Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 11 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 25.03.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

18:30

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:30

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

18:30

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

18:30

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:17

18:30

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:30

Plná

7
8
9

Prouza Martin, Ing.
Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
13:00

18:30
18:30
18:30

Plná
Plná
Plná

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17

Miroslav Trojan
David Rek, DiS.
Mgr. Jana Balcarová
Ing. Libor Pozděna
Petr Plšek
Ing. Simona Vojnarová
Pavel Horvat
Iveta Habrová

Zapisovatelka

vedoucí TS
vedoucí SL
ředitelka MSSS Oáza
vedoucí OMM
zástupce vedoucí OMP (OMM)
vedoucí ORM (OMM)
vedoucí OSN (OMM)
referentka OŠKS (OF)

Simona Hoffmannová
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13:12
13:29
14:20
14:46
14:46
15:03
16:22
16:49

13:58
14:20
14:46
16:48
14:59
16:22
16:48
18:03

_____________________

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
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Program:
1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 25.03.2019

1/3

Aktuální informace ze SL a TS (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne 05.11.2018)

2/1

Ukončení smlouvy o výpůjčce částí pozemků v ul. Slunečná výpovědí

2/2

Pronájem části pozemku p. p. č. 2038/1 v k. ú. NMNM k podnikání v ul. Pod Výrovem

2/3

Smlouva o BS o zřízení VB pro ČEZ k pozemkům p. p. č. 640/1, 640/4, 643/5, 642/14, 727/9,
640/27, 640/26, 727/5, 645/3, 645/40 a 727/10 v k. ú. Krčín

2/4

Pronájem pozemků pro zařízení staveniště, deponii a příjezd - Březinky

3/1

Dodatek č. 1 k SOD nábytek

3/2

Žádost o znovupovolení předzahrádky pro provozovnou CHEErS

3/3

Smlouva o právu provést stavbu plynovodní přípojky

3/4

Ukazatel rychlosti Vrchoviny a měření rychlosti - požadavek OV Vrchoviny

3/5

Veřejné osvětlení v ul. Školní - žádost SPŠ, OŠ, ZŠ Nové Město nad Metují

3/6

AD - vestavba do podkroví učeben ZŠ Komenského

3/7

Veřejná zakázka - Nábytek do přístavby tělocvičny u ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují

3/8

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Dětské hřiště u zámku,
Husovo náměstí, Nové Město nad Metují

3/9

Veřejná zakázka - Stavební úpravy chodníků v ulicích na Strážnici a Nahořanská

3/10

Kamenný most ve Vrchovinách

3/11

Hydrotechnické posouzení Letního areálu u Metuje

3/12

Objednávka zpracování PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení “Komunikace
na p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují v části ul. Bořetínská“

3/13

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o budoucí smlouvě kupní

3/14

Jednotná kanalizace a vodovod v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují
- žádost na Vodovody a kanalizace Náchod a.s.

3/15

Žádost o dočasné odnětí půdy ze ZPF

4/1

Úprava paušální ceny servisních služeb

4/2

Žádost o změnu - Smlouva o nájmu nebytových prostor, čp. 346 a 292

4/3

Žádost o prominutí nájemného ve výpovědní lhůtě

4/4

Zápis ze 152. zasedání Bytové komise
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4/5

Veřejná zakázka - Výměna plynových spotřebičů 2019

4/6

Žádost o změnu termínu realizace - Výtah MSSS OAZA

4/7

Rozšíření rozsahu projektových prací - Stará škola

4/8

Vyjádření k přístupové komunikaci čp. 60, Vrchoviny

4/9

Nákup nového osobního vozidla

4/10

Žádost Spolku Krčín o umístění mobilního WC v okolí Staré školy v Krčíně

5/1

Hodnocení roku 2018 v MSSS Oáza - ředitelka přizvána ve 13:45 hodin

5/2

Zápis č. 2 z jednání KSPORT

5/3

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT

5/4

Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují

5/5

Žádost ZŠ Komenského o zapůjčení stánků

5/6

Žádost Městského klubu

5/7

Žádost o povolení akce Farní den

5/8

Zápis č. 2 z jednání KKULT

5/9

Žádost o souhlas zřizovatele se zvýšením ceny vstupného - MMUZ

6/1

Univerzální smlouva o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a.s.

6/2

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

6/3

Dotace 2019 - žádosti

6/4

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

6/5

Peněžní dar pro členy komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)

7/1

Systemizace pracovních míst ke dni 01.04.2019

7/2

Aktualizovaný plán obnovy techniky pro TS období 2019 - 2023

7/3

Schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu

7/4

Zápis č. 2 Osadního výboru Spy ze dne 04.03.2019

7/5

Smlouva o zpracování osobních údajů
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1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:45
14:15 - 14:35
14:35 - 16:00
16:00 - 16:55
16:55 - 17:25
17:25 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 - 18:30

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 11-494/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 11:
1.
1/1
1/2
1/3
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15

Úvodní informace a vystoupení
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 25.03.2019
Aktuální informace ze SL a TS (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne 05.11.2018)
Majetkoprávní úkony
Ukončení smlouvy o výpůjčce částí pozemků v ul. Slunečná výpovědí
Pronájem části pozemku p. p. č. 2038/1 v k. ú. NMNM k podnikání v ul. Pod Výrovem
Smlouva o BS o zřízení VB pro ČEZ k pozemkům p. p. č. 640/1, 640/4, 643/5, 642/14, 727/9,
640/27, 640/26, 727/5, 645/3, 645/40 a 727/10 v k. ú. Krčín
Pronájem pozemků pro zařízení staveniště, deponii a příjezd - Březinky
Rozvoj
Dodatek č. 1 k SOD nábytek
Žádost o znovupovolení předzahrádky pro provozovnou CHEErS
Smlouva o právu provést stavbu plynovodní přípojky
Ukazatel rychlosti Vrchoviny a měření rychlosti - požadavek OV Vrchoviny
Veřejné osvětlení v ul. Školní - žádost SPŠ, OŠ, ZŠ Nové Město nad Metují
AD - vestavba do podkroví učeben ZŠ Komenského
Veřejná zakázka - Nábytek do přístavby tělocvičny u ZŠ Komenského v Novém Městě
nad Metují
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Dětské hřiště u zámku,
Husovo náměstí, Nové Město nad Metují
Veřejná zakázka - Stavební úpravy chodníků v ulicích na Strážnici a Nahořanská
Kamenný most ve Vrchovinách
Hydrotechnické posouzení Letního areálu u Metuje
Objednávka zpracování PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
“Komunikace na p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují v části ul. Bořetínská“
Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o budoucí smlouvě kupní
Jednotná kanalizace a vodovod v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují
- žádost na Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Žádost o dočasné odnětí půdy ze ZPF
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4.
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
6.
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5

