Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 100 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 19.09.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

15:41

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

15:41

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

15:41

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

14:08

15:41

Částečná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

15:41

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

15:41

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

15:41

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

15:41

Částečná

vedoucí OŠKS (OF)

13:05

13:31

Částečná

11 Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:30

15:04

Částečná

12 Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

13:30

13:45

Částečná

vedoucí OSN (OMM)

13:48

14:13

Částečná

vedoucí ORM (OMM)

14:15

15:04

Částečná

Omluven

13:20-13:25

Hosté:
10

13

Bc. Iveta Habrová

Petr Tichý

14 Ing. Pavel Škoda

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.09.2022

1/3

Zvýšení poplatků na autobusových stanovištích ve městě - plnění usnesení z RM 79

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Vzdání se místa ředitelky MKN

2/2

Úprava platu ředitelky „ZŠ Malecí"

2/3

Poděkování DED

2/4

Žádost Spolku Krčín o finanční příspěvek na veřejnou akci Strašidelný Krčínský park

2/5

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Prodej části pozemku p. p. č. 847/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Kaštánky

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 2121/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují - ul. Ve Vilách

3/3

Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Nové Město nad Metují - k podnikání - stánek

3/4

Žádost o pronájem částí pozemků v k. ú. Vrchoviny - k podnikání

3/5

Kanalizace Spy - Krčín

3/6

Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les

4.

Správa nemovitostí

4/1

Přestavba objektu DPS - III. etapa - Dodatek č. 1 ke SOD

4/2

MŠ Krčín - vybudování nové ložnice - Dodatek č. 1 ke SOD

4/3

Přidělení náhradního krizového bytu

4/4

Hledání úspor a alternativních zdrojů energií pro město

5.

Rozvoj

5/1

Pasport městského mobiliáře - doplnění mobiliáře

5/2

Dodatek č. 2 - MŠ Rašínova spojovací krček

5/3

SSKHK - ul. Klopotovská smlouvy
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5/4

Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 3 ke SOD

5/5

Revitalizace zahrady MŠ Krčín a MŠ Vrchoviny

5/6

PD - Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22, ul. Bratří Čapků čp. 22, Krčín
- dodatek č. 1 ke SOD

5/7

Obnova nátěru špaletových oken a výměna oken v suterénu budova čp. 1225 Spolkový dům
- dodatek č. 1 ke SOD

5/8

BD Metuj, Dohoda o ukončení SOD na zpracování PD

5/9

Smlouva o právu provést stavbu chodníku a VO v ul. Klopotovská

5/10

Znovupovolení předzahrádky pro kavárnu Rozlitý kafe v ul. Bořetínská

5/11

Živičný kryt v ul. Stavební - Dodatek č. 1 ke SOD

5/12

Kupní smlouva na odkoupení plynovodní přípojky

6.

Finance

6/1

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

6/2

Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací

6/3

Navýšení položky platy, sociální a zdravotní pojištění - RO

6/4

Navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - RO

6/5

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

6/6

Darovací smlouva - díla Vladimíra Suchánka

6/7

Bezúplatný převod majetku PO

6/8

Změna obsazení Komise škodní

6/9

Vyřazení majetku

6/10

Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2022

6/11

Dodatky smluv na kopírovací stroje

7.

Různé

7/1

Aktualizace příloh 2 a 4 Organizačního řádu

7/2

Zápis č. 9 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 06.09.2022

7/3

Humanitární sbírka - dne 12.11.2022

7/4

CP Mandl - změna smlouvy o licenci a pronájmu aplikace

7/5

Program prevence rizikového chování 2022 - žádost "ZŠ Malecí"
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7/6

CP Mandl - Rámcová smlouva o zajištění sociální služby

7/7

Dodatek č. 1 Servisní smlouvy

7/8

Nové vyvěšení obrazu sv. Františka Xaverského - poděkování RM Ing. K. Nývltovi

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 93-5033/22

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Název:

Zápis z 9. jednání Komise názvoslovné ze dne 04.05.2022

Zadání:

konstatuje
na základě doporučení KON (k žádosti občana o pojmenování ulice ve Vrchovinách),
že varianta pojmenování pouze jedné ulice v rámci katastru je v současné době
nesystémová, proto rozhodne ohledně pojmenování až v kontextu s komplexním
řešením názvosloví ulic ve Vrchovinách.

Založeno:

02.06.2022

Plnění úkolu:

22.06.2022: Žadatel informován. Po vyjádření Osadního výboru Vrchoviny bude
předloženo do ZM 26.
06.09.2022: SPLNĚNO - stanovisko OV Vrchoviny je nesouhlasné, projednala RM
98, předloženo ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 76-4344/21

Název:

Diskuse

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnost odstranění současného DZ 30 km/hod. ve Spech v ul.
Halínská v souvislosti s tím, že zde byl umístěn radar, vybudován chodník a je
osvětlen přechod pro chodce. Informace do RM předložit vč. stanoviska OV Spy.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

14.09.2022: Splněno.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 06.09.2022
Původní plnění: 27.06.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022
Původní plnění: 29.11.2021

22.06.2022: Žádost o nový termín. Probíhá řízení ke stanovení odstranění DZ.
16.03.2022: Žádost o nový termín. Ze strany SSKHK bylo omezení rychlosti součástí
projektu financovaného z dotace, musí být tedy nejprve vyjádření-souhlas
poskytovatele dotace.
08.12.2021: Zástupce Dopravního inspektorátu Náchod souhlasí s odstraněním DZ z
důvodu umístění rychlostního měřiče a vybudovaného přechodu pro chodce a
chodníku. O odstranění DZ jednáme s vlastníkem komunikace.
24.11.2021: Žádost o nový termín. Předsedkyně OV Spy s odstranění DZ souhlasila.
Dotaz na možnost odstranit sníženou rychlost byl odeslán na DI PČR.
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Číslo úkolu:

RM 99-5330/22

Zodpovědný: Fröde Vratislav, Ing.

Název:

Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 31.08.2022 a Závěry z
kontrolního šetření

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 31.08.2022 a Závěry z provedeného
kontrolního šetření ve znění příloh k tomuto bodu.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 99-5329/22

Název:

Smlouva o dlouhodobém pronájmu tlakových lahví TG na technické plyny

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dlouhodobém pronájmu tlakových lahví TG a dalších distribučních
prostředků na technické plyny (1x kyslík, 1x oxid uhličitý svařovací) na dobu 3 let za
celkovou sumu Kč 16.460,84 vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Smlouva je podepsána a předána k zaevidování na OF.

Číslo úkolu:

RM 99-5328/22

Název:

Smlouva o dlouhodobém pronájmu tlakové lahve ACE na technické plyny

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dlouhodobém pronájmu tlakové lahve ACE a dalších distribučních
prostředků na technické plyny (acetylen pro autogen) na dobu 3 let za celkovou sumu
8.230,42 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Linde Gas a.s., U
Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Smlouva je podepsána a předána k založení na OF.

Číslo úkolu:

RM 99-5327/22

Název:

Pravidla pro uveřejňování smluv úprava

Zadání:

schvaluje
Pravidla pro uveřejňování smluv uzavíraných městem Nové Město nad Metují,
kterými se ruší Zásady pro uveřejňování smluv uzavíraných městem Nové Město nad
Metují schválené usnesením č. RM 351-15009/16 ze dne 04.07.2016, ve znění

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 08.09.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 12.09.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 12.09.2022

Zodpovědný: Šímová Lucie, Mgr.
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přílohy k tomuto bodu.
Založeno:

07.09.2022

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 08.09.2022

Plnění úkolu:

Pravidla zveřejněna na intranetu

Číslo úkolu:

RM 99-5326/22

Název:

Smlouva o společném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o společném zadávání a zmocnění centrálního zadavatele na zakázku
Dodávka kancelářských, hygienických a čistících potřeb pro město Nové Město nad
Metují a jeho PO a pověřuje ST podpisem v rozsahu přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Smlouvy přeposlány PO a podepsány.

Číslo úkolu:

RM 99-5323/22

Název:

Žádost Spolku Krčín o finanční příspěvek na veřejnou akci Strašidelný Krčínský
park

Zadání:

ukládá
OŠKS předložit žádost Spolku Krčín o finanční příspěvek na veřejnou akci
Strašidelný Krčínský park do programu jednání RM 100 s tím, že bude zpracována
podle platných "Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Nové Město nad Metují" a bude obsahovat podrobnější údaje o akci a jejím
financování.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno - viz bod v této RM 100.

Číslo úkolu:

RM 99-5320/22

Název:

Žádost TJ Spartak - dodatek k veřejnosprávní smlouvě a odklad splátky

Zadání:

doporučuje ZM schválit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě 42/2022 ze dne 18.07.2022 s Tělovýchovnou jednotou
Spartak Nové Město nad Metují, z.s., ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jeho podpisem.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 26.

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022
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Číslo úkolu:

RM 99-5319/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Žádost TJ Spartak - dodatek k veřejnosprávní smlouvě a odklad splátky

Zadání:

doporučuje ZM schválit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 57/2019 ze dne 03.12.2019 s Tělovýchovnou
jednotou Spartak Nové Město nad Metují, z.s., ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 99-5318/22

Název:

Žádost TJ Spartak - dotace na Rekonstrukci ledové plochy a chlazení ZS

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 Tělovýchovné jednotě Spartak Nové
Město nad Metují, z. s., na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy a chlazení
zimního stadionu“ ve výši 10 506,11 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace bude
proplacena po předložení smlouvy s Národní sportovní agenturou.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 99-5317/22

Název:

Žádost SK Nové Město nad Metují - dotace na Výměnu osvětlení a střídačky

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - nová položka Dotace Sportovní klub - výměna osvětlení a střídačky ve výši 915
tis. Kč (§ 3419). Částka bude pokryta navýšením příjmové položky 1211 - daň
z přidané hodnoty.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 99-5316/22

Název:

Žádost SK Nové Město nad Metují - dotace na Výměnu osvětlení a střídačky

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 Sportovnímu klubu Nové Město nad
Metují, z. s., na realizaci projektu Výměna osvětlení a střídačky ve výši 915 tis. Kč a
pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o
poskytnutí dotace. Dotace bude proplacena po předložení smlouvy s Národní
sportovní agenturou.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Stránka 8

ZÁPIS Z PORADY
RM 100 ze dne 19.09.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Založeno:

07.09.2022

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 99-5314/22

Název:

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

Zadání:

rozhodla
o přesunu bodu "Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva" do programu příští
RM 100, která se koná dne 19.09.2022.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Bod s příslušnou tabulkou je vložen do jednání této RM 100.

Číslo úkolu:

RM 99-5313/22

Název:

Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy čp.
1234 a 1248" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices s.r.o., se
sídlem Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, kterým se prodlužuje
doba plnění nejpozději do dne 16.09.2022, vše ve znění opravené přílohy tohoto
bodu. RM pověřuje ST podpisem Dodatku č. 2.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek podepsán.

Číslo úkolu:

RM 99-5312/22

Název:

Pojmenování veřejného prostranství v Novém Městě nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM schválit
pro schody nad loukou Provaznicí u řeky Metuje název "Sta schody" (historický
pomístní název).

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 26 dne 15.09.2022.

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Škoda Pavel, Ing.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022
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Číslo úkolu:

RM 99-5310/22

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 99-5309/22

Název:

Aktuální stav projektů ke dni 30.08.2022

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
aktuální stav dotovaných projektů ke dni 30.08.2022 ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 99-5302/22

Název:

Návrh na změnu Územního plánu - Osada u sta schodů

Zadání:

doporučuje ZM schválit
obdržený návrh na pořízení změny Územního plánu Nové Město nad Metují - změnu
pozemků parc. č. 1652/10 a 1652/11 v k. ú. Nové Město nad Metují ze stávající
plochy zemědělské (NZ) na plochu rekreace - zahrádkářské osady (RZ).

