nové schválení přepracované smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001833/SoBS
VB/1, v celkovém rozsahu 10 bm, na části pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy ve vlastnictví
města v bývalém lomu v ul. Ke Mlejnu.
Odůvodnění:
Nabízená cena 2.000 Kč za 10 bm + DPH za zřízení věcného břemene ze strany ČEZ
Distribuce, a.s., již vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017. Žadatel
původně předložil návrh smlouvy dne 01.07.2021 a nabídl cenu 1.000 Kč za 10 bm (jedná se
o vrchní vedení, kde rozsah věcného břemene je 10 m2). Rada města Nové Město nad Metují
nesouhlasila dne 26.07.2021, usnesením č. RM 69-3954/21 s uzavřením smlouvy za cenu
1.000 Kč. Žadatel tak předložil novou a upravenou žádost, která již splňuje cenové zásady
města v oblasti věcných břemen.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 72-4080/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IZ-12-2001833/SoBS VB/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem: Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku v majetku města: p. p. č. 550 v k. ú. Spy a obci
Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 10 bm dle situačního náčrtu za jednorázovou nabídnutou
cenu 2.000 Kč + DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene bude upřesněn až po
vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 2043/1 v k. ú.
Vrchoviny
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly,
požádala dne 11.08.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy ELEKTRO COMP spol. s.r.o,
se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, po dokončení stavby zařízení distribuční
soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2021379/VB/01-Vrchovinyknn pro p. č. 245/3, v celkové délce 8,66 bm (5,71 m2) v části pozemku p. p. č. 2043/1 v k. ú.
Vrchoviny ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve výši
200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
Stránka 19

ZÁPIS Z PORADY
RM 72 ze dne 06.09.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne 23.12.2020 a schválena
usnesením č. RM 55-3163/20 ze dne 14.12.2020, včetně změny situačního náčrtu schválené
usnesením č. RM 58-3318/21 ze dne 08.02.2021. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční
soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 01.07.2021 pod spis. zn. č. Výst.
18720/2021/Mi.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 72-4081/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2021379/VB/01Vrchoviny-knn pro p. č. 245/3, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se části pozemku p. p. č. 2043/1 v majetku města Nové
Město nad Metují v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, v délce 8,66 bm (5,71 m2) v
rozsahu dle GP č. 642-47/2021 ze dne 08.07.2021 za celkovou cenu 1.142 Kč + DPH v zákonné
výši, tedy ve výši 1.382 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 608/2 v k. ú.
Spy - ul. Kosařova
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly,
požádala dne 18.08.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy GGP s.r.o, se sídlem Nad
Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují, po dokončení stavby zařízení distribuční
soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2020418/VB/1-Spy-knn
přípojka pro p. č. 263_2, v celkové délce 91 bm v části pozemku p. p. č. 608/2 v k. ú. Spy v
ulici Kosařova ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve výši
200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne 11.09.2020 a schválena
usnesením č. RM 44-2557/20 ze dne 27.07.2020. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční
soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 12.04.2021 pod spis. zn. č. Výst. 9086/2021/Mi.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 72-4082/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020418/VB/1-Spy-knn
přípojka pro p. č. 263_2, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se části pozemku p. p. č. 608/2 v majetku města Nové Město
nad Metují v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, v délce 91 bm v rozsahu dle GP č. 26214309/2020 ze dne 07.04.2021 za celkovou cenu 18.200 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši
22.022 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/4 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 633/1 v k. ú.
Vrchoviny
Identifikace:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4,
požádala dne 25.08.2021 prostřednictvím svého zmocněnce paní Renaty Vrtílkové, IČO:
87967103, Vilová 328, 250 90 Jirny, po dokončení stavby "PDZ-METEO v rizikových
lokalitách v Královéhradeckém kraji - Vrchoviny I/14" o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene o rozsahu 22 m2 v části pozemku p. p. č. 633/1 v k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví města
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017
a je stanovena ve výši 10.000 Kč. Souhlas města s umístěním stavby žadatele byl vydán
usnesením č. RM 15-810/19 ze dne 20.05.2019 a následně uzavřená Smlouva o zřízení
věcného břemene, která potvrzuje existenci stavby, bude využitelná ve správním řízení podle
stavebního zákona pro získání konečného souhlasu s danou stavbou.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 72-4083/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, s ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:
65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, týkající se části pozemku p. p. č. 633/1 v
majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu 22
m2 dle GP č. 645-462/2021 ze dne 20.07.2021, za celkovou cenu 10.000 Kč bez DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 437/4 v k. ú.
Nové Město nad Metují - ul. Boženy Němcové
Identifikace:
GasNet, s.r.o, IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,
požádala dne 16.08.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy Geodetická Kancelář
Dvořáček, se sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, po dokončení stavby plynárenského
zařízení o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700101898_1/VB v délce 114,06
bm (229,61 m2) v části pozemku p. p. č. 437/4 v k. ú. Nové Město nad Metují v ulici Boženy
Němcové ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017
a je stanovena dle Znaleckého posudku č. 5241-421/2020 ze dne 31.07.2020, ve výši 28
Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši a byl přiložen při žádosti o schválení
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena dne 22.09.2020
a schválena usnesením č. RM 47-2727/20 ze dne 07.09.2020. Kolaudační souhlas na stavbu
plynárenského zařízení dle uvedené smlouvy byl vydán dne 16.08.2021 pod spis. zn. č. Výst.
21830/2021/Mi.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 72-4084/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700101898_1/VB, se spol. GasNet, IČO:
27295567, s.r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, týkající se části pozemku
p. p. č. 437/4 v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové
Město nad Metují, v délce 114,06 bm (229,61 m2) v rozsahu dle GP č. 2342-865/2021 ze dne
13.07.2021 za celkovou cenu 5.750 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 6.957,50 Kč ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Předběžný souhlas s koupí p. p. č. 2176/30 a p. p. č. 2176/44 oba v k. ú. Nové Město
nad Metují u mostu u AMMANN(u)
Identifikace:
Jedná se o pozemek p. p. č. 2176/30 o výměře 36 m2 a o část pozemku p. p. č. 2176/20 (dle
již zapsaného GP č. 2300-177/2020 ze dne 11.11.2020 do KN se jedná o pozemek p. p. č.
2176/44) o výměře 69 m2, oba v k. ú. Nové Město nad Metují, nacházející se u mostu u
AMMANN(u). Na uvedených pozemcích, které jsou ve vlastnictví Českých drah, a.s., se
nachází místní komunikace, chodník a autobusová zastávka.
Odůvodnění:
Jedná se o další pozemky cizího vlastníka, na kterých se nacházejí stavby ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují. Cílem majetkoprávního narovnání je sjednotit vlastnický režim
pozemků cizího vlastníka (České dráhy, a.s.) a vlastníka staveb (město). Dne 05.12.2019 byla
odeslána žádost o bezúplatný převod uvedených pozemků. Dne 06.01.2020 jsme obdrželi
sdělení z Českých drah, a.s., že nejsou oprávněni uskutečňovat bezúplatné převody práva
hospodaření a že je možné pouze uskutečnit prodej, a to za cenu dle znaleckého posudku. V
říjnu až listopadu 2020 byl vyhotoven geometrický plán na oddělení části potřebného pozemku
pro město a ten byl zapsán do KN. Dne 16.08.2021 byly doručeny dokumenty stanovující
kupní cenu (znalecký posudek) a procesní postup, jak dále postupovat. V první etapě je nutné
vydat za město předběžný souhlas s případnou koupi uvedených pozemků. Po konečném
rozhodnutí na straně Českých drah, a.s. bude žádost v druhé etapě opětovně předložena ke
konečnému schválení do zastupitelstva města. Dle OMP se jedná o cenu 200 Kč/m2 (21.000
Kč) stanovenou dle znaleckého posudku č. 8971-101-07/21 ze dne 07.07.2021 vyhotovené
znalcem Ing. Rudolfem Jungerem z Litomyšle. Kupní cena bude obsahovat i náklady na
znalecký posudek, režijní náklady Českých drah, a.s. a kolek za vklad práva do KN, celkem
náklady 10.000 Kč. Dle OMP se jedná o celkovou kupní cenu 31.000 Kč, která je více než
korektní a je zcela akceptovatelná, neboť primárním účelem celé žádosti je sjednocení
vlastnických režimů místní komunikace a příslušných staveb s vlastnictvím pozemků pod
stavbami.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 72-4085/21
RM doporučuje ZM souhlasit s vydáním předběžného souhlasu s koupí následujících nemovitých
věcí z vlastnictví Českých drah, a.s.: pozemku p. p. č. 2176/30 o výměře 36 m2 a pozemku p. p. č.
2176/44 o výměře 69 m2, oba v k.ú. Nové Město nad Metují, nacházející se u mostu u AMMANN(u)
do vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to za stanovenou cenu dle znaleckého posudku č.