Správa nemovitostí
Úprava ceny paušální ceny servisních služeb
Žádost o změnu - Smlouva o nájmu nebytových prostor, čp. 346 a 292
Žádost o prominutí nájemného ve výpovědní lhůtě
Zápis ze 152. zasedání Bytové komise
Veřejná zakázka - Výměna plynových spotřebičů 2019
Žádost o změnu termínu realizace - Výtah MSSS OAZA
Rozšíření rozsahu projektových prací - Stará škola
Vyjádření k přístupové komunikaci čp. 60, Vrchoviny
Nákup nového osobního vozidla
Žádost Spolku Krčín o umístění mobilního WC v okolí Staré školy v Krčíně
Školství, kultura a sport
Hodnocení roku 2018 v MSSS Oáza - ředitelka přizvána ve 13:45 hodin
Zápis č. 2 z jednání KSPORT
Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují
Žádost ZŠ Komenského o zapůjčení stánků
Žádost Městského klubu
Žádost o povolení akce Farní den
Zápis č. 2 z jednání KKULT
Žádost o souhlas zřizovatele se zvýšením ceny vstupného - MMUZ
Finance
Univerzální smlouva o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a.s.
Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Dotace 2019 - žádosti
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
Peněžní dar pro členy komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Různé
Systemizace pracovních míst ke dni 01.04.2019
Aktualizovaný plán obnovy techniky pro TS období 2019 - 2023
Schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Zápis č. 2 Osadního výboru Spy ze dne 04.03.2019
Smlouva o zpracování osobních údajů
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 25.03.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 11 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 11-495/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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1/3 Aktuální informace ze SL a TS (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne
05.11.2018)
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 408-17571/18, tj. splatný úkol č. 23485 ze dne 05.11.2018,
vystoupili v úvodu zasedání RM vedoucí Technických služeb města Nové Město nad Metují
(dále jen "TS"), p. Miroslav Trojan, a vedoucí Odboru Správy lesů (dále jen "SL"), p. David
Rek, DiS., s aktuálními informacemi ze svých odborů.
Podrobné náplně a přehled činností, které zajišťují jednotlivé odbory a oddělení, jsou k
dispozici
na
www
stránkách
města,
ve
výročních
zprávách
MěÚ
viz
http://www.novemestonm.cz/obcan/dokumenty-mesta-a-meu/vyrocni-zpravy-meu-1/
Odůvodnění:
Plnění úkolů.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:12 hodin přišel na jednání RM v rámci plnění úkolu, p. Miroslav Trojan, vedoucí
Technických služeb města Nové Město nad Metují (dále jen „TS“) a informoval radní, že TS
zaměstnávají vč. vedoucího 29 lidí, nyní z ÚP schváleno 1 místo metaře a paní na WC a
parkoviště „farská zahrada“ s úvazkem na 6 hodin po dobu 6 měsíců.
Z personální oblasti uvedl p. Trojan následující:
- 9 pracovníků s nejvyšší kvalifikací zajišťuje opravy komunikací, dopravu, svoz odpadků,
opravy městského mobiliáře, v zimě zajišťují zimní údržbu komunikací, mají přidělené trasy
dle plánu a domácí pohotovost. Např. asfaltové směsi zpracujeme cca 100 t. Provádíme
strojní čištění komunikací a veškerý úklid.
- 1 pracovník je stále na dílně a stará se o techniku a připravuje vozy na STK.
- další skupina zaměstnanců zajišťuje údržbu městské zeleně, sečení trávy, prořez a kácení
stromů, postřik proti plevelům a úklid a čištění veřejných ploch. Tito zaměstnanci v zimě
zajišťují zimní údržbu chodníků.
- 3 lidé se starají o skleníky a pařníky a provoz zahradnictví, výsadby, pletí a zalévání ve
městě. V areálu je také dočasný útulek pro nalezené psy. Vedoucí TS pozval radní na
prohlídku tohoto areálu.
- 1 pracovník zajišťuje kompletní provoz veřejného osvětlení a městského rozhlasu. Bylo
diskutováno případné navýšení o dalšího elektrikáře.
- o provoz smuteční obřadní síně a kompletní údržbu hřbitovů ve městě, Krčíně, Vrchovinách
a ve Spech se starají 2 pracovníci. Zajišťují také pronájmy hrobových míst vč. smluv. Dále se
vedoucí TS krátce zmínil a práci metaře, obsluhy veřejných WC a o problematice brigádníků.
Dotazy radních:
Ing. Maur - dlouhodobě hodnotí práci TS a péči o město kladně. Dotázal se na úklid vjezdu do
Husova náměstí, kde jsou v současné době umístění dopravní opatření. TS - dohodne se s
MP, aby v nejméně frekventovanou dobu podržela na chvíli zelenou, provoz zastavila a TS to
mezitím uklidily.
V rámci přítomnosti vedoucího TS byly ještě projednány body 3/5, 7/2 a 7/4. Bod 3/5 - žádost
o doplnění VO v ul. Školní - v případě souhlasu RM půjde o investici - viz usnesení a diskuse
u bodu 3/5. Bod 7/2 - vedoucí TS seznámil radní s aktualizací Plánu obnovy techniky pro TS
na 2019 - 2023 a vysvětlil navrhované změny. Bod 7/4 - nesouhlas OV Spy s opravou
chodníku v ul. V. Moravce asfaltováním - tj. požadavek o zámkovou dlažbu. Po delší diskusi
se radní shodli v tom, že za současných podmínek je řešení opravy navržené asfaltovým
nástřikem jediné možné.
Odchod p. Trojana z jednání RM ve 13:58 hodin.
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Druhým a zároveň posledním vystupujícím VO v rámci plnění usnesení č. RM 408-17571/18
ze dne 05.11.2018, tj. provedení prezentací o aktuálním dění a úkolech na odborech a
odděleních MěÚ, byl p. David Rek, DiS., vedoucí Správy lesů (dále jen "SL") - začátek
prezentace vedoucího SL ve 13:58 hodin. Ještě před zahájením prezentace byl p. Rek na výši
hodinové odměny brigádníků u SL. SL - je to 100 Kč/hod., za méně peněz nechce tuto těžkou
práci nikdo dělat (tahat větve ve stráních atd.). V této souvislosti radní doporučili
vedoucímu TS připravit ve spolupráci s OF odměňování brigádníků u TS v obdobné výši - je
totiž problém brigádníky sehnat.
Větší náklady, SL nemá vlastní zaměstnance - všechny pracovníky (živnostníky) najímáme,
jsou to kvalitní pracovníci, pohotoví, někdy je nutná i okamžitá činnost o víkendech, viz větrné
polomy a zpřístupňování cest. Problémem je přibližování - vzhledem k omezeným možnostem
techniky a hůř přístupným místům. Kůrovec je, a pro letošní rok i znovu bude, největší
problém, který nás trápí. Nejsme schopni přiblížit v krátké době dřevní hmotu a expedovat ji
dál zákazníkovi. Ing. Maur - spolupracujících živnostníků máme kolik? SL - celkem 5, z toho 3
jsou na práci s motorovou pilou a pěstební práce, 1 jako zajištění krmení a údržby
v Klopotovském údolí a 1 příležitostně na nárazovou výpomoc. Ing. Maur - problém je více v
lidech nebo v technice? SL - v technice - na malého vlastníka, jako je město, se nevyplatí
pořídit velkou techniku (vyvážecí soupravu). Nástavba by pomohla řešit drobnosti, plochy o 510 ks, ne že budeme 2 měsíce čekat, jestli se někdo objeví a hlídat (stříkat) kůrovce.
Ing. Němeček - z jakých peněz by to mohlo být financováno? SL - z rozpočtu lesů. Pro nás i
výhoda, že technika TS bude fungovat celoročně a bude v provozu i mimo její hlavní sezónu.
ST - pro nové radní - poslání SL je zajišťovat rekreační funkce lesů. SL - vize hospodaření:
náklady = výnosy. Mgr. Hylský - nová výsadba? SL - je to otázka nabídky školkařských
podniků - nejsou samozřejmě schopny reagovat okamžitě na velké poptávky listnatých dřevin
- stromky ze školky, než přijdou do lesa, projdou většinou 2-3 letým růstovým cyklem. Mgr.
Hylský - pokud bude vědět o někom, kdo by měl zájem pomoci s čištěním lesů, je zájem? SL ano, bude velice rád za takovou pomoc. Ing. Maur - dotaz na změnu poměru listnatých a
jehličnatých dřevin - je tam úvaha sázet více listnatých dřevin? SL - jako vlastník nad 50 ha
má město povinnost dodržovat minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin, běžně
jdeme nad limit více než 30 % ve většině porostů. V některých případech je to i 100 %, ale
samozřejmě je to otázka konkrétního stanoviště. Tyto dřeviny vyžadují zase celkově vyšší
náklady a péči, aby odrostly bez poškození zvěří, takže oplocování.
Mgr. Hylský - dotaz na větší těžební zásahy. SL - větší těžební zásahy se v podstatě neplánují
- zákonný limit zde není naplňován (max. 1 ha), většinou se velikost holé seče, pokud se už k
ní přistoupí, pohybuje okolo 0,2 ha - nesmí se kácet dřeviny mladší než 80 let.
Ing. Maur - vzhledem k výrazně se navyšujícím dotací k zadržování vody v krajině, jsme
schopni si na nějaký vhodný dotační titul sáhnout? SL - přímo na lesním pozemku udělat
takovou záležitosti je otázka nákladů (odtěžit apod.), jen odnětí se pohybuje cca 800 tis.
Kč/ha, přímo jsme se proto nezajímali o dotační programy na vodní plochy budované v
městských lesích. Plochy, které by byly vhodné na využití pro zadržení vody, moc nemáme, a
to vzhledem k většinou silně svahovitému terénu. Ing. Maur - podívá se na to a zašle to, co
měl na mysli.
Ing. Maur - velmi pozitivně vnímá obůrku - chodník od Sepského mostu k obůrce je v nějakém
stádiu? MST - PD je zatím v rozpočtu města. Navázala diskuse radních o trase chodníku a
jeho umístění na pozemcích, které jsou z části soukromé.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 11-496/19
RM bere na vědomí aktuální informace z TS a ze SL přednesené na jednání RM 11 vedoucími TS
a SL.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/1 Ukončení smlouvy o výpůjčce částí pozemků v ul. Slunečná výpovědí
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 705/29 (dříve 705/10) o výměře 110 m2, druh pozemku trvalý travní
porost a část pozemku p. p. č. 705/23 o výměře 360 m2, druh pozemku trvalý travní porost,
oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené u KÚ pro KHK, KP
Náchod na LV 10 001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Části pozemků o celkové
výměře 470 m2 jsou od roku 2006 vypůjčeny manželům [osobní údaj odstraněn], za účelem
údržby zeleně. Vypůjčitelé podali dne 06.03.2019 výpověď smlouvy o výpůjčce, která skončí
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty dne 30.06.2019 (výpovědní doba počíná běžet
01.04.2019, tj. od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně).
Odůvodnění:
Plocha k výpůjčce je zatravněna, na ploše vzrostlá dřevina a dopravní značka. Výpověď
podána bez udání důvodu. Na pozemcích, mimo vypůjčenou část, je zřízen příjezd a přístup
k domu vypůjčitelů, a to smlouvou o zřízení věcného břemene dle GP č. 1539-448/2006.
Smlouvou o výpůjčce ze dne 05.05.2006 sjednán stav pozemků při jejich vrácení zpět městu,
tj. vrátit při ukončení výpůjčky pozemky vyklizené, bez nekulturních porostů a zarovnané. Po
skončení výpůjčky budou údržbu zajišťovat TS stejně jako u zatravněné plochy nad
příjezdovou cestou k RD.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 11-497/19
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 705/29 (dříve 705/10) o
výměře 110 m2 a části pozemku p. p. č. 705/23 o výměře 360 m2, k. ú. Nové Město nad Metují,
podanou dne 06.03.2019 vypůjčiteli: [osobní údaj odstraněn] s tím, že výpůjčka skončí po uplynutí
tříměsíční výpovědní lhůty dne 30.06.2019. RM ponechává údržbu pozemku v gesci TS.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Pronájem části pozemku p. p. č. 2038/1 v k. ú. NMNM k podnikání v ul. Pod Výrovem
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2038/1 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují, zapsaného na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. V souladu s usnesením RM 8 – 288/19 ze dne 11.02.2019 byl ode dne
19.02.2019 do dne 08.03.2019 zveřejněn záměr města pronajmout část pozemku za účelem
zpevnění a oplocení příjezdu k provozovně a za minimální nájemné ve výši 50 Kč za 1 m2 a
rok (tj. 100 Kč za kalendářní rok). Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření
žadatele s nabídkou nájemného v požadované minimální výši. Jiná vyjádření či připomínky
nebyly podány.
Odůvodnění:
Žadatel má v úmyslu plochu zpevnit, čímž dojde k rozšíření vjezdu do provozovny v čp. 1050,
a také oplotit. Na své náklady posune sloup veřejného osvětlení. Veškeré úpravy pozemku i
umístění oplocení budou předmětem samostatného řízení. Znění smlouvy bude vycházet ze
vzorové smlouvy o nájmu části pozemku, schválené usnesením č. RM 367 – 15726/17 ze dne
13.03.2017, doplněné o podmínky RM 11.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 11-498/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 2038/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Nové
Město nad Metují s p. Danielem Hubálkem, IČO: 67472737, se sídlem: Pod Výrovem 1050, 549 01
Nové Město nad Metují, za účelem zpevnění a oplocení příjezdu k provozovně, a to ode dne
01.04.2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, ve stávajícím stavu a za nájemné ve
výši 50 Kč za 1 m2 a rok za podmínek, že po skončení nájemního vztahu bude pozemek vrácen ve
stavu dle dohody a veškeré stavební úpravy pozemku i umístění oplocení budou předmětem
samostatného řízení. RM pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Smlouva o BS o zřízení VB pro ČEZ k pozemkům p. p. č. 640/1, 640/4, 643/5, 642/14,
727/9, 640/27, 640/26, 727/5, 645/3, 645/40 a 727/10 v k. ú. Krčín
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IE-12-2007653/VB/01 název stavby: Nové Město n. M. - Nahořanská v délce 314 m
v městských pozemcích p. p. č. 642/14, 727/9, 640/1, 640/27, 640/4, 640/26, 643/5, 727/5,
645/3, 645/40 a 727/10, v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č.
10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální
pracoviště Náchod.
Odůvodnění:
Jedná se o rekonstrukci el. vedení v Nahořanské ulici z důvodu nevyhovujícího stavu
stávajícího venkovního vedení, která bude řešena novým kabelovým vedením NN,
zasmyčkovaným do nových pojistkových skříní a pilířů pro jednotlivé odběratele. Po přepojení
bude stávající venkovní vedení demontováno. Věcné břemeno bude dle Zásad zřízené za
úplatu 200 Kč za 1 m + DPH v zákonné výši a to na dobu neurčitou. OVRR: Bez připomínek,
bude projednáno v řízení. ORM: Podmínky města jsou doplněné do smlouvy.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 11-499/19
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2007653/VB/01 název stavby: Nové Město n. M. - Nahořanská v městských pozemcích p.
p. č. 640/1, 640/4, 643/5, vše druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, a p. p. č. 642/14,
727/9, 640/27, 640/26, 727/5, 645/3, 645/40 a 727/10, vše druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, vše k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, zapsaných na LV č.
10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště
Náchod v celkové délce cca 314 m se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, a to na dobu neurčitou za celkovou sjednanou cenu za
zřízení věcného břemene ve výši 200 Kč + DPH v zákonné výši za 1 m pozemku zatíženého
věcným břemenem, tj. celkem cca 62 800 Kč + DPH v zákonné výši, a pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
Stránka 9