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 99-5301/22

Název:

LDT Pavlátova louka - vyúčtování 2021

Zadání:

schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a nájemkyní LDT Pavlátova
louka Alicí Frischovou, se sídlem Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 65582101, na jejímž základě budou do majetku města převedena krbová kamna
Thorma Bozen B Top v hodnotě 15.534 Kč a třísložkový komín Peko 26,9 v hodnotě
25.894 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 13.09.2022

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 12.09.2022

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 08.09.2022

Zodpovědný: Rohulán Jan

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022
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ZÁPIS Z PORADY
RM 100 ze dne 19.09.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 99-5300/22

Zodpovědný: Rohulán Jan

Název:

LDT Pavlátova louka - vyúčtování 2021

Zadání:

schvaluje
Darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a nájemkyní LDT Pavlátova
louka Alicí Frischovou, se sídlem Kpt. Jaroše 108, 549 01 Nové Město nad Metují,
IČO: 65582101, na jejímž základě bude do majetku města převeden konvektomat
RETIGO VISION B611 v hodnotě 49.000 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 99-5299/22

Název:

Výpověď smlouvy o nájmu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka

Zadání:

souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka, o celkové výměře 94,2 m2, za následujících podmínek: minimální
nabídková cena 1.000 Kč/m2/rok, nájem na dobu neurčitou, tříměsíční výpovědní
lhůta, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 99-5298/22

Název:

Výpověď smlouvy o nájmu č. p. 201, ul. T. G. Masaryka

Zadání:

bere na vědomí
podanou výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka, o celkové výměře 94,2 m2, mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a Tomášem Hojným, Jirouškova 391, 517 24 Borohrádek, IČO: 06554521.
Nájem výše uvedeného nebytového prostoru skončí ke dni 31.10.2022.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 12.09.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 12.09.2022
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ZÁPIS Z PORADY
RM 100 ze dne 19.09.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 99-5297/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les

Zadání:

ukládá
TS provést v případě kácení ve stromořadí a významných solitérních stromů náhradní
výsadbu.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Náhradní výsadba stromů bude prováděna dle požadavku RM.

Číslo úkolu:

RM 99-5294/22

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 677/2,
677/24, 704/1, 709/1, 715/48 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet,
s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústi nad Labem, k
částem pozemků ve vlastnictví města, a to pozemku p. p. č. 677/2, p. p. č. 677/24, p.
p. č. 704/1, p. p. č. 709/1 a p. p. č. 715/48 v k. ú. Nové Město nad Metují, v rozsahu
cca 615,55 m2 dle situačního snímku s tím, že úhrada za zřízení věcného břemene
bude stanovena vlastní smlouvou o zřízení věcného na základě znaleckého posudku
vypracovaného po skutečném zaměření stavby GP, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

20.09.2022: Splněno. Smlouva podepsána dne 15.09.2022.
14.09.2022: Žadatel informován dopisem odeslaným dne 08.09.2022. Čekáme na
doručení smlouvy k podpisu ST.

Číslo úkolu:

RM 99-5293/22

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 236/2 v k. ú.
Krčín a p. p. č. 2156 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022901/SOBS VB/03 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, k části pozemku ve
vlastnictví města, a to pozemku p. p. č. 236/2 v k. ú. Krčín, v rozsahu cca 16,8 m2 dle
situačního snímku se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene, za
jednorázovou nabídnutou cenu ve výši 2.000 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a dále smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022901/SOBS VB/08 se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IVPodmokly, k části pozemku ve vlastnictví města, a to pozemku p. p. č. 2156 v k. ú.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 17.10.2022
Splněno: 20.09.2022
Původní plnění: 19.09.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Stránka 12

ZÁPIS Z PORADY
RM 100 ze dne 19.09.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 5,4 m2 dle situačního snímku se zákresem
předpokládaného rozsahu věcného břemene, za jednorázovou nabídnutou cenu ve
výši 2.000 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem obou smluv.
Založeno:

07.09.2022

Termín plnění: 17.10.2022
Splněno: 20.09.2022
Původní plnění: 19.09.2022

Plnění úkolu:

20.09.2022: Splněno. Smlouva podepsána dne 15.09.2022.
14.09.2022: Žadatel informován dopisem odeslaným dne 08.09.2022. Čekáme na
doručení smlouvy k podpisu ST.

Číslo úkolu:

RM 99-5292/22

Název:

Darování stavby hřiště a pozemku p. p. č. 743/12 v k. ú. Krčín od TJ Spartak do
vlastnictví města

Zadání:

doporučuje ZM schválit
přijetí daru (bezúplatný převod darovací smlouvou), a to stavby hřiště umístěného na
pozemku p. p. č. 83/2 a pozemku p. p. č. 743/12, oba v k. ú. Krčín, a pozemku p. p. č.
743/12 o výměře 31 m² v k. ú. Krčín (vč. všech součástí a příslušenství) z vlastnictví
Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují, z.s., IČO: 46523600, se
sídlem Pod Lipami 459, Nové Město nad Metují, do vlastnictví města Nové Město nad
Metují s tím, že město Nové Město nad Metují uhradí správní poplatek za návrh na
vklad práva do KN.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

09.09.2022: Splněno. Předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 99-5291/22

Název:

Směna části pozemku p. p. č. 658/48 za část pozemku p. p. č. 658/12 a st. p. č.
2207/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM schválit
směnu části pozemku ve vlastnictví města Nové Město nad Metují - pozemek p. p. č.
658/48, ostatní plocha, o výměře 2608 m2, vedený na LV č. 10001, pro k. ú. Nové
Město nad Metují, o výměře cca 850 m2, za část pozemků ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje - pozemek p. p. č. 658/12, ostatní plocha, o výměře 3742
m2, a pozemek st. p. č. 2207/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m2, oba
vedené na LV č. 1801, pro k. ú. Nové Město nad Metují, o celkové výměře cca 850
m2.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

09.09.2022: Splněno. Předloženo do ZM.

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022
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ZÁPIS Z PORADY
RM 100 ze dne 19.09.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 99-5290/22

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Návrh na ocenění občanů a organizací u příležitosti 28. října - doplnění

Zadání:

doporučuje ZM schválit
veřejné ocenění formou "Poděkování města" právnickým osobám Ammann Czech
Republic a. s. za bezplatné poskytování obědů pro ukrajinské uprchlíky v období od
března do srpna 2022 a Mateřskému centru Na zámečku, o.p.s. za provozování
Adaptační skupiny ode dne 01.04.2022 do dne 31.08.2022 pro ukrajinské děti ve
věku 3-6 let. Ocenění budou předána na slavnostním večeru u příležitosti oslav 28.
října 2022 na zámku rodiny Bartoň - Dobenín.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 99-5289/22

Název:

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas s použitím investičního fondu

Zadání:

schvaluje
čerpání fondu investic ve výši 60 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Krčín na
nákup keramické pece do ateliéru výtvarné výchovy.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 99-5288/22

Název:

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "MŠ Na Františku"

Zadání:

schvaluje
výjimku z počtu dětí Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, pro
školní rok 2022/2023 dle předloženého návrhu ve znění přílohy k tomuto bodu
následovně: 1. třída na 27 dětí, 2. třída na 27 dětí, 3. třída na 28 dětí a 4. třída na 20
dětí. Výjimky zvýšeného počtu dětí ve třídě jsou povoleny za předpokladu, že
navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Založeno:

07.09.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 08.09.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 08.09.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 08.09.2022
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ZÁPIS Z PORADY
RM 100 ze dne 19.09.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 97-5251/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Žádost o dotaci SDH Spy

Zadání:

doporučuje ZM schválit
schválit RO - dotace SDH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Spy, Vlastimila Moravce
87, Nové Město nad Metují, na nákup vozidla ve výši 200 tis. Kč (§ 5512). Částka
bude pokryta navýšením příjmové položky 1211 - daň z přidané hodnoty.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 97-5250/22

Název:

Žádost o dotaci SDH Spy

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotace SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Spy, Vlastimila Moravce 87,
Nové Město nad Metují, ve výši 200 tis. Kč na nákup automobilu a pověřit ST
podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle upravené vzorové smlouvy.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 97-5248/22

Název:

Žádost o dotaci Péče o duševní zdraví, z.s.

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotace organizaci Péče o duševní zdraví, z.s., Bělehradská 389, 530 09
Pardubice, ve výši 36.540 Kč na podporu při zavádění Centra duševního zdraví
Náchod a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové
smlouvy.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 97-5247/22

Název:

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

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení § 6171 - místní správa (stacionární radar - osobní výdaje, vybavení,
IT, kompletace zásilek …) o částku 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto vyššími příjmy
z pokut z měření rychlosti stacionárním radarem (§ 2299).

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 26.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 07.09.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022
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V
Číslo úkolu:

RM 97-5246/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Stravenkový paušál - přesun v rámci paragrafů - RO

Zadání:

schvaluje RO
- přesun v rámci příslušných paragrafů rozpočtu z položky Platy na Ostatní výdaje u §
3612 - bytové hospodářství ve výši 80 tis. Kč, u § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň
ve výši 380 tis. Kč a u § 6171 - místní správa ve výši 1 150 tis. Kč.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 97-5245/22

Název:

Zápis č. 14 z jednání Komise dopravní ze dne 13.07.2022

Zadání:

projednala
doporučení Komise dopravní zahájit jednání o umístění radaru na měření rychlosti ve
Vrchovinách směrem od AMMANN(u). RM ukládá MP prověřit u DI PČR umístění
radaru na měření rychlosti ve Vrchovinách směrem od AMMANN(u).

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

MP umístění radaru konzultovala se zástupcem DI PČR Náchod, ten by radarové
stanoviště v tomto úseku odsouhlasil, za podmínek dodržení odstupu minimálně 100
metrů od dopravní značky začátek obce. MP tedy zkontaktuje dopravního experta a
pokusí se najít vhodné místo pro umístění stanoviště. Zároveň bude částka na
instalaci stanoviště zahrnuta do rozpočtu na rok 2023 a bude na zastupitelích, zda
tuto realizaci v rozpočtu schválí.

Číslo úkolu:

RM 97-5238/22

Název:

VZ - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci "Stavební úpravy chodníků v ulici Nádražní v Novém Městě
nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., se sídlem
Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, za nabídkovou cenu
10.470.335,66 Kč bez DPH, tj. 12.669.106,18 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva o dílo je oboustranně podepsána.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 09.09.2022

Zodpovědný: Kratěna Miloš

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 16.08.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 13.09.2022
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V
Číslo úkolu:

RM 97-5228/22

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy, ul. Vlastimila Moravce

Zadání:

doporučuje
žadateli v případě zájmu o realizaci zpracovat návrh umístění nové příjezdové cesty
(projektantem s příslušnou kvalifikací) včetně jejího zanesení do výkresu situace
Studie veřejných prostranství a po vyjádření vlastníků nemovitostí, sousedících
s navrhovanou stavbou nové příjezdové cesty, tento návrh předložit k vyjádření
městu Nové Město nad Metují.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

14.09.2022: Splněno. Žadatel informován dopisem odeslaným dne 23.08.2022.

Číslo úkolu:

RM 97-5227/22

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy, ul. Vlastimila Moravce

Zadání:

konstatuje
, že nový pozemek by musel být užíván i nadále v souladu s platným ÚP a se
schválenou Studií veřejných prostranství. RM potvrzuje možnost realizace nové
příjezdové komunikace na pozemku ve vlastnictví města Nové Město nad Metují.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

14.09.2022: Splněno. Žadatel informován dopisem odeslaným dne 23.08.2022.

Číslo úkolu:

RM 97-5226/22

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy, ul. Vlastimila Moravce

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat požadovanou část
pozemku p. p. č. 562/1 o výměře cca 185 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace v k. ú. Spy.

Založeno:

10.08.2022

Plnění úkolu:

14.09.2022: Splněno. Žadatel informován dopisem odeslaným dne 23.08.2022.

Číslo úkolu:

RM 94-5088/22

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o přípoloži uzavíranou, dle § 10 zákona č. 194/20017Sb., o opatřeních ke
snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na
realizaci přípolože komunikační sítě "Ul.Nádražní Nové Město nad Metují, p.č.
2050/1, 2052/1, Optické rozvody GOLDWARE" do stavby města "Stavební úpravy
chodníků Nové Město nad Metují, Nádražní" na p. p. č. 2052/17, 2052/13, 2052/14,

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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V
2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4, 2069/16, 2034/7, k. ú. Nové
Město nad Metují mezi spol. GOLDWARE s.r.o., Nerudova 1511, 549 01 Nové Město
nad Metují, a městem Nové Město nad Metují, a pověřuje ST jejím podpisem.
Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

07.09.2022: Splněno.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 07.09.2022
Původní plnění: 25.07.2022

16.08.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.
19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5087/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optiky v ul. Nádražní - GOLDWARE s.r.o.