8971-101-07/21 ze dne 07.07.2021 vyhotovené znalcem Ing. Rudolfem Jungerem z Litomyšle ve
výši 21.000 Kč včetně nákladů spojených s převodem uvedených pozemků ve výši 10.000 Kč, tedy
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za celkovou kupní cenu ve výši 31.000 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Směna části pozemku p. p. č. 205/1 za část pozemku st. p. č. 154 v k. ú. Krčín, ul.
Budín
Identifikace:
Manželé p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], požádali o směnu části
pozemku st. p. č. 154 o výměře cca 3 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, ze spol.
jmění manželů, za část pozemku p. p. č. 205/1 o výměře cca 3 m², druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují, oba v k. ú. Krčín, za
účelem rozšíření stávající stavby (čp. 143) o přístavbu a kryté parkovací stání. Upřesněná
žádost ve věci prodeje části pozemku p. p. č. 205/1 o výměře cca 20 m² nebyla schválena
usnesením č. RM 67–3806/21 dne 14.06.2021.
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi se radní shodli v tom, že bude svolána schůzka se žadateli na místě a RM pak
teprve rozhodne o žádosti.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 72-4086/21
RM projednala ve znění přílohy k tomuto bodu žádost manželů [osobní údaj odstraněn] a ukládá
OMM ve spolupráci se ST svolat na místo navrhované směny pozemků schůzku se žadateli a
zástupci odborných útvarů městského úřadu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/8 Umístění reklamy na veřejné prostranství v k. ú. Krčín
Identifikace:
Pan Antonín Berka, IČO: 027 63 401 (tesařství), se sídlem: Třešňová 561, 549 01 Nové Město
nad Metují, požádal o pronájem / výpůjčku části p. p. č. 1110 o výměře cca 53 m2 v k. ú.
Krčín, z majetku města pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, za účelem užívání a
umístění reklamy (včetně hracích prvků).
Odůvodnění:
Požadovaná část pozemku města je zatravněným veřejným prostranstvím u provozovny,
kterou má žadatel v ul. Na Kopci v pronájmu (bývalý zemědělský objekt). Na městskou plochu
byly bez souhlasu vlastníka umístěny dřevěné hrací a reklamní prvky, které prezentují výrobky
žadatele (lavička, houpačka, pískoviště, dřevěné dekorační předměty, koš na odpad a mobiliář
s reklamou - panel). Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Radní dlouze diskutovali o možnosti požadovaného reklamního využití veřejného prostranství.
Zazněla nesouhlasná stanoviska odborných útvarů a navržené usnesení bylo nakonec
schváleno.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 72-4087/21
RM nesouhlasí s pronájmem či výpůjčkou části p. p. č. 1110 o výměře 53 m2 v k. ú. Krčín dle
žádosti žadatele, neboť požadovaná plocha je veřejným prostranstvím a dle platného Územního
plánu města Nové Město nad Metují zde nelze takovéto prvky umístit. RM doporučuje žadateli
umístit hrací a reklamní prvky v soukromém areálu, kde budou pod jeho přímým dohledem a
zodpovědností.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/9 Užívání pozemku u BD č. p. 214, ul. Bratří Čapků
Identifikace:
V souladu s usnesením č. RM 65-3709/21 ze dne 17.05.2021 byl ve dnech 15.06. 13.07.2021 zveřejněn záměr města pronajmout část p. p. č. 30/2 o výměře cca 310 m2 v k ú.
Krčín jako zázemí BD č. p. 214 a jako odpočinkovou a relaxační plochu, za min. nájemné ve
výši 5 Kč/m2/rok (již bez podmínky opravy přilehlé zdi s oplocením). K uvedenému záměru
jsme dne 07.07.2021 obdrželi e-mailové vyjádření předsedkyně SVJ o tom, že SVJ neprojeví
o pronájem pozemku zájem. OMM předkládá RM k rozhodnutí o dalším postupu v užívání
pozemku (částečně oplocená zahrada).
Odůvodnění:
Pozemek slouží jako zahrada a zázemí BD č. p. 214 v ul. Bratří Čapků. Do roku 2020 byl
pozemek v přední i v zadní části domu pronajat místopředsedkyni SVJ jako zázemí BD, a to
za účelem relaxace a k umístění hracích prvků pro děti a za nájemné ve snížené výši 5
Kč/m2/rok s podmínkou postupných oprav oplocení. Z důvodu oprav sousedního objektu
"staré školy" byla smlouva ukončena dohodou a následně byl zveřejněn pronájem pouze části
pozemku před domem. SVJ o navazující nájem nemělo zájem a požádalo o koupi, avšak RM
65 nesouhlasila se zveřejněním záměru prodeje a uložila OMM opětovně zveřejnit záměr
pronájmu za původní cenu s tím, že netrvá na opravách přilehlé zdi. SVJ ke zveřejnění
uvedlo, že o pronájem nemá zájem, bližší podrobnosti k užívání sděleny nebyly. Stav
pozemku v přední a zadní části je následující: částečně oplocená zahrada se zázemím BD torzo klepadla, mobilní sezení, kbelíky se zeleninou, sušák s dětskou houpačkou, sezení se
stolkem a květinovou stěnou. Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - uvedl, že navržené řešení dané usnesením považuje za dobré a je v duchu toho,
jaké představy formulovala RM při výjezdu do této lokality.
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K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 72-4088/21
RM ukládá OMM, vzhledem k dlouhodobému projednávání problematiky a opakovanému
nesouhlasu SVJ Bratří Čapků 214 s pronájmem části pozemku p. p. č. 30/2 v k. ú. Krčín, zadat
zpracování jednoduché architektonické studie veřejného prostranství, která by řešila budoucí úpravu
okolí jak BD, tak i kostela, objektu "staré školy" a přilehlého mostu a jasně definovala záměry, jak
nakládat s touto důležitou lokalitou. Dále ukládá OMM vyzvat SVJ k odstranění torza klepadla a
dalších prvků umístěných na městských pozemcích u BD č. p. 214 v k. ú. Krčín v termínu do dne
31.12.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/10 Žádost o projednání a prověření postupu u pronájmu st. p. č. 307/2 v k. ú. Nové
Město nad Metují
Identifikace:
Paní Libuše Matoušová, IČO: 111 60 837, se sídlem: Johnova 310, 549 01 Nové Město nad
Metují, nájemce pozemku stp. č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, na
němž jsou umístěny dočasné stavby (CIS s přilehlými provozovnami v ul. T. G. Masaryka 69),
požádala dopisem doručeným dne 18.08.2021 ZM o projednání a prověření rozhodnutí ZM
neprodloužit nájemní smlouvu na uvedený pozemek.
Odůvodnění:
V reakci na podanou žádost ze dne 18.08.2021 byl ze strany ST žadatelce odeslán dne
24.08.2021 dopis s požadavkem na vysvětlení, čím se má ZM konkrétně zabývat, a s
nabídkou osobní schůzky.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o obsahu žádosti a o právním stavu v dané lokalitě s tím, že očekávají, že
zde poběží co nejdříve i řízení o odstranění nepovolené stavby [osobní údaj odstraněn].
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 72-4089/21
RM bere na vědomí žádost pí Libuše Matoušové, IČO: 11160837, se sídlem Johnova 310, 549 01
Nové Město nad Metují, nájemce pozemku st. p. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, o
projednání postupu ZM při rozhodnutí o neprodloužení uzavřené nájemní smlouvy, a dále odpověď
ST na tuto žádost. Dále ukládá OMM předložit žádost nájemce, s případným podaným vysvětlením
či doplněním, na nejbližší zasedání ZM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

4/1 Žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. - změna termínu plnění
Identifikace:
Dne 30.08.2021 byla doručena žádost společnosti Hospimed spol. s r.o. - viz příloha,
obsahující zdůvodnění a návrh kompenzace za částečné zpoždění termínu plnění při dodávce
gastro-vybavení pro ŠJ.
Odůvodnění:
Společnost Hospimed spol. s r.o. požádala o změnu termínu u 2 z celkem 7 instalovaných
spotřebičů, a to z důvodu "vyšší moci" u jejich dodavatelů. Jedná se o pozdější dodání 1
elektrického sporáku a 1 myčky pro ŠJ Krčín. Vedoucí ŠJ s návrhem na pozdější termín
dodání souhlasí.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 72-4090/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 kupní smlouvy se společností Hospimed spol. s.r.o., IČO: 00676853, se
sídlem Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, o změně termínu plnění části dodávky, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Zveřejnění záměru pronájmu garáže ul. Nádražní č. p. 371
Identifikace:
Jedná se o zveřejnění záměru pronájmu volného prostoru pro podnikání v objektu č. p. 371,
ul. Nádražní o celkové výměře 26 m2, a to za standardních podmínek (tj. cena 500 Kč/m2/rok
dle schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou), dle
návrhu uvedeného v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
OSN doporučuje zveřejnění záměru pronájmu volných prostor o celkové výměře 26 m2. V
minulosti tyto prostory sloužily pro potřeby OSN, jako garáž a k ukládání materiálu
využívaného k údržbě a rekonstrukcím bytového a nebytového fondu města. Nyní je tento
prostor prázdný a nevyužitý.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 72-4091/21
RM ukládá OSN zveřejnit záměr pronájmu volného prostoru pro podnikání v objektu č. p. 371, ul.