ZÁPIS Z PORADY RM 11

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

2/4 Pronájem pozemků pro zařízení staveniště, deponii a příjezd - Březinky
Identifikace:
Společnost FATO, a. s., IČO: 27473295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové,
požádala o užívání pozemků či jejich částí: p. p. č. 658/48, 661/2, 665/2, 666/52 v k. ú. Nové
Město nad Metují o celkové výměře 1 224 m2 za účelem zařízení staveniště (oploceného), pro
příjezd k němu, skladování materiálu a dále pro deponování zeminy při výstavbě BD „C“ na
celkovou dobu užívání ode dne 01.04.2019 do dne 31.12.2020. Žadatel uvádí, že pozemky
pro zařízení staveniště, včetně stavebního jeřábu, oplotí. Na příjezdové ploše vedoucí přes
zatravněnou plochu bude odebrána ornice (deponie zajištěna na pozemku žadatele) a příjezd
bude zpevněn zhutnělým recyklátem v tl. 250 mm. Požadovaná plocha pro deponování
zeminy a ornice je zatravněna a nebyla pronajata. Po ukončení užívání budou pozemky
uvedeny do původního stavu (zarovnání, rozprostření ornice, uhrabání a osetí travním
semenem). Část cesty v areálu kasáren, která je užívána též TS, je již zpevněna štěrkodrtí a
je plně únosná i pro vozidla stavby, nebude tedy nijak upravována, dostatečná bude i šíře
průjezdu. V souvislosti s výstavbou objektu „D“ v současnosti pronajaty pozemky pro zařízení
oploceného staveniště a pro příjezd k němu s termínem ukončení smlouvy 13.04.2019 (příjezd
byl rovněž zpevněn recyklátem). Pozemky, které nebudou předmětem nového nájmu, žadatel
vrátí městu vyklizené, zarovnané a oseté do konce března 2019.
Odůvodnění:
Vzhledem k požadovanému začátku užívání ode dne 01.04.2019 není možné záměr města
zveřejnit na 15 dní dle zákona o obcích. Bez zveřejnění záměru je možné uzavřít smlouvy o
nájmu jen na dobu kratší než 30 dní. V této lhůtě pak lze provést zveřejnění záměru a po
skončení zveřejnění projednat záležitost uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků v RM.
Cenu nájmu doporučuje OMM stanovit ve výši stávajícího nájmu, tj. min. 20 Kč/m2/rok.
K záležitosti proběhla schůzka v kanceláři ST dne 20.03.2019, za přítomnosti zástupců
společnosti - žadatele.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur upozornil na potřebu vyjasnit si přípojky tepla - viz informace z PNT s.r.o. - tj.
koordinace vybudování přípojek s PNT a FATO. MST reagoval s tím, že FATO by mělo zajistit
výkop a PNT trubky. MST přislíbil, že bude schůzka s M. Koskem a vyjasní se tyto postupy.
Mgr. Hylský se dotázal na cenu za pronájem ve srovnání s ostatními obdobnými pronájmy.
OMM - odvíjí se to od druhu pozemku - jde o dvojnásobek minimální ceny - tj. 20,- Kč za m2,
takže odpovídající cena.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 11-500/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků v k. ú. Nové Město nad Metují, tj. části p. p. č.
658/48 o celkové výměře 373 m2 (93 m2 příjezd a 280 m2 deponie), druh pozemku ostatní plocha;
části p. p. č. 661/2 o výměře 50 m2, druh pozemku trvalý travní porost; p. p. č. 665/2 o výměře 554
m2, druh pozemku zahrada, a p. p. č. 666/5 o výměře 247 m2, druh pozemku trvalý travní porost; ve
vlastnictví města, vedené na LV 10 001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, a to za účelem oplocení,
skladování stavebního materiálu, příjezdu na staveniště a deponování zeminy, na dobu určitou ode
dne 01.04.2019 do dne 30.04.2019 za podmínek uvedených ve smlouvě a za nájemné v minimální
výši 20 Kč/m2/rok se zájemcem spol. FATO, a. s., člen holdingu FATO, IČO: 27473295, se sídlem:
Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu. RM souhlasí s provedením terénních úprav vedoucích ke zpevnění příjezdové cesty na části
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p. p. č. 661/2 o výměře 50 m2 (sejmutí ornice, položení recyklátu) s podmínkou uvedení pozemků
do původního stavu po ukončení užívání. RM dále ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout
části pozemků p. p. č. 658/48, 661/2 a pozemky p. p. č. 665/2 a 666/5 o celkové výměře 1 224 m2
v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/1 Dodatek č. 1 k SOD nábytek
Identifikace:
ORM předkládá ke schválení dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 018/2019 na dodávku nábytku
do Vestavby přírodovědné učebny, IT učebny v ZŠ Krčín, dle usnesení č. RM 10 - 415/19. V
dodatku je řešena vícepráce v podobě prodloužení 10 žákovských stolů na mikroskopy a 1
učitelského stolu, každého o 20 cm za cenu o 1 911,80 Kč vč. DPH vyšší na každý stůl oproti
kupní smlouvě. Původní cena za 1 žákovský stůl na mikroskop byla 11 320,76 Kč vč. DPH,
cena za žákovský stůl na mikroskop rozšířený o 20 cm bude tedy 13 232,56 Kč vč. DPH.
Původní cena za učitelský stůl byla 9 027,81 Kč vč. DPH, cena za učitelský stůl rozšířený o 20
cm vychází na 10 939,61 Kč vč. DPH. Cena za dodávku nábytku bude zvýšena o 21 029,80
Kč vč. DPH. Celkovou cenu dle uzavřené kupní smlouvy č. 018/2019 ze dne 14.02.2019 je
zapotřebí upravit dodatkem č. 1 z původně smluvených 550 635,91 Kč vč. DPH na 571 665,71
Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Dodatek č. 1 je předložen na základě usnesení č. RM 10 - 415/19.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 11-501/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 018/2019 na "Vybudování učebny přírodovědných
předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují - vybavení nábytkem", uzavíraný mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, který
navyšuje cenu kupní smlouvy o 21 029,80 Kč vč. DPH za vícepráce v podobě prodloužení 10
žákovských stolů a 1 učitelského stolu a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Žádost o znovupovolení předzahrádky pro provozovnou CHEErS
Identifikace:
OMM obdrželo žádost pí Venduly Ježkové, IČO: 75304619, provozovna: Komenského 53, 549
01 Nové Město nad Metují o souhlas s umístěním letní předzahrádky o velikosti 11m2 (9 x
1,3m) před provozovnou CHEErS v domě č. p. 53 v ul. Komenského a to v letní sezóně po
dobu 2 let. Souhlas vlastníka pozemku je třeba doložit pro orgány státní správy, a to k žádosti
o povolení zvláštního užívání komunikace - OS, ODSH a k žádosti o vydání územního
souhlasu - OVRR. Situace předzahrádky je ve stejném provedení jako v minulém období v
roce 2018, viz příloha Situace se zákresem umístění předzahrádky.
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Odůvodnění:
Stanoviska odborů v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 11-502/19
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 11m2 (9 x 1,3m) na chodníku před
provozovnou CHEErS v č. p. 53 v ul. Komenského p. p. č. 2034/30, k. ú. Nové Město nad Metují, a
to v letních měsících na období 2 let, za podmínek, že předzahrádka bude ve stejném rozsahu a
provedení jako v roce 2018 a žadatel si zajistí příslušná povolení orgánů státní správy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Smlouva o právu provést stavbu plynovodní přípojky
Identifikace:
ORM obdrželo žádost pana [osobní údaj odstraněn] o schválení záměru na uložení
plynovodní přípojky pro RD č. p. 1145, ul. Bratří Čapků, Nové Město nad Metují. Přípojka je v
situaci navržena v zeleni na p. p. č. 644/25, který je ve vlastnictví města, k. ú. Krčín, obec
Nové Město nad Metují. ORM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu (dále jen
„SOPPS“), ve které jsou stanoveny podmínky realizace přípojky.
Odůvodnění:
Předložená dokumentace byla odsouhlasena odbornými útvary. Ve SOPPS jsou sepsány
podmínky ORM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 11-503/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu smlouvu o právu provést stavbu plynovodní přípojky
pro RD č. p. 1145, ul. Bratří Čapků, Nové Město nad Metují, k. ú. Krčín mezi městem Nové Město
nad Metují a panem [osobní údaj odstraněn], a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Ukazatel rychlosti Vrchoviny a měření rychlosti - požadavek OV Vrchoviny
Identifikace:
OV Vrchoviny vznesl na svém jednání 1/2019 dne 12.02.2019 podnět na umístění ukazatele
okamžité rychlosti vozidel a požadavek na kontrolu rychlosti vozidel na silnici II/285 20. Jedná
se o úsek nově zrekonstruované silnice mezi městem Nové Město nad Metují a Vrchovinami
podle železniční trati. S otevřením nově zrekonstruované silnice zde dochází ke zvýšené
frekventovanosti dopravy a zvláště k nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti, která je zde
stanovena mezi obcemi na 60 km/hod. Dále je vznesen požadavek na zvýšení kontrolní
činnosti v této lokalitě.
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Další podnět na umístění ukazatele okamžité rychlosti byl vznesen pro lokalitu Spy, ulice
Halínská ve směru od Dobrušky na Krčín z důvodu zvýšení bezpečnosti. Je zde poměrně
vysoká intenzita dopravy. V uvedeném úseku dochází ve větší míře k nedodržování nejvyšší
dovolené rychlosti.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
K dotazům radních - ST - nelze tam zastavovat vozidla, a tak zajistit měření rychlosti MP,
proto tato lokalita je navrhována řešit měřícím radarem, který zde může přistavit pouze PČR.
Bylo diskutováno místo měření a dále bylo vysvětleno i umístění měřiče rychlosti jako na
jiných vjezdech do města. ST nechal hlasovat o první části původně navrženého usnesení:
RM ukládá OMM podání žádosti na Policii ČR Dopravní inspektorát Náchod o zajištění
automatizovaného měření na silnici III/285 20 mezi městem Nové Město nad Metují a
Vrchovinami. Hlasováno: 1 pro, 5 proti, 1 se zdržel - nebylo schváleno. Druhá část usnesení:
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do Grantového programu společnosti
ŠKODA AUTO pro rok 2019 - Dopravní bezpečnost v obcích na akci "Ukazatele okamžité
rychlosti ve Spech a ve Vrchovinách". Hlasováno: 7 pro.
K čl. 3/4
RM ukládá OMM podání žádosti na Policii ČR Dopravní inspektorát Náchod o zajištění
automatizovaného měření na silnici III/285 20 mezi městem Nové Město nad Metují a Vrchovinami.
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 5, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 11-504/19
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci do Grantového programu společnosti
ŠKODA AUTO pro rok 2019 - Dopravní bezpečnost v obcích na akci "Ukazatele okamžité rychlosti
ve Spech a ve Vrchovinách".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Veřejné osvětlení v ul. Školní - žádost SPŠ, OŠ, ZŠ Nové Město nad Metují
Identifikace:
PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy SPŠ, OŠ, ZŠ Nové Město nad Metují, žádá o
doplnění veřejného osvětlení v ulici Školní.
Odůvodnění:
Od nového školního roku 2019-2020 přesune škola provoz Odborné školy do ulice Školní. Dle
názoru ředitelky školy, v podzimním a zimním období, kdy žáci a zaměstnanci docházejí do
školy za tmy a část i za tmy odchází, není toto prostředí bezpečné.
Vysvětlení: Hable Petr – starosta
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Z podrobnějšího projednání:
V průběhu bodu 1/3, při vystoupení vedoucího TS, radní jednali o záležitosti týkající se
požadavku na doplnění VO v ul. Školní a odhlasovali usnesení ve variantě č. 2 - tj. souhlas s
budoucím doplněním.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 11-505/19
RM projednala žádost ředitelky PaedDr. Olgy Taláškové, ředitelky školy SPŠ, OŠ, ZŠ Nové Město
nad Metují, o doplnění veřejného osvětlení v ul. Školní.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 11-506/19
RM souhlasí s doplněním veřejného osvětlení v ul. Školní a ukládá OMM zpracovat ve spolupráci s
TS návrh na tuto novou investici tak, aby o ní mohlo rozhodnout ZM na svém červnovém zasedání.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 AD - vestavba do podkroví učeben ZŠ Komenského
Identifikace:
Předání staveniště na akci “Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění
bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ je naplánováno na dne 29.03.2019.
ORM poptalo autorský dozor (dále jen "AD") u zpracovatele projektové dokumentace firmy
Ing. Roman Kunc - ARCADA PROJEKT, IČO: 72884398. Nabídnutá cena činí za výkon
autorského dozoru ve výši 544,5 Kč vč. DPH/1h výkonu AD + cena za dopravu 677,6 Kč
včetně DPH na jednu cestu tam i zpět (cena zahrnuje cestovné 6 Kč/km + 200 Kč /hod bez
DPH, celkem 30 km na cestu). Předpokládaný počet účastí na kontrolních dnech i mimo ně po
dobu výstavby duben 2019 - leden 2020 činí 55. Z toho vychází předpokládaná cena za
autorský dozor 113 498 Kč vč. DPH. Cena zahrnuje i případnou práci v kanceláři. ORM
předkládá návrh příkazní smlouvy na výkon AD a žádá o schválení výjimky ze Zásad města
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle článku 6 - výjimky, výhradní dodavatel,
technické důvody.
Odůvodnění:
Autorský dozor máme povinnost zajistit na základě stavebního zákona a je třeba, aby ho
prováděla firma, která zpracovávala projektovou dokumentaci. V příkazní smlouva je pouze
uvedena předpokládaná cena, skutečná cena za AD bude nižší. Výkon AD bude na vyžádání
dle potřeby realizace stavby. Na realizaci akce je poskytnuta dotace z IROP a výkon AD je
uznatelným nákladem. ORM doporučuje schválit smlouvu o dílo a souhlasit s výjimkou ze
Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - při zadání stavebního řízení - lze zadat zrovna i autorský dozor? ORM - je to
vlastně povinnost ze zákona. Zde to bylo trochu nestandardně, schvalovalo se to na přímo.
Projektanti naceňují hodinové sazby a dávají ceny z cenových nabídek. Pan Jarolímek poděkoval za odpověď. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 11-507/19
RM schvaluje výjimku ze Zásad města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle článku
6 - výjimky, výhradní dodavatel, technické důvody na výkon AD na akci „Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 11-508/19
RM schvaluje příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce půdních prostor
na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují, Registrační
číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0./16_062/0003747“ mezi městem a firmou Ing. Roman Kunc –
ARCADA PROJEKT, IČO: 72884398, za 544,5 Kč/1hod výkonu AD a 677,6 Kč/1 cesta vč. DPH,
předpokládaná cena 113.498 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Veřejná zakázka - Nábytek do přístavby tělocvičny u ZŠ Komenského v Novém
Městě nad Metují
Identifikace:
Dne 18.03.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Nábytek do přístavby tělocvičny u ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují".
Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo obesláno celkem 12 firem. V rámci zadávacího řízení bylo v určeném termínu doručeno
celkem 5 obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku. Vybavení tělocvičny nábytkem
bude financováno z položky § 3113 org. 1526 ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny, ve
které na vybavení nábytkem bylo předpokládáno 400 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - "bylo poptáno". ORM - jedná se o špatně naformulovanou větu. Správně je
"bylo obesláno".
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 11-509/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zakázku "Nábytek do přístavby tělocvičny u ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují" firmě
SANTAL spol. s r.o., Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, za nabídkovou cenu 238.580,54 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 11-510/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Nábytek do přístavby tělocvičny u ZŠ Komenského v Novém
Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou SANTAL spol. s r.o., Jiráskova
738/II, 379 01 Třeboň ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Dětské hřiště u
zámku, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují
Identifikace:
V současné době je zahájeno zadávací řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
realizaci dětského hřiště v lokalitě u zámku, Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují.
Předložené nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomická výhodnost nabídky, které je
sestaveno ze třech částí - kritérium č. 1 - Nabídková cena včetně platné DPH - 50 %, kritérium
č. 2 - Estetické a funkční vlastnosti, provedení - 30 %, kritérium č. 3 - Efektivní využití plochy
pozemku - 20 %. Z tohoto důvodu navrhuje OMM pro posouzení a hodnocení této zakázky
stanovit speciální komisi ve složení: Mgr. A. Vít Lukas, PaedDr. Tamara Baudišová, Ing.
Simona Vojnarová, Mgr. Andrea Krákorová, pí Karolína Šťastná, pí Věra Prokýšková, Ing.
Simona Němečková, náhradníci komise: Ing. Libor Pozděna, pí Alena Čečetková.
Odůvodnění:

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 11-511/19
RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu
"Dětské hřiště u zámku, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují" ve složení: Mgr. A. Vít Lukas,
PaedDr. Tamara Baudišová, Ing. Simona Vojnarová, Mgr. Andrea Krákorová, pí Karolína Šťastná, pí
Věra Prokýšková, Ing. Simona Němečková, náhradníci komise: Ing. Libor Pozděna, pí Alena
Čečetková.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Veřejná zakázka - Stavební úpravy chodníků v ulicích na Strážnici a Nahořanská
Identifikace:
Dne 18.03.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad
Metují". Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 5 firem. V rámci zadávacího řízení bylo v určeném termínu doručeno
celkem 8 obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku. Na tuto akci bylo požádáno o
přidělení dotačních prostředků z příslušného dotačního programu Státního fondu dopravní
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infrastruktury ve výši 3.771.262 Kč. O přidělení dotačních prostředků má být rozhodnuto v
měsících duben až květen 2019. Na zakázku je v rozpočtu města schválena částka ve výši
3.200 tis. Kč. V případě neobdržení dotace lze od smlouvy o dílo odstoupit. Toto právo je
vyhrazeno ve smlouvě o dílo v článku XV. Závěrečná ustanovení. Stavba chodníku může být
zahájena nejdříve v měsíci září 2019 v souladu s harmonogramem postupu prací na stavbě
"Silnice II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, úseky 4 a 5", kterou bude provádět jiná
realizační firma. V současné době OMM připravuje zadávací řízení na akci "Veřejné osvětlení
a městský rozhlas v ulici Nahořanská", která je součástí projektu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz jak to bude, pokud nebude dotace, rekonstrukci chodníků bychom měli
udělat zároveň s rekonstrukcí komunikace (silnice), kterou provádí KHK.OMM - stavebně se to
natáhne, pustí nás tam až po dokončení silnice cca v září 2019.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 11-512/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zakázku "Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad
Metují" firmě LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o., Langrova 40, 533 41 Lázně Bohdaneč, za
nabídkovou cenu 5 204 446,62 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 11-513/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská v
Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou LZ STAVBY A DEMOLICE
s.r.o., Langrova 40, 533 41 Lázně Bohdaneč ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Kamenný most ve Vrchovinách
Identifikace:
Nové složení OV Vrchoviny dále jednohlasně souhlasí se zařazením a ponecháním
rekonstrukce kamenného mostu mezi investičními prioritami Vrchovin pro rok 2019. Na stav
mostu OV upozorňuje již mnoho let, od roku 2016 je jeho stav již havarijní. OV Vrchoviny z
tohoto důvodu žádá o pokračování řešení této situace a zařazení akce zpět mezi priority
města tak, aby byl obnoven a zajištěn bezpečný průchod pro pěší a cyklisty (zápis OV č.
1/2019 bod 3.).
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že projekt "Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro
pěší a cyklisty" má na straně občanů i své odpůrce, tak bylo svoláno nové jednání, které se
uskutečnilo ve dnech 06.02.2019 a 18.02.2019 na Městském úřadě v Novém Městě nad
Metují. Jednání se zúčastnili zástupci města - p. místostarosta, OMM, zástupci Osadního
výboru Vrchoviny, autor projektové dokumentace, zástupci občanů, kteří se stavbou dle
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zpracované projektové dokumentace nesouhlasí a přizvaný oponentní projektant. Zápis z
jednání je přílohou RM. Závěrem bylo konstatováno, že se nepodařilo nalézt finančně
srovnatelné řešení pro opravu mostu, které by zachovalo jeho původní ráz. Veškeré propočty
a odhady na jeho rekonstrukci v původním, nebo nejvíce obdobném provedení jsou mimo
finanční možnosti města. Na základě této skutečnosti p. místostarosta pověřil ORM k
pokračování prací a podání žádosti pro vydání příslušného povolení stavebního úřadu k
provedení "Rekonstrukce kamenného mostu ve Vrchovinách na lávku pro pěší a cyklisty" dle
již zpracované projektové dokumentace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský požádal o zaslání náhledu řešení lávky e-mailem. OMM přislíbilo zajistit. Pan
Jarolímek - požádal o přiblížení historie řešení rekonstrukce mostu. Vedoucí OMM, ORM, ST
a MST shrnuli celý proces, který vedl k současnému řešení. Ze všech jednání jasně vyplynulo,
že historizující rekonstrukce by byla podstatně dražší než řešení lávkou, důležitá je
jednomyslná podpora OV Vrchoviny k tomuto řešení. Hlasováno o 2 usneseních - o každém
samostatně.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 11-514/19
RM bere na vědomí zápis z jednání ohledně projednání způsobu technického řešení opravy
kamenného mostu ve Vrchovinách ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 11-515/19
RM ukládá OMM podat žádost o příslušné povolení stavby na akci "Rekonstrukce kamenného
mostu na lávku pro pěší a cyklisty ve Vrchovinách" dle již zpracované projektové dokumentace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Hydrotechnické posouzení Letního areálu u Metuje
Identifikace:
Na základě usnesení RM 6-177/19 - RM uložila OMM projednat zadání dle konečného návrhu
LAM Studii odtokových poměrů. Došlo k další schůzce 18.03.2019 s jednatelem
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., dále za účastí MST, zástupců OMM, ORM a
[osobní údaj odstraněn]. Bylo dohodnuto, že nám bude zaslána nabídka a rozsah prací.
Následně OMM předloží do RM 11.
Odůvodnění:
OMM v příloze přikládá nabídku na vypracování hydrotechnického posouzení dopadu
výstavby protipovodňového opatření na Metuji pro ochranu navrhovaného Letního areálu u
Metuje na Q100. Více viz v nabídce. Služba by byla objednána formou objednávky. Součástí
posouzení budou také zpracovány tři varianty opatření s odhadem jednotkových nákladů ve
finálním řešení (štětová stěna, betonová stěna, zvýšení terénu daného území). Zároveň nám
bylo doručeno nezávazné sdělení z Povodí Labe (správce vodního toku) na základě žádosti o
závazné stanovisko, které podal Ing. arch. Vojtěch Lichý.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
MST - nemá problém s usnesením, pouze navrhuje radním ke zvážení, zda ještě také
nepoptat Studii oslunění - spousta stromů zastínila prostor koupaliště, je dobré znát informace
týkající se od kolika do kolika hodin bude prostor koupaliště zasluněný. Studie oslunění by
neměla být nic speciálního a nákladného. Je to ale dobré pro doplnění informace k budoucímu
rozhodování v ZM o této investiční akci. MST - nákladově by to bylo pokryto z vyčleněných
500 tis. Kč na "Koupaliště". Po diskusi přítomných se radní přiklonili k tomu, že Studie
oslunění bude objednána - bylo to řešeno samostatným usnesením.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 11-516/19
RM ukládá OMM objednat vypracování hydrotechnického posouzení dopadu výstavby
protipovodňového opatření na Metuji pro ochranu navrhovaného Letního areálu u Metuje na Q100
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.,
Rokycanova 114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO, za nabídkovou cenu 59.157 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 11-517/19
RM ukládá OMM poptat zpracování Studie oslunění budoucího letního areálu koupaliště u řeky
Metuje.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Objednávka zpracování PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení
“Komunikace na p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují v části ul. Bořetínská“
Identifikace:
Vzhledem k tomu, že v blízké době nedojde k posunu a k získání územního rozhodnutí na
„Terminál Rychta“, se vedení města přiklání k zahájení realizace aspoň části území, které je
zahrnuto v dokumentaci k územnímu řízení (DUR) na „Terminál Rychta“. Jako povolitelná a
realizovatelná část bylo vyhodnoceno území - Komunikace na p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové
Město nad Metují v části ul. Bořetínská. Proto byl zpracovatel DUR „Terminálu Rychta“, firma
JOSTA s.r.o., Červený Kostelec, požádán o zpracování nabídky na zpracování projektové
dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na popsanou část území viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Do územního řízení na "Terminál Rychta" byla v roce 2017 podána námitka, toto odvolací
řízení je na KÚ KHK a je přerušené. V případě podání žádosti o společné územní rozhodnutí a
stavební povolení na část území Terminálu Rychta, bude muset být původní žádost o územní
rozhodnutí na celé území stažena.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o rozsahu komunikace a hlavně o jejím napojení na sousední komunikací.
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K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 11-518/19
RM souhlasí s objednáním zpracování PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na
„Komunikaci na p. p. č. 2034/24 v k. ú. Nové Město nad Metují a v části ul. Bořetínská“ u
zpracovatele celé dokumentace pro územní rozhodnutí na „Terminál Rychta“, tj. u firmy JOSTA
s.r.o., Červený Kostelec, za nabídkovou cenu 113.740,00 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní
Identifikace:
Pro získání územního rozhodnutí na „Komunikaci v bývalém areálu kasáren v Novém Městě
nad Metují“ je třeba, jako jeden z potřebných dokladů územního řízení, podepsat Smlouvu o
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
budoucí smlouvě kupní s GasNet, s.r.o. Jedná se o Smlouvu o podmínkách napojení a
spolupráci při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí kupní smlouvu, na jejímž základě
bude převedeno na provozovatele distribuční soustavy vlastnické právo k plynárenskému
zařízení včetně všech jeho součástí, příslušenství a veškeré související dokumentace, které
bude v areálu bývalých kasáren městem vybudováno.
Odůvodnění:
Za Smlouvy nevyplývá nyní žádné finanční plnění. Vysvětlivky: BD - bytové domy, MO městské objekty.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní nad předloženým plánkem zajímali o trasy plynu a přípojek - bylo
vysvětleno, že jde o akci města, příprava na zainvestování pozemků do budoucna.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 11-519/19
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní mezi městem a firmou GasNet, s.r.o, Ústí nad
Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., Brno, s názvem „Plynovod a přípojky pro 4BD a 2MO,
Nové Město nad Metují“, které je součástí akce „Komunikace v areálu bývalých kasáren v Nové
Městě nad Metují“ a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Jednotná kanalizace a vodovod v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují - žádost na Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Identifikace:
Město má zpracovanou PD k územnímu řízení na akci: „Komunikace v bývalém areálu
kasáren v Novém Městě nad Metují“, která obsahuje i veškerou infrastrukturu pro budoucí
viladomy. Abychom získali souhlas Vodovodů a kanalizací Náchod a.s. do územního řízení
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pro uvedenou akci je třeba vyřešit budoucího provozovatele jednotné kanalizace a vodovodu.
Pro splnění uvedeného je nutné dle Směrnice č. S14/01/18 zažádat Vodovody a kanalizace
Náchod, a. s., o možnost financování a následného provozovaní dané kanalizace. Ředitel fy