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí a smlouvu o právu provést stavbu komunikační sítě v ul.
Nádražní v levostranném chodníku ve směru od vlakového nádraží na p. p. č.
2052/17, 2052/13, 2052/14, 2052/15, 435/4, 2052/16, 2063, 2050/1, 2050/2, 430/4,
2069/16, 2034/7, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi spol. GOLDWARE s.r.o.,
Nerudova 1511, 549 01 Nové Město nad Metují, a městem Nové Město nad Metují,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

07.09.2022: Splněno.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 07.09.2022
Původní plnění: 25.07.2022

16.08.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.
19.07.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 94-5067/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost MK o povolení kulturní akce - DED 2022

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce,
výpomoc s vytyčením daného prostoru a rozmístěním dopravních značek se
zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů, 5 ks stánků a 10 ks
pivních setů na akci "Dny evropského dědictví" na Husově náměstí v prostoru před
"vlaštovkami" dne 10.09.2022 a MP dohled nad celou akcí.

Založeno:

16.06.2022

Plnění úkolu:

Akce zdárně proběhla

Termín plnění: 10.09.2022
Splněno: 13.09.2022
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V
Číslo úkolu:

RM 92-4988/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD - BD Metuj

Zadání:

ukládá
OMM zajistit nestranného odborníka k finančnímu ohodnocení případné realizace BD
Metuj dle studie od firmy ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. nebo dle studie předložené
firmou MARK VALA s.r.o., a který vyhodnotí i navrhované technické řešení.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

2022-09-13: Zástupci města obdrželi informaci od jednatele společnosti MARK VALA
s.r.o., Brno, zpracovatele PD na BD Metuj, že dochází ve společnosti k reorganizaci a
postupnému ukončení činnosti. Po projednání informace s vedením města, PRAV,
OMM a OSN je navrženo ukončit SOD na PD oboustrannou dohodou. Bude
předloženo k projednání do RM.
Současně došlo ke zrušení a k dohodě bez finančních nákladů města za nestranného
odborníka, který měl provést posouzení navržených projekčních prací společnosti
MARK VALA s.r.o., Brno. Navrhujeme úkol vyřadit ze sledování.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022
Původní plnění: 22.08.2022

2022-08-16: Zpracovatel se omluvil. Z časových důvodů nestihá zpracovat podklady.
Bude se snažit do konce srpna výstup zaslat.
Číslo úkolu:

RM 88-4758/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení krytého pódia na "Letní koncerty na Husově náměstí" v prostoru
před "vlaštovkami" v pátek 01.07.2022 a následný úklid v pondělí 12.09.2022 (po
skončení akce DED 2022).

Založeno:

24.03.2022

Plnění úkolu:

Podium bylo uklizeno.

Číslo úkolu:

RM 90-4886/22

Název:

Provedení živičného krytu v ul. Budín

Zadání:

bere na vědomí
informace, že pro realizaci živičného krytu je nutné zpracování PD a vydání
společného povolení stavby a ukládá OMM zařadit zpracování PD stavebních úprav
komunikace v ul. Budín na p. p. č. 198/1, 695 a 205/1 v k. ú. Krčín do návrhu
rozpočtu na rok 2023.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 13. 09. 2022: Žádáme o prodloužení termínu plnění do 31. 10. 2022.
Akce bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2023, jehož příprava začne probíhat
na konci září a v říjnu 2022.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 31.10.2022
Původní plnění: 19.09.2022
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Město Nové Město nad Metují
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V
Číslo úkolu:

RM 98-5280/22

Zodpovědný: Prokýšková Věra

Název:

Prohlášení o trvání partnerství s městem Duszniki-Zdrój

Zadání:

schvaluje
společné prohlášení o trvání partnerství na základě Dohody o partnerství a vzájemné
spolupráci z roku 2012 mezi městem Nové Město nad Metují (ČR) a městem
Duszniki-Zdrój (PL). Toto prohlášení bude slavnostně podepsáno dne 10.09.2022 v
rámci oslav Dnů evropského dědictví.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

V sobotu 10. 9. 2022 v rámci oslav DED proběhlo na Husově náměstí slavnostní
znovuobnovení společného prohlášení o trvání partnerství a vzájemné spolupráci
mezi naším městem a polským městem Duszniki-Zdrój.

Číslo úkolu:

RM 98-5277/22

Název:

Inundační most v ul. Husitská - vícepráce dopravní značení

Zadání:

schvaluje
vícepráce na akci „Inundační most v ul. Husitská Nové Město nad Metují“ na
navýšení rozsahu přechodného dopravního značení na základě stanoviska
Dopravního inspektorátu Náchod ve výši 87.033,85 Kč vč. DPH.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Plnění k 13. 09. 2022: Žádost o prodloužení termínu plnění do 03. 10. 2022 z důvodu,
že na stavbě byly oznámeny další vícepráce, které budou předloženy ke schválení do
RM 101 a zároveň bude předložen ke schválení dodatek č.1 k SOD na všechny
předložené vícepráce.

Číslo úkolu:

RM 98-5276/22

Název:

Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše - změnový list č. 2, Dodatek č. 2 k SOD

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby “Stavební úpravy místní
komunikace ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují“ na vícenáklady dle
změnového listu č. 2 o celkové výši 37 112,10 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou ŠPELDA s. r. o., se sídlem: Říkov 82, 552 03 Říkov, IČO:
28800125, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č. 1 k SOD byl podepsán.

Termín plnění: 10.09.2022
Splněno: 12.09.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 03.10.2022
Původní plnění: 19.09.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022
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V
Číslo úkolu:

RM 98-5275/22

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše - změnový list č. 2, Dodatek č. 2 k SOD

Zadání:

schvaluje
Změnový list č. 2 na změny: 1. změna dlažeb chodníku v nových sjezdech, 2.
náhrada litinové mříže za vpusť typu Radbůza, 3. změna umístění nového litinového
poklopu, 4. změna u vjezdu do areálu fy KAMAT s.r.o. Zahrnuje vícepráce o celkové
výši 56 855,02 Kč vč. DPH a méněpráce o celkové výši 19 742,92 Kč vč. DPH.
Celkové vícenáklady činí 37 112,10 Kč vč. DPH.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek č. 2 k SOD, jehož přílohou je změnový list č.2, byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 98-5274/22

Název:

Oprava MK v ul. Družební 1. etapa - příkazní smlouva TDI

Zadání:

schvaluje
příkazní smlouvu na výkon TDI na akci „Oprava MK - ul. Družební,
Nové Město nad Metují - 1. etapa“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
DOSPOK s.r.o., se sídlem: Rýchorská 428, 541 02 Horní Staré Město, Trutnov, IČO:
07229640, za celkovou cenu 103 019,40 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 98-5272/22

Název:

Dodatek č. 1 - MŠ Rašínova spojovací krček

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy spojovacího krčku MŠ
Rašínova v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Kerson spol. s r.o., 517 93 Dobré č. p. 80, na vícepráce ve výši 68.962,14 Kč vč.
DPH, které budou pokryty z rezervy ve SOD, cena díla tedy zůstává neměnná a
zároveň posouvá termín dokončení díla na dne 31.10.2022, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

13.09.2022: Splněno.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 13.09.2022
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V
Číslo úkolu:

RM 98-5271/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Revokace usnesení č. RM 96-5214/22 ze dne 25.07.2022 - Obnova městského
opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 1 ke SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy čp.
1234 a 1248", která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
HaServices s.r.o., se sídlem Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551,
kterým se snižuje celková cena díla o 100.244,08 Kč bez DPH, tj. 121.295,34 Kč vč.
DPH, celková cena díla tak činí 2.019.435,04 Kč vč. DPH, a prodlužuje se doba
plnění ze 3 měsíců na 4 měsíce, vše ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST
podpisem dodatku č. 1.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek. č. 1 je uzavřen.

Číslo úkolu:

RM 98-5269/22

Název:

Zápůjčka VaK Náchod - vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou

Zadání:

doporučuje ZM schválit
Smlouva o převodu a převzetí investorství mezi městem Nové Město nad Metují a
společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve které se společnost Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., zavazuje zrealizovat investiční akci vč. převzetí si
investorství ve věci akce „Vodovodní řad v ulici Nad Cihelnou" ve znění přílohy k
tomuto bodu. RM doporučuje ZM pověřit ST podpisem této smlouvy.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 98-5268/22

Název:

Zápůjčka VaK Náchod - vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou

Zadání:

doporučuje ZM schválit
Smlouvu o zápůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., ve které se město Nové Město nad Metují zavazuje zapůjčit
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., peněžní prostředky v
předpokládané výši 805.108 Kč na realizaci akce „Zápůjčka VAK Náchod - vodovodní
řad" v ul. Nad Cihelnou ve znění přílohy k tomuto bodu. RM doporučuje ZM pověřit
ST podpisem této smlouvy. RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení položky
Zápůjčka VAK Náchod - vodovodní řad (§ 2310) o 106 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3612 - akce Bytový dům Metuj - rekonstrukce.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 13.09.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 12.09.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 12.09.2022
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Číslo úkolu:

RM 98-5267/22

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Název:

Opětovná žádost občana Vrchovin o pojmenování ulice ve Vrchovinách

Zadání:

projednala
žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pojmenování nově vybudované ulice ve
Vrchovinách, postupuje ji k projednání ZM s tím, že nedoporučuje ZM rozhodnout o
pojmenování ulic/ulice ve Vrchovinách, a to z důvodů nesouhlasu OV Vrchoviny se
zavedením systému pojmenování ulic ve Vrchovinách.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 98-5265/22

Název:

Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 27.07.2022

Zadání:

projednala
ve znění přílohy dopracovaný návrh Komise názvoslovné vedení a názvů ulic ve
Vrchovinách a postupuje jej k projednání v ZM v souvislosti s bodem 2/7, ve kterém
občan žádá pojmenování jedné ulice ve Vrchovinách.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 98-5264/22

Název:

Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 27.07.2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
pro park u zámku v Novém Městě nad Metují název "Pivovarská zahrada" - viz
příloha tohoto bodu.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 98-5263/22

Název:

Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 27.07.2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
pojmenování lokalit v Novém Městě nad Metují (nyní bez oficiálních názvů), v souladu
s historickými názvy, takto: "Hradiště" (vrch u Husovy lípy) a názvy turisticky
využívaných stezek: "Hluboká cesta" (stezka k Výrovu vedoucí z ul. Klopotovské);
"Michlovka" (stezka strání z louky pod zámkem k zahrádkářské kolonii Na Popluží) viz přílohy tohoto bodu.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 26.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 06.09.2022

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 06.09.2022

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 06.09.2022

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 06.09.2022
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Číslo úkolu:

RM 98-5262/22

Zodpovědný: Kroupová Dita, Bc.

Název:

Zápis z 10. jednání Komise názvoslovné ze dne 27.07.2022

Zadání:

doporučuje ZM schválit
pojmenování vyhlídky v ul. Na Táboře názvem "Vyhlídka Český Betlém" a dále
oficiální (historicky užívaný) název vyhlídky na skalách v ul. Nádražní - "Bartoňova
vyhlídka" - viz přílohy tohoto bodu.

Založeno:

25.08.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM 26.

Číslo úkolu:

RM 83-4565/22

Název:

Poškození stromořadí a keřů podél cesty Krčín - Nahořany

Zadání:

ukládá
ST a OMM jednat se zástupci fy Nahořanská a.s. o tom, jakým způsobem dojde k
upřesnění rozsahu škod na městském majetku a dále pak k jejich odstranění.