Nádražní o celkové výměře 26 m2, a to za standardních podmínek (tj. cena 500 Kč/m2/rok dle
schválené cenové mapy, nájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou), dle návrhu
uvedeného v příloze k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.07.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 72-4092/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.07.2021 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne
31.07.2021
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do dne 31.07.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 72-4093/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2021 do
dne 31.07.2021 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/5 Zápis ze 172. zasedání Bytové komise ze dne 11.08.2021
Identifikace:
Zápis ze 172. zasedání Bytové komise konané dne 11.08.2021.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 72-4094/21
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 172. zasedání Bytové komise konané dne 11.08.2021 , ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

5/1 Žádost o zřízení sjezdu v ul. Vrchovinská
Identifikace:
OMM obdrženo žádost p. Ing. Milana Slavíka, Rovná 1702, 549 01 Nové Město nad Metují,
který zastupuje p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] o souhlas se zřízením
sjezdu v ul. Vrchovinská. Sjezd má být 3,4 m široký a na místě byl předem odsouhlasen
zástupcem DI PČR.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - požádal o vysvětlení ke zvláštnímu tvaru pozemku. ST - popsal majetkoprávní
procesy, které v minulosti proběhly, kdy město dokupovalo pozemky nad MSSS Oáza od p.
[osobní údaj odstraněn], který měl podmínku, že si uvedený pozemek ponechal.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 72-4095/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu z p. p. č. 673/8, k. ú. Nové Město nad Metují,
na komunikaci na p. p. č. 673/4 a 686/8, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad
Metují a p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční
záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude
nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění:
Pravidelná informace pro ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur vznesl dotaz k programům IROP na období 2022 - 2027 a možnosti jejich využití pro
město - např. Terminál Rychta apod. Vedoucí ORM - dokud nemáme RP Rychta, tak
nemůžeme připravit projekty pro toto území. Vedoucí OMM - má tam vazbu i na Kino 70, až
bude rozhodnuto o řešení, které má vazbu na ul. Nerudova, tak teprve pak můžeme
doprojektovat Terminál. Ing. Němeček - v těchto souvislostech vyslovil obavu, zda se to v
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daném období IROP(u) stihne. Ing. Maur - hrozně dlouho to všechno trvá - navázala podrobná
debata o RP, studii řešení Kina 70, docílení územního rozhodnutím pro Terminál atd. Byly
diskutovány souvislosti i předpokládaná časová osa. Ing. Maur a Ing. Němeček vyslovili obavy
z bludného kruhu, který negativně ovlivňuje a oddaluje možnost přípravy a realizace
Terminálu. Dále Ing. Maur doporučil upravit tabulku v příloze, kde u možnosti dotací pro
sociální bydlení by neměl být uveden objekt Metuje, protože tam bylo rozhodnuto, že k
realizaci rekonstrukce objektu na byty dojde bez dotace, která by záměr rekonstrukce a
následného využití objektu velice zkomplikovala.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 72-4096/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve
znění upravené přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Aktuální stav projektů ke dni 01.09.2021
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 01.09.2021 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 72-4097/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 01.09.2021, ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Kanalizace Vrchoviny - provozování
Identifikace:
Dne 01.09.2012 byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena Provozní smlouva mezi
městem a společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na provoz nově vybudované
kanalizační sítě v místní části Vrchoviny. Uzavření provozní smlouvy, zajištění provozování
kanalizace v rámci oddílného modelu jiným subjektem než je příjemce dotace, plynulo
z podmínek Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), z něhož město na realizaci
projektu „Kanalizace Nové Město nad Metují“ obdrželo dotaci. Doba provozování je provozní
smlouvou stanovena do 31.12.2021. Termín nekoresponduje s podmínkami dotace, kde je
stanoveno, že vodohospodářská infrastruktura bude provozována nejméně deset let od
prvního dne následujícího kalendářního roku po nabytí právní moci posledního kolaudačního
souhlasu (vydán 31.08.2012). Proces přípravy výběrového řízení (koncesního řízení) byl
velice složitý a zdlouhavý, a to vzhledem k obtížnosti požadovaných podkladů
a permanentním konzultacím se Státním fondem životního prostředí (dále jen „SFŽP“), který
zadávací dokumentaci před vyhlášením soutěže schvaloval. Koncesní řízení zajišťovala
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externí firma Jacobs Consultancy spol. s r.o. (později NDCon s.r.o.).
Od dubna letošního roku město konzultuje prostřednictvím externího projektového manažera
firmy DABONA s.r.o., která v době udržitelnosti projekt administruje, se SFŽP možnost řešení
tohoto stavu. Na SFŽP byla konzultována žádost o výjimku ve variantním řešení, aby bylo buď
umožněno prodloužení stávající provozní smlouvy do konce roku 2022 (to by byla přetažena
doba max. platnosti provozních smluv stanovených OPŽP na 10 let o 4 měsíce) nebo zkrácení
doby udržitelnosti do 31.08.2022. V žádosti o výjimku byl uveden i záměr města o vložení
vybudované kanalizace do majetku provozovatele po ukončení doby udržitelnosti projektu,
kde je město akcionářem. SFŽP neakceptoval možnost výjimky z dotačních pravidel a trvá na
vypsání nového výběrového řízení na provozovatele nebo změně modelu, tzn. že by si město
provozovalo kanalizaci samo. Zde by muselo město získat potřebná oprávnění pro provoz,
zajistit fakturaci vůči uživatelům, případně někoho najmout. Vzhledem k nulovým zkušenostem
a splněním zákonných náležitostí i náležitostí poskytovatel dotace doporučuje OMM, OF i TS
zajistit provoz externím provozovatelem. Vzhledem k náročnosti veřejné zakázky malého
rozsahu ve smyslu koncesního řízení a dodržení platných podmínek OPŽP byla oslovena
firma DABONA s.r.o., která zpracovávala žádost o dotaci, administrovala projekt ve fázi
realizace a administruje projekt i ve fázi udržitelnosti, k předložení cenové nabídky na
administraci VZ pro výběr provozovatele Kanalizace Nové Město nad Metují pro období
01.01.2022-31.12.2022. Součástí administrace zakázky je také projednání koncesní
dokumentace se SFŽP. Cenová nabídka ve výši 70 tis. Kč bez DPH je přílohou tohoto bodu.
Na příslušné položce v rozpočtu města nejsou dostatečné finanční prostředky, bylo počítáno
pouze s prostředky na pravidelnou roční administraci projektu v době udržitelnosti, kterou pro
město zajišťuje firma DABONA s.r.o. (19.360 Kč vč DPH). Je tedy nezbytné schválit RO
navýšení akce § 2321 „Projekt Kanalizace Nové Město nad Metují – udržitelnost“ ve výši 80
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 80 tis. Kč z §6409 – „rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje“.
Odůvodnění:
Je nutné vyřešit provozování kanalizační sítě vybudované v rámci projektu Kanalizace Nové
Město nad Metují v období od 1.1.2022 do 31.12.2022, což je termín ukončení doby
udržitelnosti projektu, aby byly dodrženy podmínky poskytnuté dotace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 72-4098/21
RM souhlasí, aby byl projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" i nadále řešen oddílným
modelem, tj. zajištění provozu kanalizační sítě ve Vrchovinách externím provozovatelem
s potřebným oprávněním.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 72-4099/21
RM souhlasí, aby firma DABONA s.r.o. na základě předložené cenové nabídky ze dne 25.08.2021
ve výši 84.700 Kč vč. DPH zajistila pro město administraci veřejné zakázky - koncesní řízení na
provozovatele kanalizace ve Vrchovinách realizované v rámci projektu Kanalizace Nové Město nad
Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 72-4100/21
RM schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DABONA s.r.o, se
sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na administraci koncesního řízení na
provozovatele kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 72-4101/21
RM schvaluje RO navýšení § 2321 - „Projekt Kanalizace Nové Město nad Metují - udržitelnost“ ve
výši 80 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 80 tis. Kč z § 6409 - rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Zadání zpracování PD - "Kontejnerové stanoviště v ul. Družební" a "Oprava části
komunikace v ul. Družební"
Identifikace:
Zpracování PD - kontejnerové stanoviště v u. Družební (Nad Stopem) bylo schváleno těmito
usneseními RM 62: 1) RM schvaluje realizaci nového kontejnerového stání v ul. Družební dle
varianty č. 2 (uprostřed parkoviště NAD STOPEM) ve znění přílohy tohoto bodu, 2) RM
schvaluje novou položku rozpočtu města na rok 2021 Kontejnerové stání v ul. Družební - PD a
RO - navýšení § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 60 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem ze stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219), 3) RM ukládá
OMM nechat zpracovat PD - Kontejnerové stání na parkovišti dle varianty č. 2 ve znění přílohy
tohoto bodu a v souladu s Manuálem městského mobiliáře města Nové Město nad Metují."