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., musí tuto žádost nechat schválit představenstvem
společnosti. Pokud bude akce schválena, tak Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., městu
předloží k podpisu Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvě o půjčce. Po
zpracování PD ke stavebnímu povolení bude předložena k podpisu Smlouva o půjčce, ve
které bude stanovena výše půjčky dle položkového rozpočtu. Půjčka bude obci splácena v 5
letých rovnoměrných splátkách. První splátka bude splacena po roce od podpisu Smlouvy o
půjčce.
Odůvodnění:
Nezbytný krok pro získání územního rozhodnutí a zajištění budoucí realizace investice a její
následné provozování. S ohledem na to, že jednání představenstva proběhlo 5 dní před
konáním RM 11, tak žádost již byla v předstihu na Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
odeslána.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 11-520/19
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., o možnost
financování a následného provozování vybudované jednotné kanalizace a vodovodu v bývalém
areálu kasáren v Novém Městě nad Metují pro budoucí výstavbu 4 viladomů, v souladu se Směrnicí
č. S14/01/18, ve znění přílohy k tomuto.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Žádost o dočasné odnětí půdy ze ZPF
Identifikace:
Firma FATO real s.r.o. podala žádost o souhlas vlastníka s dočasným odnětím půdy ze
zemědělského půdního fondu z důvodu zařízení staveniště pro zásobování stavby bytového
domu "C" v lokalitě Březinky, k. ú. Nové Město nad Metují. Tato žádost souvisí se žádostí
firmy FATO s.r.o. o pronájem pozemků, kterou řeší Bc. Dita Kroupová (viz bod RM 11 - 2/4).
Odůvodnění:
Dočasné vynětí pozemků ze ZPF souvisí s pronájmem pozemků města z důvodu zřízení
staveniště pro výstavbu bytových domů C1 a C2 v lokalitě Březinky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 11-521/19
RM souhlasí s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu z důvodu zařízení
staveniště pro zásobování stavby bytových domů C1a C2 v lokalitě Březinky, k. ú. Nové Město nad
Metují v období probíhající výstavby, nejpozději však do dne 31.12.2020 budou pozemky p. p. č.
661/2, 665/2, 665/5, k. ú. Nové Město nad Metují vyklizeny a navráceny do původního stavu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/1 Úprava paušální ceny servisních služeb
Identifikace:
Jedná se o úprava paušální ceny za servis výtahu v objektu bytového domu čp. 17, ul.
Komenského. Úprava ceny je odůvodněna růstem provozních nákladů v oblasti mzdových
prostředků. Původní cena paušálních služeb 1.482,2 Kč/měsíc vč. DPH se mění na 1.556,5
Kč vč. DPH. Servis výtahu je služba spojená s bydlením, náklady jsou rozúčtovány
nájemníkům domu v rámci ročního vyúčtování služeb.
Odůvodnění:
Jedná se o smluvní cenu služeb. V případě, že s navýšením služeb nebudeme souhlasit, lze
dle smlouvy od tohoto smluvního vztahu odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy bychom
museli sehnat novou servisní organizaci. Dle názoru OSN se nejedná o žádné razantní
navýšení ceny a doporučujeme na změnu přistoupit. Se službami tohoto dodavatele jsme
dlouhodobě spokojeni.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz ve věci informací, kolik stojí servisní paušál jinde. OSN - ceny jsou
podobné. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 11-522/19
RM souhlasí s úpravou paušální ceny za servis výtahu v objektu bytového domu čp. 17, ul.
Komenského z původní ceny paušálních služeb 1.482,2 Kč/měsíc vč. DPH na 1.556,5 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Žádost o změnu - Smlouva o nájmu nebytových prostor, čp. 346 a 292
Identifikace:
Jedná se o žádost p. Jana Suchánka, Na Kopci 26, 54901 Nové Město nad Metují, IČO:
87491249, o změnu v hlavičkách smluv na pronájem nebytových prostor v čp. 346, ul.
Havlíčkova, Nové Město nad Metují (uzavřené dne 23.06.2009) a v čp. 353, ul. Nádražní,
Nové Město nad Metují (uzavřené dne 30.06.2011) ve kterých figuruje jako nájemce. V obou
případech se jedná o změnu smlouvy v části identifikace nájemce, a to o změnu z výše
uvedené podnikající fyzické osoby, na osobu právnickou Buschmaster s.r.o., Na Kopci 26, 549
01 Nové Město nad Metují, IČO: 05970407. Ostatní ujednání smlouvy i způsob využití objektů
zůstává beze změn.
Odůvodnění:
Důvodem změny smluv je změna právní formy stávajícího nájemce prostor.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 11-523/19
RM bere na vědomí žádost p. Jana Suchánka, Na Kopci 26, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
87491249, o změnu v hlavičkách smluv na pronájem nebytových prostor v čp. 346, ul. Havlíčkova,
Nové Město nad Metují (uzavřené dne 23.06.2009) a v čp. 353, ul. Nádražní, Nové Město nad Metují
(uzavřené dne 30.06.2011) v části identifikace nájemce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 11-524/19
RM ukládá OSN zveřejnit záměr změny smluv na pronájem nebytových prostor v čp. 346, ul.
Havlíčkova, Nové Město nad Metují (uzavřené dne 23.6.2009) a v čp. 353, ul. Nádražní, Nové Město
nad Metují (uzavřené dne 30.06.2011), která řeší změnu právní formy stávajícího nájemce, dle
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Žádost o prominutí nájemného ve výpovědní lhůtě
Identifikace:
Jedná se o žádost pí [osobní údaj odstraněn], nájemce bytové jednotky č. 3 v bytovém domě
čp. 352, ul. Nádražní. Paní [osobní údaj odstraněn] podala výpověď z nájmu z důvodu
stěhování do jiného bytu. Stěhování proběhlo v prosinci 2018, stejně tak i předání bytové
jednotky. Nájemce žádá o odpuštění nájemného za měsíce prosinec 2018 a leden a únor
2019 v celkové výši 4.851 Kč (tj. 1.617 Kč/ měsíc) Svou žádost odůvodňuje špatnou finanční
situací, která jí nedovoluje hradit dva nájmy. Byt č. 3 byl nově obsazen ode dne 01.03.2019.
Odůvodnění:
Žadatelka odůvodňuje svou žádost nedostatkem finančních prostředků pro úhradu nájmu ve
dvou bytech najednou. V případech, kdy nájemce opustí bytovou jednotku ještě před
ukončením výpovědní lhůty je možné výpovědní lhůtu zkrátit pouze v případě, že je daná
bytová jednotka okamžitě obsazena nájemcem novým. OSN doporučuje trvat na platbách za
měsíce prosinec 2018 a leden 2019 (tj. 3.234 Kč) a vzhledem ke špatné finanční situaci
žadatelky na tuto dlužnou částku sepsat splátkový kalendář. OSN doporučuje prominout
nájemné za měsíc únor 2019, a to z důvodu, že rozhodnutí BK o novém přidělení bytové
jednotky bylo schválenou RM dne 28.01.2019. Odpuštění nájemného za měsíc únor 2019
doporučuje OSN také z důvodu, že se jedná o bezproblémového nájemce bytu s bezchybnou
platební morálkou.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OSN uvedl, že se jedná o drobný ústupek - bezproblémovým nájemníkům vycházíme
vstříc a doporučuje odsouhlasit variantu B/ navrženého znění usnesení, tj. prominout nájemné
ve výpovědní lhůtě za měsíc únor 2019 ve výši 1.617 Kč. Po diskusi radních byla
odsouhlasena upravená varianta A/, tj. prominutí nájemného ve výpovědní lhůtě za 2 měsíce
(leden a únor 2019) v celkové výši 3.234 Kč.
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K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 11-525/19
RM souhlasí s prominutím nájemného ve výpovědní lhůtě za měsíce leden a únor 2019 v celkové
výši 3.234 Kč, dle žádosti pí [osobní údaj odstraněn], nájemkyně bytové jednotky č. 3 v bytovém
domě čp. 352, ul. Nádražní, a to z důvodu, že byt nebyl nájemcem ve výpovědní lhůtě již užíván.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Zápis ze 152. zasedání Bytové komise
Identifikace:
Zápis ze 152. zasedání Bytové komise, konané dne 13.03.2019.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 11-526/19
RM schvaluje obsah Zápisu ze 152. zasedání Bytové komise konaného dne 13.03.2019 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Veřejná zakázka - Výměna plynových spotřebičů 2019
Identifikace:
Dne 18.03.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Výměna plynových spotřebičů 2019". Hodnotící komise předkládá RM protokol o
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 5 firem. V rámci zadávacího řízení byly v určeném termínu doručeny
celkem 4 obálky s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku. Na zakázku je v Plánu oprav
2019 schválena částka ve výši 430 tis. Kč.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 11-527/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zakázku "Výměna plynových spotřebičů 2019" uchazeči p. Martin Žahourek, Československé
armády 319, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 74893882, za nabídkovou cenu 366.275 Kč vč.
DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 11-528/19
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Výměna plynových spotřebičů" mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a p. Martinem Žahourkem, Československé armády 319, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 74893882, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/6 Žádost o změnu termínu realizace - Výtah MSSS OAZA
Identifikace:
Žádost zhotovitele Výtahy Ostrava spol. s r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO:
43965865, o změnu termínu montáže výtahu v objektu čp. 1424, MSSS Oáza, ul. T. G.
Masaryka. Jedná se o změnu termínu ve smlouvě o dílo č. 251/2018. V RM 8 byl již termín
montáže jednou prodloužen z důvodu nevhodně naplánované montáže v rámci provozu
MSSS Oáza. Nyní zhotovitel žádá o prodloužení termínu z důvodu poškození vyrobených
komponentů výtahu při přepravě. Poškození komponentů je tak vážné, že je nutné vyrobit
nové. Z tohoto důvodu nemůže zhotovitel garantovat dodržení termínu na dokončení montáže
výtahu do dne 15.04.2019 (prodloužený termín dodatkem č. 1). Zhotovitel žádá o prodloužení
termínu do dne 15.05.2019.
Odůvodnění:
Zhotovitel žádá o prodloužení termínu z důvodu poškození vyrobených komponentů výtahu při
přepravě. Poškození komponentů je tak vážné, že je nutné vyrobit nové. Z tohoto důvodu
nemůže zhotovitel garantovat dodržení termínu na dokončení montáže výtahu do dne
15.04.2019 (prodloužený termín dodatkem č. 1). Zhotovitel byl vyzván k doložení
fotodokumentace poškozených komponentů.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:36 hodin - projednáno za přítomnosti ředitelky MSSS Oáza a pak v 16:26 hodin se
radní vrátili k projednání tohoto bodu za přítomnosti p. Horvata. Po delší diskusi se radní
shodli, že v tomto případě bude město trvat na dodržení termínu.
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 11-529/19
RM nesouhlasí s prodloužením termínu dokončení výměny výtahu v objektu čp. 1424, MSSS Oáza
a trvá na termínu dokončení do dne 15.04.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/7 Rozšíření rozsahu projektových prací - Stará škola
Identifikace:
Dne 16.01.2019 proběhla schůzka s vedením města a zástupcem Státní památkové péče, kde
byly představeny dvě varianty možné sanace krovu objektu čp. 22. Na schůzce byla vybrána
varianta určená pro konečnou projekční přípravu. Na této schůzce bylo dále domluveno, že by
bylo vhodné spolu s opravou střechy řešit také staticky poškozené zdivo objektu. Jedná se
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především o statické poruchy zdiva jižní strany objektu. Projektant Ing. Jan Chaloupský byl
vyzván k doplnění cenové nabídky na rozšíření projekčních prací o nejnutnější statické
zajištění objektu. Stávající cenová nabídka ve výši 83.127 Kč vč. DPH bude navýšena o
31.460 Kč vč. DPH na celkových 114.587 Kč.
Odůvodnění:
Rozšíření projekčních prací o nezbytné statické zajištění objektu je v logické návaznosti na
případnou realizaci sanace střešního pláště.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - oprava střechy se dříve neřešila? OSN - oprava střechy se řeší prioritně v
rámci PD. To doplnění se týká statického zajištění objektu - bylo sjednáno na schůzce s
vedením města a úzce souvisí s realizací opravy střechy.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 11-530/19
RM souhlasí s rozšířením rozsahu projekčních prací na sanaci objektu čp. 22, ul. Bratří Čapků
(Stará škola) o nezbytně nutné statické zajištění objektu. Náklady na projekční práce ve výši 83.127
Kč vč. DPH budou navýšeny o 31.460 Kč vč. DPH na celkových 114.587 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/8 Vyjádření k přístupové komunikaci čp. 60, Vrchoviny
Identifikace:
Na základě plnění úkolu z PVO: "PVO ukládá OMM předložit ve spolupráci s MST aktuální
stanovisko a návrh usnesení do RM č. 11 - článek Rozvoj, k podnětu z OV Vrchoviny, který se
týká přístupové komunikace a parkovací plochy u č. p. 60." předkládá OSN informace k
přístupové komunikaci a zpevněné ploše u čp. 60.
Odůvodnění:
Informace jsou předkládány na základě plnění úkolu z PVO. Tato investiční akce byla v
minulosti RM č. 392 zařazena do Zásobníku investičních akcí města.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Radní se dotazovali na současný stav a nezbytnost zpevnění příjezdu a vytvoření parkovacích
míst. Vedoucí OSN vysvětlil, že z pohledu OSN je potřebný přístup především pro příjezd
techniky fy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., pro čištění kanalizační jímky - viz
přečerpávací kanalizace. V objektu knihovny jsou také 3 byty a nájemníci parkují na trávě čím vice se tam bude takto parkovat, bude z toho oraniště. TAJ - je to již vícekrát opakovaný
požadavek.
K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 11-531/19
RM bere na vědomí informace OSN týkající se přístupové komunikace a zpevněné plochy u čp. 60
Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 11-532/19
RM ukládá OMM zařadit investiční akci "PD - Přístupová komunikace a zpevněná plocha u čp. 60,
Vrchoviny" do návrhu rozpočtu na rok 2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.09.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/9 Nákup nového osobního vozidla
Identifikace:
Dne 19.03.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Nákup nového osobního vozidla". Hodnotící komise předkládá RM protokol o
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 5 firem. V rámci zadávacího řízení byly v určeném termínu doručeny
celkem 4 obálky s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku. Na zakázku je v rozpočtu města
schválena částka ve výši 300 tis. Kč.
Vysvětlení: Konvalinová Renata - referent OSÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - kde se bude auto servisovat? OSN - zřejmě v HK, není to problém, je to
autorizovaný servis. Pan Jarolímek - prodejce, který auto prodá, poskytuje slevy na servis, na
práci apod. Zahrnout do budoucna i další kritéria do VŘ - jestli to není trošku zbytečné - první
kritérium cena, když by byl levnější servis u prodejce - mluví ze své vlastní zkušenosti.
K čl. 4/9
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zakázku "Nákup nového osobního vozidla" uchazeči Boháč Milan s.r.o., Obce Ležáků 814, 537
01 Chrudim, IČO: 25999966, za nabídkovou cenu 295.990 Kč vč. DPH.
Bez usnesení
K čl. 4/9 USNESENÍ č. RM 11-533/19
RM ukládá OSU ve spolupráci s OSN zahájit jednání s vítězným uchazečem veřejné zakázky
"Nákup nového osobního vozidla", Boháč Milan s.r.o., Obce Ležáků 814, 537 01 Chrudim, IČO:
25999966 o podmínkách dodání a převzetí vozidla.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OMM, Termín: 06.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/10 Žádost Spolku Krčín o umístění mobilního WC v okolí Staré školy v Krčíně
Identifikace:
Předsedkyně Spolku Krčín pí Zdeňka Pfeiferová žádá RM o umístění 1 ks mobilního WC
v okolí Staré školy v Krčíně. Jako nejvhodnější navrhuje Spolek Krčín místo pod zahradou
zmíněné školy, u garáží na staré nefunkční cestě.
Odůvodnění:
Vyjádření vedoucího TS: Ve Vrchovinách platíme ze tento typ mobilního WC 1.800 Kč/měsíc,
v tom je zahrnut pravidelný servis a úklid. WC je nutné objednat, sepsat smlouvu, zařadit ji do
programu RM ke schválení a poté dát podepsat ST. V budově Staré školy ale dříve WC bylo,
je proto otázkou, zda ho nezprovoznit tam.
Vyjádření OSN bude dodáno přímo na jednání RM (p. Horvat jedná ještě s pí Pfeiferovou).
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Po delší diskusi se radní přiklonili k řešení obnovy WC v objektu Staré školy. Případné využití
mobilního WC by mohlo být pouze při velkých akcích zde pořádaných.
K čl. 4/10 USNESENÍ č. RM 11-534/19
RM ukládá OMM (OSN) zabezpečit zprovoznění WC v objektu Staré školy v Krčíně s tím, že
podmínkou je přihláška Spolku Krčín k odběru vody.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/1 Hodnocení roku 2018 v MSSS Oáza - ředitelka přizvána ve 13:45 hodin
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza je přizvána na jednání RM k hodnocení roku 2018. Tradičně jsou
ředitelé přizváni do RM v souvislosti s předložením Výročních zpráv o činnosti svých
organizací. Výroční zprávu vzala na vědomí již RM č. 10.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:20 hodin přišla na jednání RM ředitelka Městského střediska sociálních služeb Oáza
(dále jen "MSSS Oáza"), paní Mgr. Jana Balcarová, aby radním stručně okomentovala
předloženou Výroční zprávu MSSS Oáza (ta byla projednána již na RM č. 10). Ředitelka
MSSS Oáza mj. uvedla, že ač se jedná o 1 instituci, obsahuje 4 jednotlivé subjekty.
Každá služba je samostatný, registrovaný subjekt, se samostatným personálním obsazením a
také se samostatným rozpočtem.
Domovinka - kapacita 15 klientů denně, v současné době je to dostačující, teď je většinou
obsazenost 13 klientů denně. Vzhledem k prostorům a technickému zázemí - 15 lidí je strop.
Odlehčovací služba - o službu je velký zájem, na půl roku dopředu jsou rezervace. Ředitelka
MSSS Oáza doufá, že se objeví jiný subjekt, který bude dělat stejnou službu - uvažuje o tom
Červený Kostelec. V současné době je obsazeno na půl roku dopředu a ještě 15 náhradníků.
Odlehčovací službu využívají i lidé, kteří mají podané žádosti na Domov pro seniory.
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Domov pro seniory - má jasně danou kapacitu, úmrtí bylo v roce 2018 hodně, tím se mohli
umístit akutní žadatelé. Tlak na umísťování žadatelů do Domova pro seniory není tak výrazný,
neboť mohou využívat ostatní služby.
Pečovatelská služba - jde o dynamickou službu, která se nejvíce vyvíjí a mění - v létě zde byla
Mgr. Balcarová žádat o navýšení o 1 člověka, rozjeli službu do další spádové obce, jsou
povinni pečovatelskou službu zajišťovat, mají odpolední a večerní hygieny. Ode dne
01.01.2019 se změnila výše příspěvku na péči pro člověka, o kterého pečují doma předpokládá se větší zájem pečujících rodin - jedná se o částku ve výši 19.200 Kč. Na
pečovatelské službě by rádi měli odpolední službu ve 2 lidech - zvláště kvůli nabídce
večerních hygien. Zároveň budou mít při navýšení počtu personálu více možností na
doprovody k lékaři (pro rodinu je to velký benefit). Když se navýší personál a třeba nebude
přechodně tolik klientů na hygieny atd., ředitelka MSSS Oáza nemá strach, že pro ně nebude
práce. Budou moct nabídnout i tuto službu (doprovody), na kterou teď nemají vůbec žádnou
kapacitu.
Dotazy radních:
Ing. Maur, MBA - jaká by byla představa navýšení personálu? Ředitelka MSSS Oáza navýšení personálu vidí o 2 pečovatelky, mj. se snaží navyšovat po malých úvazcích,
dlouhodobě byli závislí na dohodářích.
Ve 14:36 hodin přešli radní za přítomnosti paní Mgr. Balcarové k projednání bodu 4/6. Odchod
pí Balcarové ve 14:46 hodin.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 11-535/19
RM bere na vědomí hodnocení roku 2018 v MSSS Oáza a děkuje ředitelce této příspěvkové
organizace za její dosavadní činnost.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Zápis č. 2 z jednání KSPORT
Identifikace:
Dne 12.03.2019 se sešla ke svému 2. jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi
jednotlivých sportovních klubů o dotaci na rok 2019 na provoz sportovišť a sportovní činnost.
KSPORT předkládá RM návrh na dotace jednotlivým sportovním klubům a doporučuje RM
tento návrh schválit (zařazeno jako samostatný bod RM 11 - 5/3).
Odůvodnění:
Předložení zápisu z druhého zasedání KSPORT ze dne 12.03.2019 dle jednacího řádu komisí
zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse zahrnující problematiku řešenou jak v zápise z komise, tak i v bodě
5/3. Hlavní část se pak týkala dotací pro SK a TJ Spartak a souvisejících rizik jejich možné
insolvence či zadlužení a jeho řešení. Radní se návazně na to shodli, že doporučení ZM v
případě dotací pro tyto dva subjekty bude posunuto na další RM, tj. tu, která zároveň
schvaluje program dubnového ZM. Viz usnesení v bodě 5/3.
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 11-536/19
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Sportovní komise ze dne 12.03.2019 ve znění přílohy
k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 12.03.2019 se sešla ke svému 2. jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi
jednotlivých sportovních klubů o dotaci na rok 2019 na provoz sportovišť a sportovní činnost.
KSPORT předkládá RM návrh na dotace jednotlivým sportovním klubům a doporučuje RM
tento návrh schválit.
Odůvodnění:
Vyplývá z pravidel pro rozdělování sportovních dotací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 5/2.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 11-537/19
RM schvaluje poskytnutí dotace na sportovní činnost dle přílohy č. RM 11 - 5/3 takto: Šachový klub
Nové Město nad Metují, z.s., 15 tis Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7667/18 ze dne 22.02.2018.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 11-538/19
RM schvaluje poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních areálů dle
přílohy č. RM 11 - 5/3 takto: TC Nové Město nad Metují, z.s., 28 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují
z.s. 28 tis. Kč. RM pověřuje ST podpisem smluv se žadateli zpracované dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 124-7668/18 ze dne 22.02.2018.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 11-539/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na sportovní činnost dle přílohy
č. RM 11 - 5/3 takto: TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s., 189 tis. Kč, TC Nové Město
nad Metují, z.s., 242 tis. Kč (poskytnuta záloha 40 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 2-37/18 ze
dne 13.12.2018), Tělocvičná jednota Sokol Krčín 388 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město
nad Metují, z.s., 197 tis. Kč, MFK Nové Město nad Metují, z.s., 493 tis. Kč (poskytnuta záloha
200 tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 2-35/18 ze dne 13.12.2018), Aeroklub Nové Město nad
Metují z.s. 190 tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují, z.s., 240 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují
z.s. 71 tis. Kč, Florbalová škola Nové Město nad Metují z.s. 150 tis. Kč, KČT Nové Město nad Metují,
z.s., 60 tis. Kč, LK Nové Město nad Metují z.s. 117 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s.,