Založeno:

27.01.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 14.09.2022: Splněno. Škoda byla odbornou firmou odstraněna a platba
přefakturována firmě Nahořanská a.s. Ta bude škodu zřejmě řešit jako pojistnou
událost.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 06.09.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022
Původní plnění: 07.02.2022

Plnění ke dni 16.08.2022: Odborná firma provedla ošetření poškozených stromů. Po
zaslání faktury budou náklady, společně s náklady na odborný posudek, předány fy
Nahořanská a.s. k pojistnému řízení o způsobené škodě.
Plnění ke dni 19.07.2022: Ošetření stromů městem vybranou odbornou firmou
proběhne v měsíci srpnu a následně bude řešena škoda s fy Nahořanská a.s.
Plnění ke dni 11.05.2022: S fy Nahořanská a.s. dohodnut postup nápravy škody. Na
základě odborného posudku provede městem vybraná firma ošetření stromů.
Náklady budou přefakturovány fy Nahořanská a.s., která využije k úhradě pojištění.
Plnění ke dni 27.04.2022: S fy Nahořanská a.s. jednáme. Seznámili jsme je
s posudkem a čekáme na vyjádření jejich pojišťovny, kdo bude zadávat odstranění
škody.
Plnění ke dni 11.04.2022 - ST: Proběhlo ohodnocení škody, jejíž odstranění provede
certifikovaná firma. Náklady bude hradit Nahořanská a.s.
Plnění ke dni 29.03.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednání s fy
Nahořanská a.s. proběhlo, nyní čekáme na posouzení škody od znalce.
Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednáno se starostou obce Nahořany a se
ředitelem fy Nahořanská a.s. Dohodnuto, že město zadá posudek a zadá provedení
opatření a fy Nahořanská a.s. vše uhradí.
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Číslo úkolu:

RM 96-5199/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

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

Zadání:

ukládá
TS zajistit umístění 2 ks odpadkových košů do prostoru u Sta schodů na dobu konání
akce "Běh do 100 schodů" ve středu dne 14.09.2022 od 16:00 do 18:00 hodin.

Založeno:

27.07.2022

Plnění úkolu:

Pořadatel z důvodu hlášeného deštivého počasí závody ve středu zrušil.
Přístupová cesta od lávky po louce až ke schodům byla posečena.

Číslo úkolu:

RM 96-5198/22

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s konáním závodu "Běh do 100 schodů", který pořádá Lyžařský klub Nové Město nad
Metují, z.s., ve středu dne 14.09.2022 od 16:00 do 18:00 hodin a s uzavřením Sta
schodů pro veřejnost na dobu závodu.

Založeno:

27.07.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 95-5187/22

Název:

Zvýšení odměn zastupitelům a radním

Zadání:

ukládá
OSÚ připravit ve spolupráci s OF návrh na navýšení odměn pro zastupitele a radní
tak, aby o tom bylo rozhodováno na ZM 26.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Návrh byl předložen do RM 99, ta rozhodla o přesunu bodu do programu RM 100.
Bod je proto znovu předložen do této RM.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 07.09.2022

Zodpovědný: Tyč Petr, Bc.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022
Původní plnění: 22.08.2022

Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu čerpání dovolených. Návrh na
navýšení odměn pro zastupitele a radní bude předložen do programu RM 99, tj. dne
05.09.2022.
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Číslo úkolu:

RM 95-5185/22

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Hledání úspor a alternativních zdrojů energií pro město

Zadání:

pověřuje
ST a MST jednáním s potenciálními partnery (energetické poradenské společnosti)
za účelem komplexních poradenských a konzultačních služeb v oblasti energetiky,
obnovitelných zdrojů a strategického plánování pro objekty v majetku města.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Materiál byl předložen k projednání již do koncepční RM dne 22. 8. 2022

Číslo úkolu:

RM 95-5176/22

Název:

Soutěžní podmínky pro otevřenou jednofázovou projektovou architektonickou
soutěž o návrh „Kulturní centrum Kino 70“

Zadání:

schvaluje
, aby porota architektonické soutěže o návrh "Kulturní centrum Kino 70", schválená
usnesením č. RM 65-3729/21, byla rozšířena o závislého člena poroty - náhradníka
Bc. Zdeňka Krákoru a nezávislého člena poroty - náhradníka Ing. arch. Jiřího
Smolíka.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, soutěž o návrh 26.07.2022 vyhlášena.

Číslo úkolu:

RM 95-5175/22

Název:

Soutěžní podmínky pro otevřenou jednofázovou projektovou architektonickou
soutěž o návrh „Kulturní centrum Kino 70“

Zadání:

schvaluje
Zadání soutěže a soutěžní podmínky na otevřenou jednofázovou projektovou
architektonickou soutěž o návrh "Kulturní centrum Kino 70" ve znění upravené přílohy
tohoto bodu.

Založeno:

28.06.2022

Plnění úkolu:

Splněno, soutěž o návrh 26.07.2022 vyhlášena.

Termín plnění: 19.09.2022
Splněno: 14.09.2022

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 29.07.2022

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 15.09.2022
Splněno: 29.07.2022
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1 ÚVODNÍ INFORMACE
1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:20 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:20 - 13:40 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:40 - 14:20 OMM
4.
Správa nemovitostí
14:20 - 14:50 OMM
5.
Rozvoj
14:50 - 16:15 OMM
6.
Finance
16:15 - 16:50 OF
7.
Různé
16:50 - 17:05
8.
Diskuse
17:05 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 100-5333/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 100:
1.
1/1
1/2
1/3

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.09.2022
Zvýšení poplatků na autobusových stanovištích ve městě - plnění usnesení z RM 79

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

Školství, kultura a sport
Vzdání se místa ředitelky MKN
Úprava platu ředitelky „ZŠ Malecí"
Poděkování DED
Žádost Spolku Krčín o finanční příspěvek na veřejnou akci Strašidelný Krčínský park
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

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

Majetkoprávní úkony
Prodej části pozemku p. p. č. 847/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Kaštánky
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 2121/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují - ul. Ve Vilách
Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Nové Město nad Metují - k podnikání - stánek
Žádost o pronájem částí pozemků v k. ú. Vrchoviny - k podnikání
Kanalizace Spy - Krčín
Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les

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

Správa nemovitostí
Přestavba objektu DPS - III. etapa - Dodatek č. 1 ke SOD
MŠ Krčín - vybudování nové ložnice - Dodatek č. 1 ke SOD
Přidělení náhradního krizového bytu
Hledání úspor a alternativních zdrojů energií pro město

5.
5/1
5/2

Rozvoj
Pasport městského mobiliáře - doplnění mobiliáře
Dodatek č. 2 - MŠ Rašínova spojovací krček
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5/8
5/9
5/10
5/11

SSKHK - ul. Klopotovská smlouvy
Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 3 ke SOD
Revitalizace zahrady MŠ Krčín a MŠ Vrchoviny
PD - Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22, ul. Bratří Čapků čp. 22, Krčín
- dodatek č. 1 k SOD
Obnova nátěru špaletových oken a výměna oken v suterénu budova čp. 1225 Spolkový dům
- dodatek č. 1 ke SOD
BD Metuj, Dohoda o ukončení SOD na zpracování PD
Smlouva o právu provést stavbu chodníku a VO v ul. Klopotovská
Znovupovolení předzahrádky pro kavárnu Rozlitý kafe v ul. Bořetínská
Živičný kryt v ul. Stavební - Dodatek č. 1 ke SOD

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

Finance
Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
Navýšení položky platy, sociální a zdravotní pojištění - RO
Navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - RO
Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO
Darovací smlouva - díla Vladimíra Suchánka
Bezúplatný převod majetku PO
Změna obsazení Komise škodní
Vyřazení majetku
Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2022
Dodatky smluv na kopírovací stroje

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

Různé
Aktualizace příloh 2 a 4 Organizačního řádu
Zápis č. 9 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 06.09.2022
Humanitární sbírka - dne 12.11.2022
CP Mandl - změna smlouvy o licenci a pronájmu aplikace
Program prevence rizikového chování 2022 - žádost "ZŠ Malecí"
CP Mandl - Rámcová smlouva o zajištění sociální služby
Dodatek č. 1 Servisní smlouvy
Nové vyvěšení obrazu sv. Františka Xaverského - poděkování RM Ing. K. Nývltovi

8.