ORM opakovaně rozeslalo poptávku na zpracování projektové dokumentace pro vydání
územního souhlasu na kontejnerové stanoviště v ul. Družební v Novém Městě nad Metují.
Poprvé byli osloveni 4 místní projektanti, nabídka nebyla podána žádná. Podruhé bylo
osloveno dalších 11 projektantů a byla podána pouze 1 nabídka, která byla příliš vysoká.
Napotřetí byla poptávka rozeslána na zpracování PD - kontejnerové stanoviště v ul. Družební
a současně i na zpracování PD - Oprava části komunikace v ul. Družební. Ve stanoveném
termínu byla podána pouze 1 nabídka.
Odůvodnění:
Na nové položce rozpočtu 2021 "Kontejnerové stání v ul. Družební - PD" bylo schváleno 60
tis. Kč. Na položce rozpočtu 2021 "Oprava ul. Družební - PD" bylo schváleno taktéž 60 tis. Kč.
Jediná získaná nabídka na zpracování uvedených PD byla podána společností OPTIMA spol.
s.r.o., Vysoké Mýto s nabídkovými cenami: PD - Kontejnerové stání v ul. Družební - 27.830 Kč
vč. DPH. PD - Oprava ul. Družební - 121.000 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vznesl připomínku, že při schvalování položky rozpočtu na kontejnerové stání v
ul. Družební byl mj. v diskusi vysloven i požadavek, aby při zpracování PD tohoto
kontejnerového stanoviště navrhl projektant uspořádání kontejnerů tak, aby vzniklo
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nejvhodnější uspořádání s nejmenším záborem plochy zeleně a taktéž s nejmenším záborem
asfaltové plochy. ORM - tento požadavek bude vybranému projektantovi sdělen a bude
požadováno jeho splnění.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 72-4102/21
RM souhlasí se zadáním zpracování PD pro vydání územního souhlasu na kontejnerové stanoviště
v ul. Družební v Novém Městě nad Metují firmě OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké
Mýto, za nabídkovou cenu 27.830 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 72-4103/21
RM schvaluje SOD na zpracování PD na kontejnerové stanoviště v ul. Družební v Novém Městě
nad Metují firmě OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu
27.830 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 72-4104/21
RM souhlasí se zadáním zpracování PD na opravu ul. Družební firmě OPTIMA spol. s r.o., Žižkova
738, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 121.000 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 72-4105/21
RM schvaluje SOD na zpracování PD na opravu ul. Družební firmě OPTIMA spol. s r.o., Žižkova
738, 566 01 Vysoké Mýto, za nabídkovou cenu 121.000 Kč vč. DPH.ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 72-4106/21
RM schvaluje RO - navýšení položky rozpočtu § 2212 - Oprava ul. Družební - PD o 61 tis. Kč
přesunem 30 tis. Kč z položky § 3722 - Kontejnerové stání v ul. Družební - PD a přesunem 31 tis. Kč
z položky § 2212 - Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/6 Žádost o vyjádření k PD vodovodní přípojka pro p. p. č. 469/1, k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Dne 10.08.2021 OMM obdržel žádost pí Jany Havelské, Klosova 225 Nové Město nad Metují,
o vyjádření k PD vodovodní přípojky pro depo mobilních buněk na p. p. č. 469/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují v ul. Náchodská. Přípojka je umístěna na pozemcích p. p. č. 2055/28,
2055/3 a 549/50 v k. ú. Nové Město nad Metují. Pod cyklostezkou je navržen protlak.
Vodoměrná šachta je umístěna na p. p. č. 2055/28 k. ú. Nové Město nad Metují (zatravněná
plocha). Délka přípojky v pozemcích města celkem je 25 m. ORM předkládá ke schválení
SOPPS vodovodní přípojky mezi městem a společností CONT s.r.o., IČO: 28785258.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 72-4107/21
RM souhlasí s uložením vodovodní přípojky pro parcelu p. č. 469/1, k. ú. Nové Město nad Metují
přípojky v ul. Náchodská do pozemků p. p. č. 2055/28, 2055/3 a 549/50 v k. ú. Nové Město nad
Metují, které jsou ve vlastnictví města, dle předložené žádosti a dokumentace pro územní souhlas.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 72-4108/21
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro parcelu p. č. 469/1, k. ú.
Nové Město nad Metují“, která bude uložena v délce 25 m do pozemků p. p. č. 2055/28, 2055/3 a
549/50 v k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem a společností CONT s.r.o., IČO: 28785258, ve
znění přílohy tohoto bodu, pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Rekonstrukce komunikace Kpt. Jaroše - Příkazní smlouva TDI
Identifikace:
OMM poptalo výkon TDI na akci „Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše v Novém
Městě nad Metují“. Ze 3 oslovených firem jsme obdrželi pouze 1 cenovou nabídku od firmy
DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu 99.462 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke
schválení příkazní smlouvu na výkon TDI mezi městem a firmou DOSPOK s.r.o.
Odůvodnění:
Vzhledem k rozsahu prací, financování z dotace je třeba na stavbu „Stavební úpravy místní
komunikace ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují“ mít zajištěn výkon TDI. Náklady na
TDI jsou uznatelným nákladem. Další oslovení (Profesionálové s.r.o., DIK s.r.o.) se omluvili
pro vytíženost. S firmou Dospok máme dobré zkušenosti. Pro město dozorovala rekonstrukci
komunikace v ul. Na Bořetíně a nyní dozoruje Rekonstrukci chodníků v ul. Sokolská. ORM
doporučuje zadání zakázky, příkazní smlouvu na výkon TDI mezi městem a firmou DOSPOK
s. r. o. schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 72-4109/21
RM souhlasí se zadáním veřejné zakázky na výkon TDI na akci "Stavební úpravy místní
komunikace ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují" firmě DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za
celkovou cenu 99.462 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 72-4110/21
RM schvaluje příkazní smlouvu na výkon TDI na akci "Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt.
Jaroše v Novém Městě nad Metují" mezi městem a firmou DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za
celkovou cenu 99.462 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 Zápis č. 2 z OV Vrchoviny - Návrh na obnovení rozpočtové položky č. 2221
„Přístřešky pro autobusové zastávky"
Identifikace:
Na základě podnětu OV Vrchoviny - viz Zápis č. 2 - bylo v PVO uloženo OMM předložit do RM
návrh OV Vrchoviny o obnovení rozpočtové položky č. 2221 „Přístřešky pro autobusové
zastávky“ do investičního rozpočtu města na rok 2021, a to vč. stanoviska OMM. O výsledku
pak informovat předsedkyni OV Vrchoviny.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města nebyla opakovaně schválena položka
pro realizaci přístřešku pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách, byly práce na přípravě pro
realizaci zastávky dočasně přerušeny. V současné době je nutné vyřešit pokácení stávající
zeleně vedle zastávky, jedná se cca o 8 ks smrků, které zde byly v minulosti vysazeny
bohužel na trase vodovodní sítě. Tzn., že smrky musí být pokáceny včetně odstranění jejich
kořenů tak, aby nedošlo k poškození vodovodu. Nutnost kácení stromů byla telefonicky
projednána s předsedou Komise pro životní prostředí. Podklady budou předány na vědomí
členům komise. Dále je nutné aktualizovat inženýrskou činnost k PD. Jedná se o aktualizaci
vyjádření k existenci sítí a vyjádření k PD dotčených vlastníků technické infrastruktury. Byla
řešena aktualizace cenové nabídky od dodavatele přístřešku, firmy mmcité1 a.s.
K současnému dni výše aktualizované ceny za dodávku přístřešku činí 177.468,28 Kč vč.
DPH. Dodávka přístřešku je v současné době cca 11 týdnů od objednání. Dodavatelská firma
předpokládá, že v polovině měsíce září dojde ke stop stavu objednávek, tzn. že nebudou
přijímány objednávky s realizací přístřešku v roce 2021, ale pouze již s realizací v roce 2022.