190 tis. Kč, HOVRCH, z.s., 145 tis. Kč, PONMM, z.s., (Plavecký oddíl Nové Město nad Metují)
105 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s., 170 tis. Kč, YOSHINKAN Nové Město
nad Metují, z.s., 58 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 11-540/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace sportovním klubům na provoz a údržbu sportovních
areálů dle přílohy č. RM 11 - 5/3 takto: Tělocvičná jednota Sokol Krčín 55 tis. Kč, Tělocvičná jednota
Sokol Nové Město nad Metují, z.s., 55 tis. Kč a Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 55 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 11-541/19
RM rozhodla o odsunutí doporučení ZM ve věci dotace pro SK Nové Město nad Metují a TJ Spartak
Nové Město nad Metují do RM 12 a ukládá ST svolat jednání s vedením SK Nové Město nad Metují
a s vedením TJ Spartak Nové Město nad Metují.
Odpovídá: ST, Provede: OŠKS, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují
Identifikace:
RM 398 dne 18.06.2018 uložila OŠKS aktualizovat ve spolupráci s KSPORT koncepční
materiál "Zásady finanční podpory sportu a tělovýchovy města Nové Město nad Metují"
schválený usnesením č. RM 219-9170/11 ze dne 13.06.2011. OŠKS ve spolupráci se zástupci
jednotlivých sportovních klubů a v souladu s osnovou MŠMT pro zpracování plánu rozvoje
sportu dle zákona o podpoře sportu, vypracovalo "Plán rozvoje sportu města Nové Město nad
Metují". Návrh Plánu rozvoje sportu byl projednán na RM 6 dne 14.01.2019 s tím, že RM
uložila OŠKS projednat tento návrh v KSPORT a poté s případnými připomínkami předložit
RM. Návrh plánu byl projednán na KSPORT 29.01.2019. Upravený návrh Plánu rozvoje
sportu předkládá OŠKS RM ke schválení. Doplněna byla věta: „Město Nové Město nad Metují
může poskytnout sportovnímu klubu finanční spoluúčast na získanou finanční dotaci
v případě, že investiční akce, na kterou bude žádána dotace a rozsah této akce, byly včas
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projednány s příslušnými orgány města, aby tato spoluúčast mohla být zapracována do
rozpočtu města na příslušný rok.“
Odůvodnění:
Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují byl vypracován v souladu s "Doporučenou
osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění
zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu", kterou zveřejnilo na svých stránkách MŠMT.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 11-542/19
RM schvaluje Plán rozvoje sportu města Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Žádost ZŠ Komenského o zapůjčení stánků
Identifikace:
Ředitel Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, žádá RM o
schválení bezplatného zapůjčení 5 ks stánků od TS ve dnech 15.04. - 17.04.2019 na školní
velikonoční výstavu.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Souhlasí se zapůjčením, jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 11-543/19
RM schvaluje bezplatné zapůjčení 5 ks stánků Základní škole Nové Město nad Metují Komenského
15, okres Náchod ve dnech 15.04. - 17.04.2019 na školní velikonoční výstavu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 22.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Žádost Městského klubu
Identifikace:
Ředitel Městského klubu v Novém Městě nad Metují žádá RM o povolení akce Lampionový
průvod s ohňostrojem, konané dne 07.05.2019. Průvod vychází z Husova náměstí ve 20:30
hodin. Ohňostroj bude v areálu sokolovny od 21:15 hodin. Ukončení akce ve 24:00 hodin.
Akce se uskuteční v součinnosti s MP a SDH Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Lampionový průvod s ohňostrojem - jedná se o tradiční akci. Vyjádření MP: Souhlasí se
součinností.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 11-544/19
RM souhlasí s uskutečněním akce Lampionový průvod s ohňostrojem, který se bude konat dne
07.05.2019. Průvod z Husova náměstí ve 20:30 hodin a ohňostroj v areálu sokolovny od 21:15
hodin. Ukončení akce ve 24:00 hodin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Žádost o povolení akce Farní den
Identifikace:
Římskokatolická farnost Nové Město nad Metují žádá RM o povolení akce Farní den, která se
uskuteční na Husově náměstí v prostoru mezi Spolkovým domem a kostelem Nejsvětější
Trojice v neděli 16.06.2019.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná již o tradiční akci, OŠKS souhlasí.
Vyjádření OF: Souhlasí s osvobozením od místního poplatku.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 11-545/19
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním "Farního dne" na Husově
náměstí v prostoru mezi Spolkovým domem a kostelem Nejsvětější Trojice v neděli 16.06.2019.
Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány
žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Zápis č. 2 z jednání KKULT
Identifikace:
Dne 18.03.2019 se sešla ke svému 2. jednání KKULT. OŠKS předkládá zápis z tohoto
jednání. KKULT mj. předkládá návrh na rozdělení dotací a darů v oblasti kultury ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS - předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 11-546/19
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise kulturní ze dne 18.03.2019 ve znění příloh k
tomuto bodu s tím, že navrhované rozdělení dotací a darů v oblasti kultury bude projednáno v bodě
6/3.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/9 Žádost o souhlas zřizovatele se zvýšením ceny vstupného - MMUZ
Identifikace:
Ředitel Městského muzea Nové Město nad Metují žádá o souhlas se zvýšením ceny
vstupného do Městského muzea a Městské galerie Zázvorka ode dne 01.04.2019 podle níže
uvedeného rozpisu:
Městské muzeum
Plné (dospělí) 40 Kč (dosud 35 Kč); snížené (děti od 6 do 15 let, studenti, senioři nad 60 let,
držitelé průkazů ZTP) 20 Kč (dosud 15 Kč); rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti) 80 Kč (dosud 60
Kč)
Městská galerie Zázvorka
Plné (dospělí) 30 Kč (dosud 25 Kč); snížené (děti od 6 do 15 let, studenti, senioři nad 60 let,
držitelé průkazů ZTP) 15 Kč (dosud 10 Kč); rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti) 60 Kč (dosud 40
Kč)
Zvýhodněná vstupenka (návštěva muzea a galerie během jednoho dne)
Plné (dospělí) 60 Kč (dosud 50 Kč); snížené (děti od 6 do 15 let, studenti, senioři nad 60 let,
držitelé průkazů ZTP) 30 Kč (dosud 20 Kč); rodinné (max. 2 dospělí a 3 děti) 100 Kč (dosud
80 Kč).
Odůvodnění:
Výše vstupného v Městském muzeu a Městské galerii Zázvorka je na dosavadní úrovni už cca
10 let. Během této doby se zvýšily náklady na chod muzea a i při porovnání cen vstupného s
většinou srovnatelných muzeí a galerií je cena vstupného nízká.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 11-547/19
RM souhlasí se zvýšením cen vstupného v Městském muzeu a Městské galerii Zázvorka ve znění
přílohy k tomuto bodu předložené ředitelem MMUZ.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/1 Univerzální smlouva o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:
OF předkládá ke schválení aktualizovanou Univerzální smlouvu o předávání hotovosti
v obalech s Komerční bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1.
Odůvodnění:
Na základě smlouvy dochází k předávání většího objemu mincí z parkovacích automatů
v zapečetěných obalech. K přepočtu mincí pak nedochází na pokladně místní pobočky KB, ale
hotovost je zpracovávána centrálně. V současnosti platná smlouva, která byla schválena
usnesením č. RM 360-15418/16 a uzavřena dne 28.11.2016, je tak nahrazena novou verzí,
kde dochází pouze k upřesnění některých pojmů a procesů. Z hlediska finančního a postupu
při předávání hotovosti nedochází k žádným změnám, ze strany Komerční banky dochází
k rozšíření a zlepšení stávající služby.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 11-548/19
RM schvaluje Univerzální smlouvu o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a.s., se
sídlem Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha 1, ve znění přílohy, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Identifikace:
Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují předložila žádost o finanční
příspěvek města ve výši 200 tis. Kč na statické zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a
presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice.
Odůvodnění:
Celkové náklady na opravu jsou předpokládány ve výši 5 200 tis. Kč. V roce 2019 by bylo
profinancováno 1 752,62 tis. Kč s tím, že akce by byla financována z několika zdrojů (MK ČR,
Nadace ČEZ, KHK, Biskupství KH, vlastní zdroje). Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
V roce 2018 město poskytlo dotaci ve výši 150 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - minulý rok bylo poskytnuto 150 tis. Kč - jedná se o stejnou akci? ST - ano.
OF - akce je plánována na více let. Poté odsouhlaseno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 11-549/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město
nad Metují, Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují ve výši 200 tis. Kč na statické zajištění
krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře kostela Nejsvětější Trojice, a pověřit ST podpisem
smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 124 -7667/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 11-550/19
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - zařazení položky dotace na opravu střechy
kostela Nejsvětější Trojice ve výši 200 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta přesunem z § 6409 položka rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Dotace 2019 - žádosti
Identifikace:
Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky
se souhrnem žadatelů s tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory
jednotlivým žadatelům. Návrhy radních budou zpracovány do souhrnné tabulky (konečná
verze přílohy) a předloženy na jednání RM 11. Vybrané dlouhodobé činnosti spolků nemusí
být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou neúčelového daru.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak
RM následně informuje ZM. Byly doručeny žádosti ve znění přílohy. Celková částka schválená
v rozpočtu činí 550 tis. Kč (již vyčerpáno 8,3 tis. Kč) a dále částky, které jsou do rozpočtu
zahrnuty jmenovitě (cyklobusy, festival komedie, stacionář Nona, bazén - příspěvek na
plavání). Částka 160 tis. Kč je dále v rozpočtu vyčleněna na dobrovolnickou činnost s mládeží.
Konečná částka poskytnutých příspěvků bude stanovena s využitím hodnotící tabulky s
případnou její korekcí stanovenou RM jako hodnotící komisí. Celá tabulka bude ještě
předložena jako informace pro ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč
musí být ZM také schváleny.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o jednotlivých žádostech o dotaci z rozpočtu města na rok 2019. U dotací, u
kterých nebyla shoda, bylo postupně hlasováno.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 11-551/19
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za
dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových
činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy takto: Český svaz
bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 4 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 4
tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis.
Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český
červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Konfederace politických vězňů, pobočka Náchod 2 tis.
Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Český
svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Spolek Nezávislá společnost Luštinec, NM 18 tis. Kč, SK Krčínský