Diskuse

5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.09.2022
Identifikace: Kontrola splatných úkolů RM 100 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění: V příloze je přiloženo samostatné hlášení k bodu, resp. usnesení, č. RM 70-4021/21.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 100-5334/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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1/3 Zvýšení poplatků na autobusových stanovištích ve městě - plnění usnesení z RM 79
Identifikace:
Dne 29.11.2021 zazněl na jednání RM 79 podnět Ing. Prouzy k řešení navýšení poplatku za
zastavení spoje na autobusovému stanovišti Na Rychtě a zavedení poplatku na odjezdových
stáních u nádraží ČD a v ul. Nádražní. RM k tomu přijala toto dvě usnesení:
1/ K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 79-4427/21 - RM schvaluje s platností ode dne 01.01.2022
zvýšení poplatku na autobusovém stanovišti Na Rychtě na částku 5 Kč/spoj a ukládá OMM
(OMP) zajistit nové smlouvy s dopravci, předložit je RM ke schválení a oběma stranami
podepsat do dne 31.12.2021. Termín plnění: 31.12.2021
2/ K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 79-4428/21 - RM schvaluje s platností ode dne 01.01.2022
zavedení poplatku na autobusovém stanovišti u nádraží ČD a v ul. Nádražní ve výši 3 Kč/spoj
a ukládá OMM (OMP) zajistit smlouvy s dopravci, předložit je RM ke schválení a oběma
stranami podepsat do dne 31.12.2021.Termín plnění: 31.12.2021
Hlášení o plnění tohoto úkolu bylo opakovaně několikrát prodlužováno, a to na základě
žádosti hejtmana KHK, který slíbil svolat schůzku s dopravci a nalézt nějaké společné řešení
pro tyto poplatky v rámci celého KHK. Bohužel, i přes urgence ST se dosud žádná taková
schůzka zřejmě nekonala a město nedostalo žádnou informaci o tom, zda a v jaké výši by
mohly být vyšší poplatky stanoveny. Ing. Prouza požádal, aby ještě před skončením volebního
období bylo plnění výše uvedeného úkolu projednáno na RM.
Odůvodnění:
Ing. Prouza požádal o projednání dlouhodobě nesplněných úkolů z RM 79, kterým byl
opakovaně prodloužen termín plnění.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - seznámil radní s bodem, který inicioval - úkoly vzešlé z přijatých usnesení č. RM
79-4427/21 a č. RM 79-4428/21 byly zadány dne 29.11.2011 a mělo to platit od ledna 2022 rád by, kdyby se to nějak dokončilo. TAJ - jsou 2 možnosti - potvrdit předchozí usnesení,
pouze změníte termín (jakoby revokace usnesení) nebo navrhnout, jak postupovat dál.
ST naformuloval dovětek usnesení ve znění: "...a ukládá ST opětovně urgovat u hejtmana
KHK schůzku k této záležitosti." Usnesení radní odhlasovali.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 100-5335/22
RM projednala opakovaně návrh na zvýšení poplatků dopravců na autobusových stanovištích ve
městě a ukládá ST opětovně urgovat u hejtmana KHK schůzku k této záležitosti.
Odpovídá: ST, Provede: TAJ, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
2/1 Vzdání se místa ředitelky MKN
Identifikace:
Dne 02.09.2022 předala paní Bc. Lada Všetičková, DiS., vedoucí OŠKS dopis, ve kterém se
ke dni 31.12.2022 vzdává místa ředitelky a statutárního zástupce Městské knihovny Nové
Město nad Metují - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Kunte odešel z jednací místnosti ve 13:20 hodin z osobních důvodů. Na dotazy
Ing. Němečka a Ing. Prouzy vedoucí OŠKS odpověděla, že nový ředitel/ka musí být jmenován
do konce října, aby stačil dát případně dvouměsíční výpověď a ke dni 01.01.2023 mohl
nastoupit. Radní se rozhodli počkat do příchodu Mgr. Hylského. Mgr. Hylský odmítl účast v
komisi. RM schválila následující složení výběrové komise: Petr Hable (starosta města Nové
Město nad Metují - předseda), Ing. Martin Prouza (člen RM), Mgr. Eva Svobodová (odborník
na knihovnictví - ředitelka SVK Hradec Králové), Mgr. Hana Ježdíková (personalistka), Bc.
Iveta Habrová (vedoucí OŠKS), náhradník Ing. Libor Hovorka (místostarosta města Nové
Město nad Metují). VŘ se uskuteční v pátek dne 14.10.2022. Poté odhlasováno.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 100-5336/22
RM bere na vědomí dopis paní Bc. Lady Všetičkové, DiS., ve kterém oznamuje vzdání se místa
ředitelky a statutárního zástupce Městské knihovny Nové Město nad Metují, a to ke dni 31.12.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 100-5337/22
RM ukládá OŠKS ve spolupráci s OSÚ vyhlásit výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Městské
knihovny Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 100-5338/22
RM jmenuje předsedu a členy výběrové komise pro posouzení uchazečů o místo ředitele/lky
příspěvkové organizace Městská knihovna Nové Město nad Metují v tomto složení: Petr Hable
(starosta města Nové Město nad Metují - předseda), Ing. Martin Prouza (člen RM), Mgr. Eva
Svobodová (odborník na knihovnictví - ředitelka SVK Hradec Králové), Mgr. Hana Ježdíková
(personalistka), Bc. Iveta Habrová (vedoucí OŠKS), náhradník Ing. Libor Hovorka (místostarosta
města Nové Město nad Metují).
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Úprava platu ředitelky „ZŠ Malecí"
Identifikace:
OŠKS předkládá návrh úpravy platu ředitelky „ZŠ Malecí“ z důvodu uplynutí tří měsíční doby
ve funkci ředitelky základní školy: viz zdrojový dokument k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Platové úpravy ředitelů PO přísluší ke schválení RM.
Vyjádření OŠKS (Habrová): Doporučuje schválit, ředitelka se velmi dobře zapracovala a své
povinnosti plní bez problémů. Osobní příplatek navrhujeme ve výši shodné s příplatkem
bývalé ředitelky.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS rozdala radním úpravu platu ředitelky "ZŠ Malecí". Poté odhlasováno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 100-5339/22
RM schvaluje platový výměr ředitelky Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, ve znění zdrojového dokumentu k tomuto bodu. RM pověřuje ST podpisem nového
platového výměru.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/3 Poděkování DED
Identifikace:
V sobotu 10.09.2022 se v Novém Městě nad Metují konala tradiční akce Dny evropského
dědictví. Hlavním organizátorem bylo OŠKS ve spolupráci s OSÚ a MK. Na přípravě a
průběhu akce se dále podílelo několik subjektů - MMUZ, ZŠ a MŠ Krčín, ZUŠ B. Smetany,
MP, TS, zámek rodiny Bartoň-Dobenín, Spolek Podskaláků, Junák - český skaut, Ing. Martin
Prouza a další a DDM Stonožka.
Odůvodnění:
OŠKS: Na žádost ST vkládá do RM návrh na poděkování všem organizátorům akce Dny
evropského dědictví.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 100-5340/22
RM děkuje všem organizátorům Dnů evropského dědictví 2022, pořádané dne 10.09.2022, zvláště
pak Městskému klubu v Novém Městě nad Metují, Městskému muzeu Nové Město nad Metují,
Základní škole a Mateřské škole Krčín, Základní umělecké škole Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují, DDM Stonožka, zámku rodiny Bartoň-Dobenín, Spolku Podskaláků, Junák - český skaut,
středisko ÚTA Nové Město nad Metují, z.s., MP, TS a radnímu Ing. Martinu Prouzovi.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/4 Žádost Spolku Krčín o finanční příspěvek na veřejnou akci Strašidelný Krčínský
park
Identifikace:
OŠKS na základě úkolu usnesení č. RM 99-5323/22 předkládá žádost Spolku Krčín o finanční
příspěvek na veřejnou akci Strašidelný Krčínský park, zpracovanou na předepsaném formuláři
dle platných "Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Nové Město
nad Metují". Akce se uskuteční dne 23.10.2022 v krčínském parku, areálu Tělocvičné jednoty
SOKOL Krčín a na nábřeží u zimního stadionu.
Odůvodnění:
RM usnesením č. RM 99-5323/22 uložila OŠKS předložit žádost Spolku Krčín o finanční
příspěvek na veřejnou akci Strašidelný Krčínský park do programu jednání RM 100 s tím, že
bude zpracována podle platných "Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu
města Nové Město nad Metují" a bude obsahovat podrobnější údaje o akci a jejím
financování.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - ze žádosti Spolku Krčín nebyl tak jako tak moudrý, i když se žádost přesunula z
RM 99 do programu RM 100, nic se nezměnilo. Dal k úvaze větší dohled MP. Do 2. návrhu
usnesení bylo na základě diskuse doplněno: "Pořadatel si musí vše zajistit v součinnosti s TS
a MP." Poté odhlasováno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 100-5341/22
RM schvaluje finanční příspěvek formou dotace ve výši 20 tis. Kč na veřejnou akci Strašidelný
Krčínský park pro Spolek Krčín. RM pověřuje ST podpisem smlouvy zpracované dle platné vzorové
smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 100-5342/22
RM souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na veřejnou akci Strašidelný Krčínský
park konané dne 23.10.2022 v krčínském parku, areálu Tělocvičné jednoty SOKOL Krčín a na
nábřeží u zimního stadionu. 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. Pořadatel si musí vše zajistit v součinnosti s TS a MP.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 100-5343/22
RM schvaluje RO - navýšení § 3319 - záležitosti kultury - Dotace Spolku Krčín na veřejnou akci
Strašidelný Krčínský park pořádanou dne 23.10.2022 o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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2/5 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ a MŠ Krčín", která jej použije
výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 2 žáky ve školním roce 2022/2023,
a to v období ode dne 01.09.2022 do dne 30.06.2023. Celkem se jedná o finanční dar ve výši
12.032 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Krátký komentář podal TAJ - týkal se podnětu zastupitelky Mgr. Balcarové, že by se
jednoduché záležitosti nemusely předkládat do programu RM, ale mohla by se např.
delegovat pravomoc na jednotlivé ředitele nebo odborné útvary apod. OŠKS - tato záležitost
musí být projednána na RM - poskytovatel požaduje, aby dar odsouhlasil zřizovatel. Poté
odhlasováno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 100-5344/22
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI v celkové výši 12.032 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro celkem 2 žáky, a to v období ode dne 01.09.2022 do dne 30.06.2023.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY
3/1 Prodej části pozemku p. p. č. 847/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Kaštánky
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], požádala o odkoupení části pozemku p. p. č. 847/1, o výměře
cca 107 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Vrchoviny,
ve vlastnictví města u bytového domu č. p. 1434 v ul. Kaštánky. Tento bytový dům je
rozdělený na 6 jednotek (z toho 4 jsou bytové). Žadatelka by pozemek chtěla využívat jako
zahradu.
Odůvodnění:
Celý pozemek p. p. č. 847/1 je zatížený mj. věcným břemenem „průchodu a průjezdu přes
celý pozemek“ pro některé okolní nemovitosti, viz výpis z LV v příloze tohoto bodu. Na
požadovaném pozemku se nabízí možnost umístění mobiliáře (např. lavička). Vyjádření OÚ viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Stránka 33