Odhad nákladů na základovou konstrukci 100-150 tis. Kč vč. DPH. Náklady na základovou
konstrukci jsou vyšší na základě požadavku VAK Náchod. Základy pro zastávku musí být
provedeny do hloubky pod jejich zařízení (tj. pod 1,8 m). Tato záležitost bude se zástupci
společnosti VAK a.s. znovu projednávána. Z tohoto důvodu není jisté, zda se podaří do konce
roku zrealizovat základovou konstrukci. V současné době je i nepříznivá situace na trhu
stavebních prací, kdy je obtížné zajistit stavební firmu pro drobné práce. Je nutné dopracovat
PD (základy) a znovu aktualizovat vyjádření dotčených správců sítí. Odhad nákladů na
realizaci akce je cca 363 tis. Kč (178 tis. Kč přístřešek, 150 tis. Kč základová konstrukce
odhad, 10 tis. Kč geodet. zaměření skutečného provedení odhad, 25 tis. Kč kácení odhad).
Doporučujeme schválit obnovení položky „Přístřešky pro autobusové zastávky“ pro
autobusovou zastávku ve Vrchovinách na p. p. č. 173/5 v k. ú. Vrchoviny již v roce 2021 ve
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výši cca 50 tis. Kč z důvodu zahájení přípravných prací (např. zajištění kácení stávajícího
porostu) a následně navrhnout zařazení položky na realizaci akce do rozpočtu města na rok
2022. Vzhledem k tomu, že projekční práce na zpracování PD Kamenný most ve Vrchovinách
nejsou dokončeny, tak nedoporučujeme přesun celé výše zbývající částky na této položce tak,
jak navrhuje OV Vrchoviny.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - k odstranění smrků a k záležitosti nového přístřešku měl dotaz, zda je celkově
nutné, když současný přístřešek slouží, jsou místa ve městě, kde to je horší. Vysvětlila
vedoucí ORM - jde o dlouhodobý požadavek OV Vrchoviny. Hlasováno pro navržené
usnesení - 5 pro a 1 se zdržel se.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 72-4111/21
RM schvaluje RO a zařazení akce „Přístřešky pro autobusové zastávky (zastávka ve Vrchovinách)“
(§2221) ve výši 50 tis. Kč do rozpočtu města na rok 2021. Navýšení bude pokryto přesunem z §
2219 Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - PD.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 72-4112/21
RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2022 položku „Přístřešky pro autobusové
zastávky (zastávka ve Vrchovinách)“ (§2221).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Úpravy veřejného prostranství v ul. Nahořanská
Identifikace:
Během stavby „Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě
nad Metují“, která byla realizována v loňském roce, byly stavbou dotčeny soukromé pozemky
v části ulice Nahořanská od čp. 266 po čp. 273. Jedná se o část soukromých pozemků, které
jsou součástí veřejného prostranství, nacházejí se mezi novým chodníkem a oplocením
jednotlivých objektů. Pozemky byly dotčeny z části stavbou chodníku a dále přeložkou
vrchního vedení NN v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., kterou prováděla firma MATEX
HK s.r.o. Současně s překládkou vrchního vedení NN bylo pokládáno kabelové vedení
optických sítí firem GOLDWARE s.r.o. a N_SYS s.r.o. Těmito stavbami byly dotčeny květinové
záhony na veřejném prostranství a zároveň i zpevněné plochy vstupů a sjezdů, které se
nacházejí rovněž na veřejném prostranství. Ohledně dořešení těchto úprav se na město
obrátili zástupci majitelů dotčených nemovitostí.
Odůvodnění:
K uvedené záležitosti byly na městském úřadě uskutečněny 2 jednání. Zápisy z jednání jsou
přílohou bodu 5/9. OMM zadalo zpracování cenových nabídek na jednotné zadláždění vstupů
a sjezdů k dotčeným nemovitostem a na jednotné řešení květinových záhonů. Řešení
květinových záhonů bylo předem projednáno s předsedou Komise pro životní prostředí, který
následně zpracoval návrh možné výsadby. Na posledním jednání bylo dohodnuto následující
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řešení:
Úpravy zpevněných ploch (vstupy a sjezdy):
Úpravu zpevněných ploch vstupů a sjezdů zajistí firma MATEX HK s.r.o.
Na úhradě nákladů za provedení se budou vzájemně podílet firmy MATEX HK s.r.o.,
GOLDWARE s.r.o. a N_SYS s.r.o.
Skladby zpevněných ploch budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací pro akci
„Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“,
kterou zpracovala firma HIGHWAY DESIGN s.r.o.
Povrch – zámková dlažba šedá - „ÍČKO“.
Obruby budou provedeny tak, aby mohly být vytvořeny nové záhony.
Město poskytne firmě MATEX HK s.r.o projekční podklady, které jsou potřebné pro nacenění a
realizaci.
Předzahrádky:
Realizaci a úhradu nákladů zajistí město Nové Město nad Metují.
Realizace bude provedena vybranou firmou a za dohledu pracovníků zahrady Technických
služeb města.
Provoz a údržbu záhonů budou na základě vzájemné dohody města s vlastníky nemovitostí
zajišťovat pracovníci Technických služeb města.
OMM nyní překládá ke schválení vzorovou smlouvu o výpůjčce části pozemku a vzhledem
k tomu, že v rozpočtu města není schválena příslušná položka, tak je překládán ke schválení i
návrh rozpočtového opatření. Smlouva o výpůjčce pozemku je řešena z důvodu zaručení
jednotnosti vizuálního vzhledu daného místa. Je otázkou, zda v budoucnu neřešit výkup
těchto pozemků do majetku města. V loňském roce během realizace akce byl na závěr při
vypořádání smluvního závazku s firmou, která dodávala stavbu chodníků, uzavřen dodatek č.
2, kterým byly vyčísleny méněpráce a tím byla snížena celková cena díla o 471 tis. Kč,
v neuznatelných výdajích akce to při započítání víceprací činilo úsporu ve výši cca 255 tis. Kč
vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - už to mělo být hotovo, provedení je urgováno. Ing. Dostál - je to nezbytné, aby to bylo již
konečně realizováno. Poté radní navržené usnesení odhlasovali.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 72-4113/21
RM schvaluje RO zařazení akce § 2219 - "Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská - realizace" do rozpočtu města ve výši 140 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z §
6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 72-4114/21
RM schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce části pozemku za účelem nové jednotné výsadby a její
následné údržby ze strany města v ulici Nahořanská od č. p. 266 po č. p. 273 a zároveň svěřuje
ORM, na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
pravomoc uzavřít příslušné smlouvy s vlastníky dotčených pozemků v ul. Nahořanská.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/10 Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova
Identifikace:
Na základě podnětu radního na téma rozšíření zpoplatnění parkovací plochy na městském
pozemku p. p. č. 381/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, předkládá OMM vyjádření OÚ k dané
problematice.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - upozornil, že jinde (v jiných městech) se parkuje i na zeleni a platí se za to, zde
na zpevněné ploše je parkování zdarma, ale veřejnost fakticky nemá šanci, vše je zabráno
auty z přilehlého autoservisu. Na to navázala velice obsáhlá debata o tom, jak k tomuto
podnětu přistoupit. Radní se shodli v tom, že by bylo správné zpoplatnit jak plochu vedle
autoservisu, tak plochu na části pozemku nad kinem proti nové výstavbě v ul. Nerudova. V
této souvislosti radní diskutovali i o termínu dlouho plánované demolice objektů města v této
ulici, která by měla přinést další plochy pro parkování. Z diskuse vyplynul návrh usnesení ve
znění: "RM projednala podnět radního Mgr. Josefa Hylského ve věci rozšíření zpoplatnění
parkovací plochy na pozemku p. p. č. 381/3 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá
OMM zjistit požadavky PČR DI NA a OVRR na umožnění zpoplatnění a zřízení parkovací
plochy na pozemcích p. p. č. 381/3, 390/1, části p. p. č. 397 a st. p. č. 312 (po demolici objektu
č. p. 142), všechny v k. ú. Nové Město nad Metují." Hlasováno - 6 pro - bylo přijato.
Dále pak na základě projednání a diskuse k tomuto bodu byl do článku Rozvoj připojen nový
bod č. RM 72 - 5/13 - Rozšíření položky rozpočtu - Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova.
V něm se radní zabývali nastartováním procesu, který by vedl k provedení demolice objektů
města, a tak získání dalších ploch pro placené parkování. Podrobnosti - viz bod č. RM 72 5/13.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 72-4115/21
RM projednala podnět radního Mgr. Josefa Hylského ve věci rozšíření zpoplatnění parkovací
plochy na pozemku p. p. č. 381/3 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM zjistit požadavky
PČR DI NA a OVRR na umožnění zpoplatnění a zřízení parkovací plochy na pozemcích p. p. č.
381/3, 390/1, části p. p. č. 397 a st. p. č. 312 (po demolici objektu č. p. 142), všechny v k. ú. Nové
Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Dopis RM, ZM a OVRR ve věci změny užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510
v ul. Nerudova
Identifikace:
Dne 24.08.2021 byl na město doručen dopis od p. [osobní údaj odstraněn], vlastníka domu č.
p. 330 a 405 v ul. Nerudova vyjadřující se ke změně stavby komerčních prostor na potravinový
provoz v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova. Již RM dne 28.06.2021 projednala a přijala usnesení č.