prak z.s., NM 7 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 5 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Spy
6 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM 12 tis. Kč, Skupina
neprofesionálních výtvarníků NM 5 tis. Kč, AKADEMICKÉ TÝDNY, o.p.s., NM 3 tis. Kč, Spolek Krčín
NM 15 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč, Linka bezpečí z.s.
Praha 1 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 11-552/19
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy takto: Mateřské centrum Na zámečku
NM (Příměstské tábory) 10 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM (výměna klecí) 3 tis. Kč, Sbor
dobrovolných hasičů - Vrchoviny (opravy a nákup vybavení) 4 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny (údržba techniky) 2 tis. Kč, Myslivecké sdružení NM - Krčín NM 4 tis. Kč, Klub českých
turistů NM z.s. (oslavy 100 let) 8 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (hudební doprovod) 10 tis. Kč,
Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (interaktivní okruh) 5 tis. Kč, Joseph Michael
Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava Aeronautica) 10 tis. Kč, Městský klub NM - Smíšený
pěvecký sbor Kácov NM 30 tis. Kč, Česká křesťanská akademie z.s. NM 5 tis. Kč, Spolek
Podskaláků, NM 13 tis. Kč, David Novotný Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč, Pavel Čadík
Nesovice, IČO: 44099274, 10 tis. Kč, FUKANEC NM 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s.
Pardubice 15 tis. Kč, Salinger z.s. Hradec Králové 18 tis. Kč, Adventor z.s. Praha 2,7 tis. Kč,
Euroregion Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis.
Kč a RM dále pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. ZM 124-7667/18. Ostatním žadatelům, kteří nejsou uvedeni v
usnesení RM, nebylo vyhověno z důvodu, že požadovaný účel poskytnutí dotace není v souladu se
záměry města.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 11-553/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a
dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti práce s mládeží a kultury ve prospěch občanů
města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy
takto: Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa
Dvůr Králové 45 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec
45 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů NM 45 tis. Kč, Junák - český skaut, středisko „ÚTA“ NM 60 tis.
Kč.
, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 11-554/19
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy takto: Život Hradec Králové o. p. s.
100 tis. Kč, Centrum Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč (400 tis. Kč již proplaceno), Městský klub NM 1
000 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM 675 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM (příspěvek na
provoz) 55 tis. Kč (16 tis. Kč již proplaceno).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují obdrželo od Úřadu práce České republiky se sídlem:
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. NAA-V-44/2019 - viz příloha na tzv.
"žlutém papíře" k tomuto bodu.
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Odůvodnění:
Dohoda se týká vytvoření 1 pracovního místa, dělníka pro údržbu města, péče o veřejnou
zeleň ode dne 01.04.2019 do dne 30.06.2019. Uchazeč bude vybírán z uchazečů o
zaměstnání na ÚP. Mzdové náklady do výše 15.000 Kč za zaměstnance budou hrazeny ÚP.
Tato částka nepokryje zcela mzdové náklady v roce 2019.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 11-555/19
RM schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. NAA-V-44/2019 uzavřenou s Úřadem práce Českém republiky, Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7, předmět dohody/druh práce: 1x dělník/dělnice pro údržbu města, péče o
veřejnou zeleň ode dne 01.04.2019 do dne 30.06.2019, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Peněžní dar pro členy komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)
Identifikace:
Peněžní dar pro členy komise SPOZ za vykonané slavnostní obřady v prvním čtvrtletí 2019 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Na základě usnesení č. ZM 2-40/18 k čl. 5/14 přiznat peněžní dar nečlenům ZM za vykonané
slavnostní obřady.
Vysvětlení: Petera Josef, Mgr. - vedoucí OS
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 11-556/19
RM souhlasí s vyplacením peněžního daru členům komise SPOZ (kteří nejsou zastupiteli) za první
čtvrtletí 2019 a vykonané slavnostní obřady - vítání občánků, životní jubilea - dle přehledu o počtu
vykonaných obřadů, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OS, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/1 Systemizace pracovních míst ke dni 01.04.2019
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují každoročně zaměstnává v TS pracovníky na veřejně prospěšné
práce. Tito pracovníci jsou zaměstnáváni na základě smlouvy mezi městem Nové Město nad
Metují a Úřadem práce Náchod a je s nimi uzavírána pracovní smlouva. Rada města svým
usnesením č. RM 7-276/19 schválila počet systemizovaných míst, kde byl předpoklad, že
budou v letošním roce zaměstnáni 2 lidé z ÚP. Předpokládáme, že by TS zaměstnali 3 lidi, a
proto je RM předkládán nový přehled systemizovaných míst MěÚ Nové Město nad Metují ode
dne 01.04.2019 s navýšením 1 pracovního místa v TS.
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Odůvodnění:
Navýšení 1 pracovního místa v TS pro zaměstnance z ÚP, který bude vykonávat veřejně
prospěšné práce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 11-557/19
RM schvaluje s platností ode dne 01.04.2019 navýšení 1 pracovního místa v TS pro zaměstnance z
ÚP, který bude vykonávat veřejně prospěšné práce.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Aktualizovaný plán obnovy techniky pro TS období 2019 - 2023
Identifikace:
TS předkládají aktualizovaný plán obnovy techniky TS na období 2019 - 2023
Odůvodnění:
Aktualizace plánu obnovy techniky vychází z nových zkušeností, z vývoje cen na trhu a z
přechodu na jinou technologií v provádění zimní údržby komunikací v Novém Městě nad
Metují.
Přesun nákupu vysokozdvižné plošiny z roku 2019 na rok 2020 je navržen z důvodu zjištění,
že v rozpočtu TS na rok 2019 schválená částka Kč 3 miliony na nákup plošiny požadovaných
parametrů nepostačuje. Přestože byl vedoucím TS prováděn předběžný průzkum u
dodavatelských firem, došlo k nedostatečnému odhadu vývoje cen.
Náhrada původně navržené koupě traktoru pro rok 2020 komunálním strojem s přední radlicí
a sypačem je navržena z důvodu stále se zhoršujícího průjezdu komunikací na sídlištích a v
části města Na Františku.
Vzhledem k přeplnění komunikací parkujícími auty je obtížné traktorem se zadní radlicí
bezpečně projíždět. TS proto navrhují nákup komunálního nosiče s přední radlicí a sypačem.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 1/3.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 11-558/19
RM schvaluje předložený aktualizovaný plán obnovy techniky pro TS na období 2019 - 2023 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: TS, Provede: TS
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 11-559/19
RM doporučuje ZM schválit změnu položky rozpočtu TS na rok 2019 § 3745 - vysokozdvižná
plošina, na nákup komunálního nosiče s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací v Novém
Městě Nové Město nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 18.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/3 Schválení výjimky ze Zásad města pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:
Z důvodu akutního řešení nedostatku pracovních sil a řešení kůrovcové kalamity, předkládá
SL k rozhodnutí žádost o výjimku ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání
dílčích smluv na provádění těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální
potřeby správce (vedoucího odboru správy městských lesů). Práce budou objednávány dle
potřeby za sjednanou cenu 180 Kč/hod. vč. DPH za ruční práce, za 250 Kč/hod. vč. DPH za
práce s mechanizací a za částku 500 Kč/hod. za výškové a rizikové práce, a to na období ode
dne 01.04.2019 do dne 31.12.2020. Snahou je také udržení kvalitních a místně znalých
živnostníků, kteří dlouhodobě vykonávají tyto činnosti, a zaručují v podstatě okamžitou
„akceschopnost“ v naléhavých případech. Dalším důvodem je i možnost okamžitého navýšení
pracovních sil, bez nutnosti zadávání výběrových řízení, a tím zkrácení termínů k likvidaci
potencionálních rizik (např. nově vzniklá kůrovcová oka).
Odůvodnění:
Naléhavá potřeba (akutní nedostatek pracovních sil, řešení kůrovcové kalamity).
Vysvětlení: Rek David, Dis. - vedoucí SL
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 11-560/19
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad města pro zakázky malého rozsahu na uzavírání dílčích
smluv na provádění těžebních a pěstebních prací v městských lesích, a to dle aktuální potřeby
správce. Práce budou objednávány dle potřeby za sjednanou cenu 180 Kč/hod. vč. DPH za ruční
práce, za 250 Kč/hod. vč. DPH za práce s mechanizací (motorová pila, křovinořez, zemní vrták,..) a
za částku 500 Kč/hod. za výškové a rizikové práce (lezecké práce, ořez korun stromů,…), a to na
období ode dne 01.04.2019 do dne 31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Zápis č. 2 Osadního výboru Spy ze dne 04.03.2019
Identifikace:
Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne 04.03.2019 v
knihovně Spy viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy z OV jsou RM předkládány dle delegované kompetence ze ZM. Zastupitelům jsou
rozesílány pouze na vědomí. Podněty jsou řešeny buď jako operativa ihned nebo
prostřednictvím úkolů z PVO, příp. po přípravě od odborných útvarů jsou předkládány k
rozhodnutí v RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k rekonstrukci chodníku v ul. V. Moravce v bodě 1/3.
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 11-562/19
RM projednala Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 04.03.2019 v knihovně
Spy, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 11-561/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 2 Osadního výboru Spy ze dne 04.03.2019, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Identifikace:
RM je předkládán návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů, jako součást již schválené
smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole mezi městem Nové Město nad
Metují a Auto*Mat, z. s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319. Předmětem smlouvy
je závazek zpracovatele - společnosti Auto*Mat, z. s., - zpracovávat osobní údaje účastníků
kampaně - v souladu s GDPR. Se smlouvou není spojeno žádné finanční plnění, jde o
formální dodržení právních předpisů při nakládání s osobními údaji.
Odůvodnění:
Schválení Smlouvy o zpracování osobních údajů, jako součást již schválené smlouvy o
spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole mezi městem Nové Město nad Metují a
Auto*Mat, z. s.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 11-563/19
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi městem Nové Město nad Metují a
Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, jako součást smlouvy o spolupráci
při realizaci kampaně Do práce na kole, a pověřuje ST jejím podpisem ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 11 vyhotoven dne:

28. března 2019

Zápis z RM 11 vypraven dne:

28. března 2019
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