ZÁPIS Z PORADY
RM 100 ze dne 19.09.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 100-5345/22
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat požadovanou část
pozemku p. p. č. 847/1 o výměře cca 107 m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace v k. ú. Vrchoviny. Dle platného ÚP města Nové Město nad Metují se jedná o plochu ZV
(zeleň na veřejných prostranstvích), které je v tomto území dle ÚP minimum. RM konstatuje, že
prodejem požadovaného pozemku by došlo k nekoncepčnímu zásahu do veřejného prostranství.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 2121/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují - ul. Ve Vilách
Identifikace:
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, kterou zastupuje společnost ELEKTRO-COMP spol. s r.o., IČO:
15032060, se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, požádala dne 11.08.2022 o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. 01. Budoucí smlouvou by měla být dotčena část pozemku ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují, a to pozemku parc. č. 2121/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Ve Vilách.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 34 m2/51 bm. Nabízená cena za zřízení
věcného břemene činí 7.400 Kč + DPH.
Odůvodnění:
Úhrada za zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy vychází na cca 217 Kč/m2, což je
více, než stanoví naše Pravidla pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují č. 2/2022/PR, která požadují 200 Kč/m2. Do smlouvy byly doplněny podmínky pro
provedení stavby ze strany ORM. Protistrana s podmínkami souhlasí.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 100-5346/22
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. 01 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV-Podmokly, k části pozemku ve vlastnictví města, a to pozemku parc. č. 2121/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují, v rozsahu cca 34 m2 dle situačního snímku se zákresem předpokládaného
rozsahu věcného břemene, za jednorázovou nabídnutou cenu ve výši 7.400 Kč + DPH v zákonné
výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/3 Žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Nové Město nad Metují - k podnikání stánek
Identifikace:
Paní Eva Kmoníčková, IČO: 14419122, se sídlem: Na Bořetíně 727, 549 01 Nové Město nad
Metují, požádala o pronájem části pozemku p. p. č. 368/9 o výměře 1 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, vedeného na LV 10001 pro k.
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ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem umístění zařízení sloužícího pro prodej
květinových vazeb (dřevěného stánku).
Odůvodnění:
Předloženo RM k rozhodnutí (mj. o výši nájmu), neboť nespadá do svěřené pravomoci OMP jedná se o nájem k podnikání. Stánek je již nyní na ploše umístěn od 1. června na základě
záboru veřejného prostranství, a to z důvodu zkušebního provozu. Pozemek (záliv chodníku)
je zpevněn zámkovou dlažbou (v místě v minulosti umístěna telefonní budka). Z
bezpečnostních důvodů je stánek ukotven do země, neboť se jedná o stánek dřevěný, lehčí
konstrukce. Prodej květinových vazeb a věnců je samoobslužný, otevřen je dle počasí
(předpoklad prodeje sezónních, adventních a vánočních vazeb). Stávající úhrada za zábor
plochy činí dle vyhlášky 10 Kč/m2/den, tedy 300 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že se provoz
ve zkušební době osvědčil, žádá provozovatelka o nájem. Vyjádření OÚ - viz příloha tohoto
bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
MST - co nám brání v tom, nechat cenu takovou, jaká byla doposud? OMP - nic nám v tom
nebrání, rozhodnout o výši ceny by měla RM nikoli OMP. MST - máme někde pronajatý
podobný prostor za podobným účelem, abychom mohli porovnávat? OMP - ne, je to atypický
případ, nic podobného nemáme. Ing. Dostál - nájem budeme schvalovat jako roční? OMP ano. Odhlasováno nájemné v minimální výši 3.600 Kč za kalendářní rok.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 100-5347/22
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města pronajmout část pozemku p. p.
č. 368/9 o výměře 1 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem umístění zařízení sloužícího pro
prodej květinových vazeb (dřevěný stánek), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za
nájemné v minimální výši 3.600 Kč za kalendářní rok.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/4 Žádost o pronájem částí pozemků v k. ú. Vrchoviny - k podnikání
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], požádal o pronájem části pozemku p. p. č. 875/4, druh pozemku
ostatní plocha (způsob využití zeleň) o výměře cca 158 m2; části pozemku p. p. č. 875/9, druh
pozemku ostatní plocha o výměře cca 3 m2 a části pozemku p. p. č. 875/1, druh pozemku
ostatní plocha o výměře cca 40 m2, všechny pozemky v k. ú. Vrchoviny, a to za účelem
parkování pro zákazníky a jako dočasný krátkodobý manipulační prostor pro palivové dřevo a
truhlářské řezivo.
Odůvodnění:
Žádost byla podána fyzickou osobou, ale dle obsahu žádosti lze předpokládat, že pozemek by
byl užíván k podnikání žadatele (na adrese sídlí obchodní firma VH Truhlík, s. r. o., jejímž
statutárním orgánem je žadatel). Požadovaná plocha o výměře cca 20 x 10 m je zpevněna
(zřejmě) asfaltovým recyklátem a je už nyní fakticky užívána žadatelem, a to pro parkování
vozidel osobních i nákladních, vleků a pro odkládání dřeva, často i mimo zpevněnou část v
zeleni. Zpevněná plocha pro parkování byla vybudována žadatelem bez souhlasu vlastníka
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(města), na což byl žadatel dlouhodobě upozorňován. Dále byl upozorňován na neoprávněný
zábor, mj. pro umístění skládky dřeva. Pozemek má sloužit (a je tak i veden v ÚP) jako
zatravněné veřejné prostranství (VZ). Vyjádření OÚ - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 100-5348/22
RM nesouhlasí s pronájmem částí pozemků v k. ú. Vrchoviny o celkové výměře cca 201 m2: části
p. p. č. 875/4 o výměře cca 158 m2, části p. p. č. 875/9 o výměře cca 3 m2 a části p. p. č. o výměře
cca 40 m2, a to za účelem parkování pro zákazníky a jako dočasný manipulační prostor pro palivové
dřevo a truhlářské řezivo. Pozemky jsou dle ÚP součástí veřejné zeleně a požadované využití je zde
nepřípustné. RM doporučuje žadateli využít soukromé pozemky v areálu své provozovny. Dále RM
ukládá OMM s žadatelem p. [osobní údaj odstraněn] projednat vyklizení plochy v termínu do
31.12.2022 a její uvedení do původního stavu (odstranění recyklátu, doplnění hlínou, zarovnání a
osetí travou).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/5 Kanalizace Spy - Krčín
Identifikace:
Dle PD se jedná o část plánované trasy kanalizace pod označením "V2" o délce 2.240,8 bm, a
to té hlavní z Krčína (konec ul. Dobrušské) do Spů. Trasa kanalizace by měl zasáhnout
celkem 34 pozemků celkem 17 vlastníků (vč. našeho města). Je to páteřní trasa kanalizace a
bez souhlasného stanoviska všech vlastníků nemá smysl pokračovat v řešení kanalizace
přímo v části obce Spy.
Odůvodnění:
ZM usnesením č. ZM 19-637/21 ze dne 24.06.2021 mimo jiné uložilo ST obeslat všechny
dotčené vlastníky v trase plánované kanalizace a zjistit jejich stanoviska k návrhu města na
zmiňovanou investiční akci. Dotčení vlastníci byli osloveni dopisem města ze dne 07.07.2021.
Pouze 8 z nich vyjádřilo svůj předběžný souhlas. S ostatními proběhla několikerá další jednání
(písemná komunikace i ústní jednání). Aktuální stanoviska dotčených vlastníků jsou
zpracována do přílohy k tomuto bodu. Jeden z dotčených vlastníků p. [osobní údaj odstraněn],
nám doručil dne 02.09.2022 své vyjádření k případné realizaci stavby kanalizace (viz příloha
tohoto bodu), ve kterém podmiňuje další jednání a svůj souhlas se stavbou okamžitým
zrušením parkování automobilů na pozemku ve vlastnictví města, a to pozemku p. p. č. 532/1
v k. ú. Spy, který se nachází před jeho rodinným domem. K tomu p. [osobní údaj odstraněn]
stanovil lhůtu do dne 01.10.2022. Tento pozemek užívá na základě smlouvy o nájmu části
pozemku ze dne 31.03.2016 p. [osobní údaj odstraněn]. Záměr města pronajmout část
pozemku byl zveřejněn v souladu s usnesením č. RM 339-14326/16 ze dne 18.01.2016 a
pronájem části pozemku byl schválen usnesením č. RM 343-14506/16 ze dne 14.03.2016.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
K projednávané záležitosti diskutovali Ing. Němeček, ST, TAJ - o kanalizaci, velkém množství
lidí, kteří vybudování kanalizace přes své pozemky nepovolí, DČOV atd. Ing. Němeček - je
potřeba najít nějakou dohodu. Poté radní odhlasovali navržená znění usnesení.
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 100-5349/22
RM byla seznámena se stanovisky vlastníků dotčených trasou plánované kanalizace z Krčína do
Spů (dle zpracované PD označeno pod zn.č. "V2"). RM ukládá OMM seznámit předsedkyni OV Spy
s aktuálními stanovisky vlastníků dotčených trasou plánované kanalizace z Krčína do Spů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 100-5350/22
RM konstatuje, že nezruší parkování automobilů na pozemku ve vlastnictví města, a to pozemku p.
p. č. 532/1 v k. ú. Spy, neboť předmětný pozemek je řádně užíván na základě nájemní smlouvy
uzavřené v souladu s usnesením č. RM 343-14506/16 ze dne 14.03.2016. Záměr města pronajmout
část pozemku byl řádně zveřejněn na základě usnesením č. RM 339-14326/16 ze dne 18.01.2016 a
každý měl možnost učinit nabídku a vyjádřit se ke zveřejněnému záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/6 Žádost o schválení kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas RM na kácení stromů rostoucích mimo les, které jsou součástí
památného stromořadí „Lipové stromořadí v Krčíně“, rostoucích na hranici pozemků p. č.
105/2 v k. ú Krčín (vlastník město Nové Město nad Metují) a p. č. 745/1 v k. ú. Krčín (vlastník
Povodí Labe, s.p.). Jedná se o tyto stromy: strom č. 52 Lípa srdčitá, strom č. 27 Lípa velkolistá
a strom č. 25 Lípa velkolistá.
Odůvodnění:
- strom č. 52 Lípa srdčitá - malolistost, bez projevů fyziologické vitality, usychající strom
- strom č. 27 Lípa velkolistá - infikované torzo, dynamicky prosychající, část koruny je zcela
odumřelá a jsou přítomny plodnice dřevokazných hub
- strom č. 25 Lípa velkolisté - odumřelý strom bez projevů fyziologické vitality
Dne 06.09.2022 proběhla schůzka na místě za účasti: TS - M. Trojan, OŽP - Mgr. J.
Továrková a zástupce Povodí Labe s. p. Společně bylo konstatováno, že 3 ks lípy v
památném chráněném stromořadí jsou suché stromy bez vitality, další perspektivy a v případě
pádu větví mohou být i nebezpečné. Všichni zúčastnění souhlasí s návrhem 3 ks lípy pokácet.
O tomto záměru byl informován i předseda KŽP Ing. et Ing. P. Dostál. Náklady na kácení
budou rovnoměrně rozděleny mezi město a Povodí Labe s.p.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radních bylo odhlasováno usnesení s doplněním úkolu pro TS zajistit
plnohodnotnou náhradní výsadbu.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 100-5351/22
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les, které jsou součástí památného stromořadí
„Lipové stromořadí v Krčíně“, rostoucích na hranici pozemků p. č. 105/2 v k. ú. Krčín (vlastník město
Nové Město nad Metují) a p. č. 745/1 v k. ú. Krčín (vlastník Povodí Labe, s.p.): strom č. 52 Lípa
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srdčitá, strom č. 27 Lípa velkolistá a strom č. 25 Lípa velkolistá. RM ukládá TS zajistit
plnohodnotnou náhradní výsadbu.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 30.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
4/1 Přestavba objektu DPS - III. etapa - Dodatek č. 1 ke SOD
Identifikace:
RM je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 60/2022, uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice, IČO: 41250257,
na přestavbu objektu DPS - III. etapa (2. NP), čp. 1145, ulice Českých bratří, 549 01 Nové
Město nad Metují. Dodatek Smlouvy řeší navýšení celkové ceny díla o vícepráce, z původní
ceny 2.690.951,64 Kč vč. DPH, na cenu 2.827.249,19 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Na základě požadavku objednatele provedl zhotovitel změny v PD, které obsahuje,
odůvodňuje a vyčísluje oznámení změny vč. změnového listu č. 1 a položkových rozpočtů,
jenž je přílohou k tomuto bodu. Všechny méněpráce a vícepráce mají své opodstatnění, byly
vždy pečlivě konzultovány a odsouhlaseny TDS a obecně přispívají k vysokému standardu
provádění celkové rekonstrukce domu s pečovatelskou službou. Po dokončení této poslední
(III. etapy), vznikne v objektu celkem 11 bytových jednotek s vlastním sociálním zařízením. Na
realizaci akce je v rozpočtu schválena částka 3 mil. Kč. Navýšení výdajů o uvedené vícepráce
a dále výdaje na technický dozor stavebníka a rekonstrukci elektrických rozvodů, představují
navýšení schváleného rozpočtu o cca 350 tis. Kč. Z tohoto důvodu bude nutné schválení RO.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3612 - akce Bytový dům Metuj - rekonstrukce.
Předkládací návrh k Dodatku č. 1 ke SOD viz příloha tohoto bodu (doplněn dne 19.09.2022 po
návratu PRAV z dovolené).
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - poukázal na dělníky, kteří vidí velmi často před budovou DPS. Nehraje se jen o
čas - není důvodem navýšení prodloužení stavby? Odpověděl vedoucí OSN - termín
dokončení tím ohrožen není, ten stihnou. Poté odhlasováno.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 100-5352/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přestavba objektu DPS - III. etapa (2. NP),
čp. 1145, ulice Českých bratří, 549 01 Nové Město nad Metují", mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Václav Daněk - LAGUNA, Nábřežní 195, 517 01 Solnice, IČO: 41250257, ve znění
přílohy tohoto bodu, kterým se navyšuje celková cena díla o 118.519,61 Kč bez DPH, tj. o
136.297,55 Kč vč. DPH. Celková cena díla tak činí 2.827.249,19 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST
podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 100-5353/22
RM schvaluje RO navýšení § 3612 - akce Rekonstrukce bytových jednotek v Domě s
pečovatelskou službou III. etapa o 350 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3612 - akce
Bytový dům Metuj - rekonstrukce.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/2 MŠ Krčín - vybudování nové ložnice - Dodatek č. 1 ke SOD
Identifikace:
RM je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 87/2022, uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a firmou Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČO: 63217031,
na změnu užívání a vybudování nové ložnice v objektu MŠ Krčín, čp. 100, ulice 1. máje, 549
01 Nové Město nad Metují. Dodatek Smlouvy řeší navýšení celkové ceny díla o vícepráce, z
původní ceny 554.989,51 Kč vč. DPH, na cenu 613.091,29 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Jelikož PD neobsahovala nutné změny a nové rozvody elektroinstalace, bylo nutné k těmto
činnostem přistoupit v rámci probíhající rekonstrukce. Po dohodě s objednatelem, TDS a
vedením MŠ Krčín, byl vypracován návrh řešení elektroinstalace v prostoru nové ložnice a
sociálního zařízení, který je obsahem změnového listu a zpracovaného položkového rozpočtu,
viz. přílohy k tomuto bodu. Na realizaci akce je v rozpočtu schválena částka 725 tis. Kč.
Navýšení ceny díla o uvedené vícepráce bude pokryto v rámci schváleného rozpočtu.
Předkládací návrh k Dodatku č. 1 ke SOD viz příloha tohoto bodu (doplněn dne 19.09.2022 po
návratu PRAV z dovolené).
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 100-5354/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „MŠ Krčín - vybudování nové ložnice, čp.
100, ulice 1. máje", 549 01 Nové Město nad Metují", mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Ingplan s.r.o., Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice, IČO: 63217031, ve znění přílohy tohoto
bodu, kterým se navyšuje celková cena díla o 48.018 Kč bez DPH, tj. o 58.101,78 Kč vč. DPH.
Celková cena díla tak činí 613.091,29 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/3 Přidělení náhradního krizového bytu
Identifikace:
RM 73 dne 20.09.2021 usnesením č. RM 73-4160/21 rozhodla o určení bytu v ul. Nerudova č.
p.142 pro řešení krizových situací OSV. OSV žádá RM v souvislosti s plánovanou demolicí
objektu o určení náhradního bytu ke stejnému účelu, tj. k řešení krizových situací občanů.
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Odůvodnění:
Rychlé náhradní bydlení je často hlavním způsobem pomoci v kritických situacích rodin i
jednotlivců. Jedná se nejčastěji o velmi intenzivní rodičovské konflikty a domácí násilí.
Především ochrana ohrožených dětí v rodině často závisí na rychlé možnosti odstěhovat se
z původního bydlení. Další krizovou situací může být požár, jiné živelné katastrofy a další
havárie v domácnostech. V KHK jsou zařízení azylového typu, ale kapacita je permanentně
naplněna a dlouhodobě jsou lhůty na uvolnění místa v řádu týdnů a měsíců. Potřeba přidělení
bytu byla předběžně projednána s OSN a rovněž v BK.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 100-5355/22
RM ukládá OSN vytipovat ve spolupráci s BK vhodný byt, který by sloužil pro řešení krizových
situací OSV.
Odpovídá: OMM, Provede: OSV, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