RM 68-3919/21 ve znění: "RM nesouhlasí se změnou užívání nebytového komerčního
prostoru v přízemí BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na potravinový provoz, malovýroba ovocných
džemů."
Následně byla na město podána nová upravená žádost vlastníka domu č. p. 1510, která byla
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projednávána na RM 70, která přijala toto usnesení: "RM projednala novou žádost
Ing. Vladimíra Sháněla (vlastníka objektu BD č. p. 1510 v ul. Nerudova) o souhlas města s PD
týkající se malovýroby ovocných džemů a doporučuje žadateli podat žádost opětovně, a to s
upravenou PD dle požadavků vznesených na jednání RM 70, kterého se žadatel zúčastnil.
RM ukládá OMM zařadit do výjezdu RM 71 návštěvu malovýroby ovocných džemů v BD č. p.
1510 v ul. Nerudova."
RM pak navštívila tyto prostory v rámci svého výjezdu dne 23.08.2021 a RM 71 přijala toto
usnesení: "RM byla seznámena v rámci výjezdu do terénu s problematikou těchto lokalit: ZŠ
Krčín, lokalita pro budoucí deponii, ZŠ Malecí, malovýroba marmelády č. p. 1510,
ul. Nerudova, ZŠ Komenského." Vzhledem k tomu, že zatím žádost Ing. Sháněla s příslušně
upravenou PD dosud nedorazila, nebyla tato záležitost dále v RM řešena.
Odůvodnění:
Dopis p. [osobní údaj odstraněn] a vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radním bylo v diskusi vysvětleno, proč je uveden u návrhu usnesení tento obsáhlý
doprovodný text: "Na jednání RM 70 bylo konstatováno, že opětovně podaná žádost není v
souladu s platným Územním plánem Nového Města nad Metují, proto je třeba ji uvést do
souladu. Nová žádost s upravenou PD prozatím podána nebyla. Vzhledem k tomu, že změna
užívání dotčených prostor BD č. p. 1510 v ul. Nerudova nebyla odsouhlasena ani povolena,
tak by provoz požadované provozovny neměl probíhat. Pokud bude podána nová žádost s
upravenou PD na změnu užívání komerčních prostor v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova, tak ji
město Nové Město nad Metují projedná, posoudí a vydá k ní své vyjádření. Zásadní vyjádření
a stanovisko je však na straně státní správy, a to na stavebním úřadě, který musí posoudit,
zda bude předložená PD vyhovovat jak ÚP, tak stavebnímu zákonu." Text bude připojen do
dopisu p. [osobní údaj odstraněn], který bude obsahovat přijatá usnesení a dále doprovodný
text. Tato reakce bude p. [osobní údaj odstraněn] odeslána a zároveň ji dle 2. usnesení k
tomuto bodu e-mailem obdrží i zastupitelé.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 72-4116/21
RM bere na vědomí dopis p. [osobní údaj odstraněn], vlastníka nemovitostí č. p. 330 a 405 v ul.
Nerudova ze dne 24.08.2021, kterým vyjadřuje nesouhlas se změnou užívání komerčních prostor v
BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na potravinový provoz. RM konstatuje, že ke změně užívání vydala
nesouhlas svým usnesením č. RM 68-3919/21 ve znění: "RM nesouhlasí se změnou užívání
nebytového komerčního prostoru v přízemí BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na potravinový provoz,
malovýroba ovocných džemů." a k opětovně podané žádosti ze dne 05.08.2021 přijala RM 70
usnesení č. RM 70-4032/21 a č. RM 70-4033/21 ve znění: "RM projednala novou žádost
Ing. Vladimíra Sháněla (vlastníka objektu BD č. p. 1510 v ul. Nerudova) o souhlas města s PD
týkající se malovýroby ovocných džemů a doporučuje žadateli podat žádost opětovně, a to s
upravenou PD dle požadavků vznesených na jednání RM 70, kterého se žadatel zúčastnil. RM
ukládá OMM zařadit do výjezdu RM 71 návštěvu malovýroby ovocných džemů v BD č. p. 1510 v ul.
Nerudova."
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 72-4117/21
RM ukládá OMM informovat ZM o došlém dopisu p. [osobní údaj odstraněn], vlastníka nemovitostí
č. p. 330 a 405 v ul. Nerudova ze dne 24.08.2021, kterým vyjadřuje nesouhlas se změnou užívání
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komerčních prostor v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na potravinový provoz a o přijatých usneseních
RM, které se týkají změny užívání komerčních prostor v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Dodatek č. 1 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku
Březinky
Identifikace:
OMM předkládá dodatek č. 1 ke SOD na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T. G.
Masaryka s parkem Březinky", který upravuje termín dokončení PD z původního termínu
31.08.2021 na termín 30.09.2021, a to z důvodu jednání města se soukromým vlastníkem st.
p. č. 661/1, k. ú. Nové Město nad Metují, p. [osobní údaj odstraněn], který požaduje zachování
2 m odstupu chodníku od jeho pozemku.
Odůvodnění:
OMM žádá o souhlas s prodloužením termínu, neboť je nutné projednat s vlastníkem st. p. č.
661/1, k. ú. Nové Město nad Metují, podmínky jeho souhlasu s umístěním chodníku.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse byl vznesen dotaz na povrch propojujícího chodníku. ORM - chodník je
navržen z betonové dlažby a v parku Březinky se napojí na již provedenou mlatovou stezku.
Při realizaci dalších etap parku má být parkem vybudována hlavní přístupová komunikace
vedoucí skrz park z betonové dlažby a měla by se napojit na nyní projektovaný propojující
chodník ul. T. G. Masaryka s parkem Březinky. Proběhla diskuse o reálnosti realizace dalších
etap parku v blízké budoucnosti. Ing. Dostál uvedl, že si myslí, že se spíše budou realizovat
části projektu parku Březinky týkající se zeleně, tzn. úprava terénu, kácení stávajících
nevyhovujících stromů a výsadba nových stromů, nevidí reálné, že v blízké budoucnosti, by se
budovala navrhovaná hlavní přístupová komunikace pro pěší z betonové dlažby, která má
vést skrz park. Na základě této diskuse radní odhlasovali usnesení: "RM ukládá OMM nechat
upravit připravovanou projektovou dokumentaci "Chodník propojující ul. T. G. Masaryka s
parkem Březinky" tak, aby chodník kolmý na ul. T. G. Masaryka směřující do parku Březinky
byl navržen s mlatovým povrchem, stejně jako jsou už realizované stezky v I. etapě parku
Březinky."
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 72-4118/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T.
G. Masaryka s parkem Březinky" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA s.r.o.,
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, kterým je prodloužen termín odevzdání PD na
31.10.2021, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 72-4119/21
RM ukládá OMM nechat upravit připravovanou projektovou dokumentaci "Chodník propojující ul. T.
G. Masaryka s parkem Březinky" tak, aby chodník kolmý na ul. T. G. Masaryka směřující do parku
Březinky byl navržen s mlatovým povrchem, stejně jako jsou už realizované stezky v I. etapě parku
Březinky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Rozšíření položky rozpočtu - Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova
Identifikace:
RM v rámci projednávání bodu č. RM 72 - 5/10 - Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v
ul. Nerudova vedla diskusi k možnosti případného zpoplatnění i na stávající parkovací ploše
na p. p. č. 390/1 a části pozemku p. p. č. 397 a rozšíření parkování a jeho zpoplatnění i na
pozemek st. p. č. 312 pod budovou č. p. 142 v ul. Nerudova, která je určena k demolici a na
kterou je již vydán demoliční výměr. Na základě toho RM navrhla zahájit přípravu demolice
objektu č. p. 142 v ul. Nerudova, tzn. podat výpovědi do konce září 2021 stávajícím nájemcům
s prodlouženou výpovědní lhůtou do konce února 2022 a zahájit přípravu zadávací
dokumentace na výběr dodavatele demolice tak, aby s ním byla SOD podepsána do konce
roku 2021 a realizace demolice proběhla v jarních měsících roku 2022.
Odůvodnění:
V objektu č. p. 142 v ul. Nerudova jsou městem pronajaty v 1.NP 2 nebytové prostory kanceláře autoškoly (35 m2 - nájem je sjednán ode dne 01.04.2013 na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce) a pivotéka (58,23 m2 - nájem je sjednán ode dne 01.09.2020 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce) a v 2.NP je pronajat byt. Jedná se o bytovou
jednotku 2+1, o celkové výměře 60 m2. Tento byt je pronajat soukromé osobě ode dne
01.02.2013 na dobu určitou do konce roku 2021. Město má pro tuto osobu připravenu
náhradní bytovou jednotku, která se nachází v ul. Československé armády, č. p. 477-478.