4/4 Hledání úspor a alternativních zdrojů energií pro město
Identifikace:
Na základě zadané objednávky byla zpracována studie na instalaci FVE u vybraných objektů
města.
Odůvodnění:
Firma Energon zpracovala návrh na instalaci FVE na vybraných objektech města s vyčíslením
případné investice a návratnosti. Dne 15.09.2022 proběhla schůzka k těmto podkladům se
zpracovatelem. Na základě obdržených podkladů by bylo vhodné zahájit přípravné práce na
vytipované instalace.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
MST - vznesl dotaz k vedoucímu OSN, jak to vidí a co navrhuje, u kterého domu by se mělo
začít? OSN - mělo by to smysl u objektu, který je zateplený, kde je kompletní obálka, střecha
a vyměněná okna atd. OMM - důležitý je stav střechy vč. statiky, elektrorozvody, technická
místnost apod. MST - to ta škola ve Vrchovinách splňuje nebo ne? OSN - dle jeho názoru by
se to mělo trošku vylepšit. OMM - doplnil - i síť může být technický problém, jde o to, jestli nás
tam vůbec pustí. Dále informoval o ukládání baterií, jejichž životnost také není věčná, je třeba
s tím kalkulovat. OSN - ideálně se nabízí střecha na bazénu. Ing. Němeček - elektrárnám
nenahrávají stropy. Je otázka, jestli to má nebo nemá význam, návratnost se stále protahuje.
V létě vytápíme, ale elektřinu potřebujeme hlavně v zimě. Záleží na novém vedení, kolik chce
investovat tímto směrem. OSN - ideální by bylo, umístit to na MSSS Oáza, tam je většina
střech zrekonstruována, ale nejsou úplně vhodné, co se týká světových stran. Ing. Němeček řeší se pouze výtěžnost střech bez ohledu na skutečnou potřebu spotřeby energie. MST - je
třeba doplnit usnesení, aby se bod dostal do programu jednání nové RM. Do usnesení byl
doplněn dovětek ve znění: "...a ukládá OMM předložit tyto podklady s návrhem možných
priorit nově ustavené RM." Poté odhlasováno.
Mgr. Hylský přišel na jednání RM ve 14:08 hodin.
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K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 100-5356/22
RM bere na vědomí informace o zpracované studii na instalaci FVE na vybraných objektech města
a ukládá OMM předložit tyto podklady s návrhem možných priorit nově ustavené RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 21.11.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5 ROZVOJ
5/1 Pasport městského mobiliáře - doplnění mobiliáře
Identifikace:
OMM předkládá RM doplněný Manuál městského mobiliáře o další prvek "Informační tabulky
do parků a pro veřejná prostranství". Nové označení městských parků a veřejných prostranství
se řeší v návaznosti na přijaté usnesení ZM 24-775/22, kdy schválilo pojmenování parku u
MSSS OÁZA po novoměstském rodáku a čestném občanu prof. Janu Miliči Lochmanovi u
příležitosti 100. výročí jeho narození, tj. názvem „Park prof. J. M. Lochmana“. Další místa pro
označení se vytipují postupně. Cílem bodu je přidat tento prvek do manuálu městského
mobiliáře. Na tabulce budou umístěny základní informace + prostor pro QR kód, který čtenáře
(návštěvníka parku či veřejného prostranství) přesměruje na web města, kde bude mnohem
více informací k danému tématu. Tuto záležitost OMM připraví ve spolupráci s informačním
centrem (IC) a OŠKS. Do přípravy bude zapojen i úsek Cestovního ruchu a PR.
Orientační odhad nákladů na výrobu mobiliáře pro označení městských parků a veřejných
prostranství: Odhadovaná cena na výrobu a dodávku za 1 kus je cca 13.000 Kč vč. DPH
(zámečnické práce cca 7.500Kč, smalt cca 3.000Kč /bez dopravy/ a grafika cca 2.000 Kč) bez
montáže, předpokládáme osazení ve spolupráci s TS. V příloze k tomuto bodu je stávající
manuál městského mobiliáře, návrh provedení tabulky pro označení parků a veřejných
prostranství, který zpracoval městský architekt a návrh úpravy manuálu městského mobiliáře.
Odůvodnění:
Nyní je předkládána RM k odsouhlasení úprava stávajícího manuálu o tabulky pro označení
městských parků a veřejných prostranství.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 100-5357/22
RM schvaluje doplněný Manuál městského mobiliáře o "Informační tabulky do parků a pro veřejná
prostranství" ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Dodatek č. 2 - MŠ Rašínova spojovací krček
Identifikace:
OMM předkládá RM dodatek č. 2 na vícepráce na stavbu „Stavební úpravy spojovacího krčku
MŠ Rašínova v Novém Městě nad Metují“, kde při kontrole stávajícího stavu střešního pláště
byly objeveny poškozené a místy neprovařené spoje asfaltového střešního pásu, který je na
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několika místech vlivem vlhkosti odtržen od podkladu. Při deštích dochází k zatékání do
objektu a je nutná výměna střešní krytiny z asfaltových pásů. Dále je nutné do místnosti
spojovacího krčku doplnit chybějící prvky značení únikového východu a na žádost ředitelky
MŠ doplněny 4 zásuvky elektro. Vzhledem k vytvoření šikmé rampy v místnosti spojovacího
krčku a nutnosti zpětné montáže stávajících skříní je nutná jejich výšková úprava.
Odůvodnění:
OMM doporučuje zjištěné závady odstranit a schválit dodatek č. 2. Předkládací návrh k
Dodatku č. 2 bude dodán do příloh dodatečně, po návratu PRAV z dovolené.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 100-5358/22
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební úpravy spojovacího krčku MŠ
Rašínova v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Kerson spol.
s r.o., 517 93 Dobré č. p. 80, na vícepráce ve výši 68.891,75 Kč vč. DPH, kterými se navyšuje cena
díla na 1.218.333,06 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 100-5359/22
RM schvaluje RO navýšení akce MŠ Rašínova - rekonstrukce spojovacího krčku (§ 3111) o 30 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Chodník v ul. U Zázvorky - realizace (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 SSKHK - ul. Klopotovská smlouvy
Identifikace:
OMM obdrželo návrh smlouvy o právu provést stavbu od Královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové pro stavbu "II/285 Nové Město nad Metují hranice okr. RK“ na pozemcích města.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s podpisem smluv, které jsou nezbytné pro realizaci stavby rekonstrukce
silnice II/285 vedoucí z ul. Klopotovská na Slavoňov. Součástí smlouvy je souhlas s kácením
stromu - suchého torza Jasanu ztepilého na p. p. č. 1496/1, k. ú. Nové Město nad Metují a
skupiny náletových dřevin a 2 ks Jasanů ztepilých na p. p. č. 1274/1, k. ú. Nové Město nad
Metují, což bude povolováno v rámci stavebního řízení OŽP.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz, zda je už daný nějaký termín realizace? OMM - termín realizace dle KHK
bude v roce 2023 - je to stále ve fázi příprav a smluv, nejdříve to vidí v dalších letech. Na
schůzce se síťaři se dozvíme další nové informace a termíny. Ing. Dostál - co na tom vázne,
má to už dlouhý průběh? OMM - je to složitá stavba (majetkoprávní vypořádání, připomínky
vlastníků pozemků). Ing. Prouza - chtělo by to trochu zatlačit. MST - při jednání bylo přítomno
vedení města. Ing. Němeček - projektuje se? OMM - ano, všechno probíhá. Do stavebního
povolení můžeme jít tehdy, jakmile máme všechny souhlasy. Poté odhlasováno.
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 100-5360/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu "II/285 Nové Město nad Metují - hranice okr. RK“,
včetně oddělení souhlasu s kácením dřevin na p. p. č. 1496/1 a 1274/1, k. ú. Nové Město nad
Metují, na základě dendrologického průzkumu, který je přílohou této smlouvy uzavíranou mezi
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a městem Nové Město
nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Obnova městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - dodatek č. 3 ke SOD
Identifikace:
Na stavbě „Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248“ se vyskytly změny, na
které je nyní předkládán k odsouhlasení dodatek č. 3.
Odůvodnění:
RM byla na jednání RM 95 dne 29.06.2022 informována o průběhu realizace stavby „Oprava
městského opevnění mezi domy čp. 1234 a 1248“. K dané problematice byl RM předložen
nálezový stav. Na základě těchto pokladů byl následně projednán a uzavřen dodatek č. 1,
kterým se cena díla snížila na částku 2.019.435,04 Kč vč. DPH. RM byla dále na svých
jednáních informována o problematickém stavu zdi městského opevnění u č. p. 1234 směrem
do údolí. Vzhledem k problematickému projednávání byl nejprve RM č. 99 dne 05.09.2022
dodatkem č. 2 prodloužen termín dokončení díla do 16.09.2022. Na úpravu ceny díla je nyní
předkládán dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. SOD byla uzavřena na částku 1.769.198,66 bez
DPH, tj. 2.140.730,38 Kč vč. DPH. Dodatkem č. 1 se celková cena díla snížila na částku
2.019.435,04 Kč vč. DPH. Dodatkem č. 3 se celková cena díla navýší o cca 337.643,34 Kč vč.
DPH. Pro navýšení ceny díla bude nutné schválení RO navýšení položky § 3322 - "Program
Regenerace - městské opevnění západ - realizace" o 350 tis. Kč, navýšení bude pokryto
přesunem z položky § 3612 "Bytový dům Metuj - rekonstrukce". Na akci je požádáno o dotaci
v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR. Přidělena dotace z KHK.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - platí termín dokončení do konce září - je to reálné stihnout? ORM - ano, stihne
- částečně bylo dílo předáno v pátek, deponie se odložila na zítra. Zítra by to mělo být
předáno definitivně. MST - při dnešní návštěvě v terénu si všiml, že kontejner tam už nebyl a
uklízelo se. Ing. Němeček - dobře, v tom případě je "pro". Poté odhlasováno.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 100-5361/22
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy čp.
1234 a 1248" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices s.r.o., se sídlem
Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, kterým se navyšuje celková cena díla o
279.044,08 Kč bez DPH, tj o 337.643,34 Kč vč. DPH, celková cena díla tak činí 2.357.078,38 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem dodatku č. 3.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 100-5362/22
RM schvaluje RO navýšení položky § 3322 - "Program Regenerace - městské opevnění západ realizace " o 350 tis. Kč, navýšení bude pokryto přesunem z položky § 3612 "Bytový dům Metuj rekonstrukce".
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Revitalizace zahrady MŠ Krčín a MŠ Vrchoviny
Identifikace:
Do rozpočtu města na rok 2022 byla zařazena položka na aktualizaci PD - zahrada MŠ Krčín
a MŠ Vrchoviny s tím, že se město pokusí získat dotaci na revitalizaci obou zahrad z dotační
výzvy Ministerstva životního prostředí č. 5/2022 - Přírodní zahrady (z minulé výzvy jsme
podporu čerpali na zahradu MŠ Na Františku). Dotační podmínky se však změnily, větší důraz
je nyní kladen na ekologickou výchovu a adaptaci na klimatickou změnu. PD a rozpočet byly
podmínkám výzvy přizpůsobeny a rozděleny do 2 etap. V rámci I. etapy jsou navrženy prvky,
které splňují podmínky výzvy (zeleň, propustné povrchy, mobiliář z přírodních materiálů), do II.
etapy byly přesunuty prvky, které nejsou dotačně podporovány (herní prvky, zpevněné plochy
aj.). Příprava projektu byla konzultována s vedením obou MŠ. V případě MŠ Krčín jsou
předpokládané celkové výdaje na I. etapu ve výši 760.201 Kč vč. DPH, výdaje na I. etapu
zahrady MŠ Vrchoviny 449.077 Kč vč. DPH.
Dotace je 85 % ze způsobilých výdajů, výše podpory 100-500 tis. Kč. Žádosti se podávají ode
dne 03.10.2022 do dne 30.11.2022, realizace projektu je možná až do roku 2025.
Odůvodnění:
Proběhla aktualizace PD a rozpočtů zahrady MŠ Krčín a MŠ Vrchoviny. Je třeba rozhodnout o
podání žádostí o dotaci na oba projekty.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vzhledem k tomu, že nezná rozpočty na předchozí žádosti o dotaci se dotázal,
zda se to výrazně liší - nemá smysl to případně řešit jako celek? Vychází z faktu, že úpravy
zahrad začínají u stavebních prací a pak až u vegetace. Budou vysoké neuznatelné náklady?
Odpověděl vedoucí OMM - proto etapizace - ta dotace realizaci prvků moc nenahrává - viz
neuznatelné náklady - vyhodnotíme efektivitu a potřebnost, příp. budeme preferovat jiné věci,
dotace nebude celých 85 %. Ing. Dostál - když to vezme v rámci efektivnosti a fungování
správy - bude to dávat smysl? Jestli nemá radši smysl dát cca 250 tis. Kč napřímo, vybereme
si, co realizovat chceme. OMM - je to otázka, jestli do toho jít nebo ne. Není to zrovna moc
výhodné - zabírá to i kapacitu na OMM - jsou důležitější věci. Poté odhlasováno.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 100-5363/22
RM ukládá zařadit položku na realizaci revitalizace zahrady MŠ Krčín a MŠ Vrchoviny do návrhu
rozpočtu města na rok 2023.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 100-5364/22
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Přírodní zahrada MŠ Krčín do výzvy Ministerstva
životního prostředí č. 5/2022 - Přírodní zahrady.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 100-5365/22
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Přírodní zahrada MŠ Vrchoviny do výzvy
Ministerstva životního prostředí č. 5/2022 - Přírodní zahrady.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.12.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 PD - Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22, ul. Bratří Čapků čp. 22, Krčín dodatek č. 1 ke SOD
Identifikace:
Zpracovatel PD na akci "Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22 v ul. Bratří Čapků, Nové
Město nad Metují" požádal o prodloužení termínu předání PD. Z tohoto důvodu je nyní
předkládán k odsouhlasení dodatek č. 1 ke SOD.
Odůvodnění:
Projektant předložil ve stanoveném termínu dle SOD zpracovanou studii. Projednání studie za
účasti projektanta, zástupce Spolku Krčín a zástupců města je plánováno na dne 27.09.2022.
Odůvodnění prodloužení termínu pro odevzdání PD je uvedeno v žádosti o prodloužení, která
je přílohou k tomuto bodu. OMM doporučuje projektantovi vyhovět. Předkládací návrh k
Dodatku č. 1 ke SOD podepsaný PRAV viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
OMM - upozornil na překlep v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.04.2022 - bude
opraveno. Poté odhlasováno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 100-5366/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace - Rekonstrukce
budovy Stará škola čp. 22, ul. Bratří Čapků čp. 22, Krčín, Nové Město nad Metují" mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Projekční a průzkumný ateliér Ing. Jan Chaloupský aut. ing., se
sídlem U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO: 11164034, kterým se prodlužuje termín předání díla, ve znění
přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/7 Obnova nátěru špaletových oken a výměna oken v suterénu budova čp. 1225
Spolkový dům - dodatek č. 1 ke SOD
Identifikace:
V rámci realizace akce „Obnova nátěrů špaletových oken a výměna oken v suterénu - budova
čp. 1225 Spolkový dům, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“, se vyskytly změny, na
které je nyní předkládán k odsouhlasení dodatek č. 1 ke SOD.
Odůvodnění:
Během realizace bylo zjištěno, že u jednoho vnějšího rámu byla zjištěna devastační hniloba.
Rozsah poškození je v celé části spodního kusu a cca do výšky 20 cm u stojek rámu. Z tohoto
důvodu je nutná celková výměna poškozeného rámu. Foto poškození je přílohou k tomuto
bodu. Dále dodavatel nabídl opravu fasádních rámečků - jedná se o obnovu bílých rámečků
fasády přiléhajících k rámu okna, které jsou poškozeny trhlinami a oprýskáním barvy. Rozsah
uvedených prací byl projednán s pracovníkem památkové péče. Na tyto práce byly předloženy
cenové nabídky, jejichž součet činí celkem 37.827 Kč bez DPH, tj, 45.771 Kč vč. DPH. Na
uvedené práce je nutné uzavřít mezi městem Nové Město nad Metují a dodavatelem p.
Antonínem Plškem, U Zvoničky 258, 547 01 Náchod-Babí, IČO: 13200739, dodatek č. 1 ke
SOD. Dodatkem č. 1 se celková cena díla navýší o 45.771 Kč vč. DPH, celková cena díla tak
bude činit 237.193 Kč vč. DPH. V rozpočtu města na rok 2022 je schválena částka 200 tis. Kč.
Z důvodu navýšení ceny díla bude nutné schválit RO - navýšení položky § 3322 - "Program
Regenerace - Spolkový dům čp. 1225 - obnova nátěrů oken a madla venkovního schodiště" o
40 tis. Kč, navýšení bude pokryto přesunem z položky § 3612 "Bytový dům Metuj rekonstrukce". Předkládací návrh k Dodatku č. 1 ke SOD podepsaný PRAV viz příloha tohoto
bodu.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 100-5367/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Obnova nátěru špaletových oken a výměna
oken v suterénu - budova čp. 1225 Spolkový dům, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují" mezi
městem Nové Město nad Metují a p. Antonínem Plškem, U Zvoničky 258, 547 01 Náchod-Babí, IČO:
13200739, kterým se navyšuje celková cena díla o 37.827 Kč bez DPH, tj. o 45.771 Kč vč. DPH,
celková cena díla tak činí 237.193 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST
podpisem tohoto Dodatku č. 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 100-5368/22
RM schvaluje RO navýšení položky § 3322 - "Program Regenerace - Spolkový dům čp. 1225 obnova nátěrů oken a madla venkovního schodiště" o 40 tis. Kč, navýšení bude pokryto přesunem z
položky § 3612 "Bytový dům Metuj - rekonstrukce".
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 46