Jedná se o byt 2+1 o celkové výměře 62,21 m2, v 1.NP. Tato náhradní bytová jednotka
projde, do doby předání, celkovou rekonstrukcí, vč. nových rozvodů elektro, vody a topení.
Provede se též výměna podlahových krytin, zařizovacích předmětů, interiérových dveří a
kuchyňské linky. Předpoklad realizace je do konce roku 2021. Další informace OMM k
terminálu a k RP - viz příloha.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 5/10.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 72-4120/21
RM doporučuje ZM schválit rozšíření položky rozpočtu 2021 "demolice objektu čp. 142 ul.
Nerudova - příprava" na "demolice objektu čp. 142 ul. Nerudova - příprava a realizace" s tím, že
výběr dodavatele demolice proběhne v roce 2021 a realizace demolice na jaře 2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 72-4121/21
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení akce Demolice objektu č. p. 142 ul. Nerudova příprava a realizace ve výši 900 tis. Kč. Částka bude pokryta navýšením příjmů rozpočtu v položce
1121 - daň z příjmů právnických osob.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

6/1 Rozpočtová opatření 2021
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 16-533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 72-4122/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci o bodu předkládaném do ZM 20, tj.
přehled úprav rozpočtu 2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

7/1 ZM 20 dne 16.09.2021 - program
Identifikace:
Dne 16.09.2021 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují,
Komenského 30, Nové Město nad Metují. Jde o 20. zasedání ve volebním období 2018 2022. Předpokládaný podrobný program zasedání ZM 20 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Usnesení bylo schváleno ve znění upravené přílohy.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 72-4123/21
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 20 dne 16.09.2021 od 16:00 hodin v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují, Komenského 30, 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 Navýšení limitu pojistné smlouvy
Identifikace:
Při rozhodnutí o výběru nabídky na novou pojistnou smlouvu č. 519499018 (2022-2024) bylo v
RM 68 mj. přijato toto usnesení: "RM ukládá OSÚ jednat po uzavření smlouvy s vítěznou
pojišťovnou o možnosti navýšení limitu u pojistného rizika živel - vichřice, a to v souladu s
výhradou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb." V rámci plnění tohoto usnesení nyní OSÚ
předkládá k posouzení a rozhodnutí o dalším postupu výsledek jednání RM. Hasičská
vzájemná pojišťovna, a.s. nyní předložila předběžnou nabídku na navýšení limitu ve 2
variantách. 1/ Navýšení limitu na 75 miliónů = navýšení ročního pojistného o 5.500 Kč. 2/
Navýšení limitu na 100 miliónů = navýšení ročního pojistného o 11.000 Kč.
Odůvodnění:
Jedná se o předložení podkladů v rámci plnění usnesení z RM 68.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi se radní přiklonili k variantě navýšení limitu pojistného plnění živel - vichřice
na částku 100 mil. Kč. Hlasováno - 6 pro.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 72-4124/21
RM ukládá OSÚ v souladu s § 100 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění realizovat jednací řízení bez uveřejnění, jehož výsledkem bude úprava navýšení
limitu pojistného plnění živel - vichřice na částku 100 mil. Kč.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/3 Veřejná zakázka malého rozsahu - nákup nového osobního vozidla
Identifikace:
Pořízení vozidla v souladu s plánovanou obměnou vozového parku úřadu - položka schválená
v rozpočtu města na rok 2021.
Odůvodnění:
V souladu se schváleným rozpočtem byla vyhlášena veřejná zakázka na pořízení osobního
referentského vozidla. V rozpočtu bylo schváleno 400 tis. Kč.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 72-4125/21
RM rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o vítězi veřejné zakázky, a to o nabídce
společnosti OlfinCar, s.r.o., Na Rybárně 1670, 500 02 Hradec Králové, za celkovou nabídkovou
cenu bez DPH 324.876,04 Kč, platná výše DPH 68.223,96 Kč, celková cena 393.100 Kč vč. DPH,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Schválení nových OZV k nakládání s komunálním odpadem a o místním poplatku
Identifikace:
Návrh nových obecně závazných vyhlášek týkajících se nakládání s komunálním odpadem v
Novém Městě nad Metují a místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci.
Odůvodnění:
V souvislosti s novým zákonem o odpadech je třeba schválit nový systém nakládání s
komunálním odpadem v Novém Městě nad Metují a úhrady za svozu komunálního odpadu.
Nový zákon již nepřipouští možnost řešit svoz komunálního odpadu a příslušné úhrady na
základě smluv, ale musí být zaveden jeden z místních poplatků, které zákon o místních
poplatcích striktně vymezuje. Navržená OZV upravuje místní poplatek na základě objednané
kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad (kontejner, popelnice a
pytel). Výše poplatku navrhovaná v OZV vychází z kalkulace, uvedené v příloze k tomuto
bodu. Poplatek byl stanoven tak, aby příjmy dle nové OZV odpovídaly příjmům dle stávajícího
sytému v roce 2021. Oba návrhy byly připraveny ve spolupráci s PRAV a OF. Znění bylo
předběžně odsouhlaseno ze strany MV ČR, které je příslušné k dohledu nad zákonností OZV.
KŽP bere na vědomí návrh obecně závazných vyhlášek a doporučuje RM je odsouhlasit a
předložit ZM k vydání.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Radní podrobně diskutovali ke změnám, které tyto OZV přináší, na jejich dotazy odpovídal
vedoucí OŽP Ing. Hanka. Radní se mj. zajímali o změny týkající se otázek časového hlediska
plateb, tj. možné slevy za včasné platby. To bude ze strany OŽP prověřeno. Hlasováno o
doporučení ZM OZV schválit - 6 pro.
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 72-4126/21
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 72-4127/21
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře
Identifikace:
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře ze dne 31.08.2020, ve znění dodatku č.
1 ze dne 16.04.2021 (č. smlouvy 165/2020) se společností INIT technology s.r.o., Sehradice
129, 763 23 Dolní Lhota, IČO: 04423101.
Odůvodnění:
Na základě požadavku OS na rozšíření vazby mezi programem Scarabeus a SSL Elisa byla
společností INIT technology s.r.o. tato vazba implementována. Roční podpora programu
Scarabeus se navýší o 7.920 Kč bez DPH.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 72-4128/21
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře ze dne 31.08.2020 2020, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 16.04.2021 se společností INIT technology s.r.o., ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 30.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Zápis č. 6 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.06.2021
Identifikace:
RM je předložen Zápis č. 6 z jednání KV ZM ze dne 07.06.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz k obsahu zápisu, který fakticky neobsahuje žádné konkrétní údaje, bylo vysvětleno,
že je odkazováno na konečný protokol z kontroly, kterou na podnět p. Jarolímka uložilo
Kontrolnímu výboru ZM, tj. provedení kontroly veřejné zakázky na nákup PC. Kontrola
nemohla být provedena, protože pro dlouhodobou pracovní neschopnost nebyli k dispozici
odpovědní pracovníci OI.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 72-4129/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis č. 6 z jednání KV ZM ze dne 07.06.2021 ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Otevřený dopis ze dne 24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a členům ZM
Identifikace:
Otevřený dopis [osobní údaj odstraněn] ze dne 24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a
členům ZM, týkající se periodika ECHO č. 19 vydaného dne 20.08.2021. Podrobnosti viz
příloha tohoto bodu. Kromě tohoto dopisu zaslal radní Ing. Maur podnět k zařazení bodu do
RM 72, který by se týkal fakticky stejné věci. Navržený bod nazval "Prohlášení ZM k nařčením
pana [osobní údaj odstraněn] na adresu Ing. Balcara z OVVR a vedení města, které zveřejnil v
novinách ECHO č. 19".
V příloze k tomuto bodu je k dispozici e-mailová komunikace s autorkou otevřeného dopisu a
dále reakce vedení města a úřadu k nařčením p. [osobní údaj odstraněn] v ECHU č.19.
Šéfredaktor a vlastník novin přislíbil zveřejnění této reakce v novinách ECHO č. 20, které by
mělo vyjít v pátek 3. září 2021. Dle tohoto slibu byly uvedené články také zveřejněny.
Na zasedání RM 72 dne 06.09.2021 byla celá záležitost podrobně diskutována, byla přijata
dvě doporučující usnesení pro ZM, tj. vzít na vědomí otevřený dopis [osobní údaj odstraněn]
ze dne 24.08.2021 a obsah reakce vedení města a úřadu k článku p. [osobní údaj odstraněn]
v novinách ECHO č. 19.
Dále pak na návrh Ing. Maura, přijmout v návaznosti na článek pana [osobní údaj
odstraněn] „Nové Město nad Metují má asi nového tiskového mluvčího“ (viz. ECHO, ročník 28/
číslo 19 /20.srpna 2021 ) a v návaznosti na „Otevřený dopis panu starostovi a zastupitelům
města Nové město nad Metují“ od [osobní údaj odstraněn] ( viz ECHO, ročník 28 /číslo 20 /
3.září 2021) toto prohlášení:
„ZM jako nejvyšší orgán města Nové Město nad Metují prohlašuje, že výroky pana [osobní
údaj odstraněn] typu: „To, že se podílí na podvodech a manipulacích v územním plánování a
Regulačním plánu Rychta, v tak zvaném „Zlatém trojúhelníku“, musí být již po tolika
argumentech snad každému jasné. Nyní se snaží vedení města společně s panem Balcarem,
jakožto státním úředníkem, změnit regulační plán a zlegalizovat tak jejich podvodné jednání.“,
které byly obsaženy v článku „Nové Město nad Metují má asi nového tiskového mluvčího“
zveřejněném v novinách ECHO (ročník 28, číslo 19 ze dne 20.srpna 2021), kterými je
napadán jak zaměstnanec města Mgr. Adam Balcar, tak i vedení města, považuje za naprosto
nedůvodné, ničím neopodstatněné a zcela lživé. Z tohoto důvodu ZM podporuje podání
trestního oznámení na pana [osobní údaj odstraněn] ve věci podezření ze spáchání
trestného činu křivého obvinění“ ze strany pana Mgr. Balcara".
Na základě další diskuse radních došlo k dílčímu zkrácení návrhu:
"RM doporučuje ZM přijmout v návaznosti na článek pana [osobní údaj odstraněn] „Nové
Město nad Metují má asi nového tiskového mluvčího“ (viz .ECHO,ročník 28/ číslo 19 /20.srpna
2021 ) a v návaznosti na „Otevřený dopis panu starostovi a zastupitelům města Nové Město
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nad Metují“ od [osobní údaj odstraněn] ( viz ECHO, ročník 28 /číslo 20 / 3.září 2021 toto
prohlášení: „ZM jako nejvyšší orgán města Nové Město nad Metují prohlašuje, že výroky pana
[osobní údaj odstraněn] obsažené v článku „Nové Město nad Metují má asi nového tiskového
mluvčího“ zveřejněném v novinách ECHO (ročník 28, číslo 19 ze dne 20.srpna 2021), kterými
je v souvislosti s Územním plánem města a Regulačním plánem Rychta napadán jak
zaměstnanec města Mgr. Adam Balcar, tak i vedení města, považuje za naprosto nedůvodné,
ničím neopodstatněné a zcela lživé. Z tohoto důvodu ZM podporuje podání trestního
oznámení na pana [osobní údaj odstraněn] ve věci podezření ze spáchání trestného činu
křivého obvinění“ ze strany pana Mgr. Balcara."
Hlasováno - 6 pro - návrh usnesení pro ZM 20 byl přijat.
Odůvodnění:
Otevřený dopis [osobní údaj odstraněn] je adresován ST, MST a ZM. Do ZM 20 bude
projednání tohoto dopisu zařazeno a dále tam bude vložena i reakce vedení města a úřadu na
článek p. Hofmanna v ECHU č. 19. Je na rozhodnutí RM, zda bude do ZM předkládat i nějaký
další návrh usnesení pro přijetí v ZM, které se této věci týká - viz podnět Ing. Maura.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 72-4130/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu otevřený dopis [osobní údaj
odstraněn] ze dne 24.08.2021 adresovaný panu ST, panu MST a členům ZM, týkající se článku,
který vyšel v novinách ECHO č. 19, vydaných dne 20.08.2021.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 72-4131/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí ve znění přílohy k tomto bodu obsah reakce vedení města a
úřadu k článku p. [osobní údaj odstraněn] v novinách ECHO č. 19.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 72-4132/21
RM doporučuje ZM schválit toto usnesení: ZM v návaznosti na článek pana [osobní údaj
odstraněn] „Nové Město nad Metují má asi nového tiskového mluvčího“ (viz ECHO, ročník 28/ číslo
19/ 20. srpna 2021) a v návaznosti na „Otevřený dopis panu starostovi a zastupitelům města Nové
Město nad Metují“ od [osobní údaj odstraněn] (viz ECHO, ročník 28/ číslo 20/ 3. září 2021 toto
prohlášení: „ZM jako nejvyšší orgán města Nové Město nad Metují prohlašuje, že výroky pana
[osobní údaj odstraněn] obsažené v článku „Nové Město nad Metují má asi nového tiskového
mluvčího“ zveřejněném v novinách ECHO (ročník 28, číslo 19 ze dne 20. srpna 2021), kterými je
v souvislosti s Územním plánem města a Regulačním plánem Rychta napadán jak zaměstnanec
města Mgr. Adam Balcar, tak i vedení města, považuje za naprosto nedůvodné, ničím
neopodstatněné a zcela lživé. Z tohoto důvodu ZM podporuje podání trestního oznámení na pana
[osobní údaj odstraněn] ve věci podezření ze spáchání trestného činu křivého obvinění“ ze strany
pana Mgr. Balcara.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 16.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maur - k uzávěře komunikace na Husově náměstí - 5 týdnů - veřejnost to vnímala
tak, že půjde už o celkovou rekonstrukci komunikace od náměstí Republiky, ale ve skutečnosti
jde pouze o opravy vjezdu. Proč je na toto tak dlouhá doba uzavírky? OMM - je to kvůli
betonáži podkladu - technologická lhůta tvrdnutí - 28 dní.
Ing. Maur - dotazy k chystané revitalizaci a záměrům v areálu kláštera - viz informace v
Novoměstském zpravodaji. Probíhají nějaké konzultace s městem ve věci chystané studie
záměrů? Reagoval Ing. Dostál - zúčastnil se prohlídky - plánováno je to v etapách a půjde o
dlouhodobý proces. Ing. Maur - zajímá ho i vize venkovních úprav - např. parkování - má to
celé vazbu i např. se záměry města na rekonstrukci Metuje apod. Radní se shodli v tom, že by
bylo vhodné zjistit nějaké termíny na prohlídku a seznámení se se záměry vlastníků - bylo by
to možné i mimo termíny jednání RM - např. i v průběhu dopoledne apod.
Ing. Maur - překvapivě proběhla rekonstrukce části povrchu komunikace I/14 ve Spech, přitom
to není tak dávno, kdy se tam nový povrch dělal. V té souvislosti se ptá na termín
rekonstrukce komunikace v ul. Klopotovské - směr Slavoňov, která je z větší části (serpentýna
atd.) v tragickém stavu? OMM - co se týká komunikace ve Spech, tak neznají důvody, snad
oprava v rámci reklamace ze strany ŘSD ČR. Co se pak týká komunikace směrem na
Slavoňov, tak to je krajská komunikace ve správě SÚS, tam se nyní projektuje a je předpoklad
realizace (když vše půjde dobře a budou na to mít finance) v roce 2023.
Ing. Dostál - jak je to s posečením trávy a plevele na pozemku Českých drah u viaduktu u
nádraží? ST - volal tam a slíbili, že to prověří a dají vědět, kdy to konečně proběhne.
Ing. Dostál - dotaz na sečení trávy podél komunikace směrem na Nahořany. TAJ - požádá
vedoucího TS, aby od zástupce SÚS zajistil, kdy to bude provedeno.
Ing. Prouza - na Husově náměstí nefunguje váha. TAJ přislíbil, že to prověří u vedoucího TS,
který by měl případně zajistit opravu.
TAJ informoval radní o tom, že PČR podané trestní oznámení na poškození stromů v areálu
MSSS Oáza odložila, protože se nepodařilo zjistit pachatele.

8/1 Diskusní setkání s občany města
Identifikace:
ST navrhnul stanovit již nyní termín dalšího diskusního setkání s občany. V souvislosti s
přípravou a schvalováním rozpočtu na rok 2022 by viděl jako vhodný termín pro setkání středu
dne 24.11.2021. Bude to již po rozpočtovém semináři, takže bude dostatek informací o
předpokládaných prioritách rozpočtu na rok 2022. Setkání bude samozřejmě programově
zaměřené nejen na rozpočet a klíčové investice, ale i na další záležitosti týkající se života ve
městě. Detailní program bude upřesněn. V tomto smyslu bylo navrženo a schváleno usnesení.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Radní návrh ST uvítali a krátce diskutovali o hlavních bodech programu, který bude včas
upřesněn.
Konec jednání RM v 17:47 hodin.
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K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 72-4133/21
RM ukládá ST svolat diskusní setkání s občany na středu dne 24.11.2021.
Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 72 vyhotoven dne:

9. září 2021

Zápis z RM 72 vypraven dne:

9. září 2021

Zápis z RM 72 zveřejněn dne:

9. září 2021
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