ZÁPIS Z PORADY
RM 100 ze dne 19.09.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

5/8 BD Metuj, Dohoda o ukončení SOD na zpracování PD
Identifikace:
RM 77 dne 15.11.2021 schválila na svém jednání zadání veřejné zakázky a SOD na
zpracování „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují“ s
firmou MARK VALA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za nabídkovou cenu
1.448.370 Kč vč. DPH. Výběr tohoto dodavatele proběhl na základě zadávací dokumentace,
v příloze. SOD byla podepsána dne 04.01.2022. Od projekční kanceláře jsme získali pasport
objektu, rozpracované projekční práce na BD ve formátu *.dwg pro potřeby projektantů,
fotodokumentaci sond v objektu, průzkum objektu, upravenou studii a navíc další
architektonickou studii objektu. V září 2022 jsme obdrželi informaci od jednatele společnosti
MARK VALA s.r.o., Brno, zpracovatele PD na BD Metuj, že dochází ve společnosti k
reorganizaci a postupnému ukončení činnosti. Po projednání informace s vedením města,
PRAV, OMM a OSN je navrženo ukončit SOD na PD oboustrannou dohodou. Více viz přílohy
tohoto bodu. Finančně došlo k vyrovnání ve výši 330 886,60 Kč vč. DPH. Na § 3612, "Bytový
dům Metuj - PD" tak zbyde částka 1.1 mil. Kč.
Odůvodnění:
Dohoda o ukončení SOD č. 222/2021 je navržena ke schválení. Příprava proběhla ve
spolupráci s PRAV. Předkládací návrh podepsaný PRAV viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM odpověděl na dotaz Mgr. Hylského - finančně jsme část zaplatili. Ing. Dostál mělo to zaplacené přínos? OMM - ano - jsou to nezbytné podklady pro projektování. Bude ale
třeba rozhodnout, zda se jde podle studie ORGATEXU nebo jít podle studie jejich. Je třeba
rozhodnout, jak dál. ST doporučuje vyčkat. Co když nové vedení bude mít jiný názor? Mgr.
Hylský - vypsal by soutěž, nic tím nezkazíme. Obává se ztracené myšlenky. Ing. Dostál myšlenka nám byla blízká a neměli bychom ji stahovat. Mgr. Hylský - případně se soutěž jen
odloží a nové ZM si vytvoří vlastní plán, co s tím objektem. Ing. Dostál - přiznává, že to
přichází v nevhodné době. OMM - nejdříve je třeba ukončit 1 smlouvu, ať to má od jednatelů
podepsané a potom se rozhodovat o dalších krocích. Budeme to muset vyřešit při sestavování
rozpočtu města na další rok s novým vedením. ST - doporučil usnesení ponechat - viz návrh
usnesení. MST - podporuje slova ST, nepřijde mu, že bychom tím ztratili nějaký čas. Pokud
bude politická vůle řešit budoucnost BD Metuj, tak se k tomu nové vedení (RM, ZM) vrátí.
Radní nejprve hlasovali o předloženém návrhu usnesení a poté o návrhu usnesení Mgr.
Hylského, tj. "RM ukládá MST a OMM vypsat nové VŘ podle studie Orgatex Náchod na „PD rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují" - hlasováno - 2 pro,
2 proti, 2 zdržel se - 2. usnesení nebylo přijato.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 100-5369/22
RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 222/2021 ze dne 04.01.2022, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 20.06.2022 na akci „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj,
Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a společností MARK VALA s.r.o.,
Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, kterým se smluvní strany se dohodly na ukončení
smlouvy o dílo, ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem této Dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/8
RM ukládá MST a OMM vypsat nové VŘ podle studie Orgatex Náchod na „PD - rekonstrukce
bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato

5/9 Smlouva o právu provést stavbu chodníku a VO v ul. Klopotovská
Identifikace:
OMM obdrželo od Správy silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové, smlouvu o výpůjčce pozemku 2200, k. ú. Nové Město nad
Metují, za účelem stavby chodníku v ul. Klopotovská a SOPPS veřejného osvětlení s
jednorázovou vratnou kaucí ve výši 1.718 Kč, která bude zaplacena před realizací stavby
chodníku a po dokončení stavby a uplynutí záruk bude městu vrácena, taktéž na pozemku č.
2200, k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Klopotovská.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s uzavřením smluv se SSKHK, které jsou nezbytné pro realizaci stavby
chodníku a VO v ul. Klopotovská. Předkládací návrhy podepsané PRAV viz příloha tohoto
bodu.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 100-5370/22
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku č. 2200, k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Klopotovská
za účelem stavby chodníku mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 100-5371/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě - veřejného osvětlení v ul.
Klopotovská mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Znovupovolení předzahrádky pro kavárnu Rozlitý kafe v ul. Bořetínská
Identifikace:
OMM obdržel žádost spol. Na dobré cestě s.r.o. o znovupovolení předzahrádky na další 2
sezóny v ul. Bořetínská před kavárnou Rozlitý kafe v č. p. 1512. Předzahrádka bude na
chodníku na p. p. č. 2034/24, k. ú. Nové Město nad Metují, celková šíře chodníku před touto
provozovnou je 3,23 m, šířka předzahrádky je 1,73 m, zůstane tedy zachován průchod 1,5 m
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(pod touto vyvýšenou průchozí částí před provozovnou je také komunikace pro pěší). Povolení
o souhlas s předzahrádkou žádají na období ode dne 01.07.2023 do dne 31.06.2025.
Odůvodnění:
OÚ souhlasí se znovupovolením předzahrádky na další 2 sezóny.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST - viděl nesoulad v termínu uvedeném v žádosti a v návrhu usnesení. OMM - bylo to
opraveno a je to na 2 roky. Debata, zda nájmy nebo podpora zdarma. Ing. Dostál - v kontextu,
že to postavilo město, jestli by neměl fungovat nájemní vztah. TAJ - dříve bylo užívání
zpoplatněné, ale pak RM rozhodla, že to bude podpora pro podnikatele. Ing. Dostál - opět tam
nejsou stromy. Dle jeho názoru byly nevhodně vybrány druhy stromů. Poslední komunikaci
měl s paní Ing. Vojnarovou ohl. ukotvení kmenů. OMM - 1 strom tam je a je v pořádku. Nyní to
převzal p. Trojan (vedoucí TS). TAJ se spojil telefonicky s p. Trojanem. TS - přiklání se k
názoru Ing. Dostála - vyměnit 1 strom, který tam zůstal a nahradit a doplnit jiným druhem
dřeviny. Ing. Němeček upozornil na 2 uschlé stromy v nové aleji z Vrchovin směrem na
Přibyslav. OMM - pokud je potřeba to řešit s p. Línkem z fy DLNK, který výsadbu těchto
stromů zajišťoval, můžeme se s ním spojit. TAJ - p. Trojan to prověří u pí Ludmily Horákové
(členka OV Vrchoviny) a případně se obrátí na OMM a ti na p. Línka z DLNK.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 100-5372/22
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 25 m2 (1,73 x 14,31 m) na chodníku před
provozovnou kavárny Rozlitý kafe v č. p. 1512 ul. Bořetínská p. p. č. 2034/24, k. ú. Nové Město nad
Metují, v termínu ode dne 01.07.2023 do dne 31.06.2025, a to vždy v období od dubna do října, za
následujících podmínek:
předzahrádka bude postavena pouze během otevírací doby provozovny kavárny, max. do 22.00
hod., mimo otevírací dobu bude uskladněna v prodejně
musí být dodržena minimální průchozí šířka 1,5 m chodníku
v případě poškození, nebo odcizení mobiliáře předzahrádky, město za vzniklou škodu neručí
musí být umožněna údržba místní komunikace Technickým službám města, pokud tak žadatel
neučiní, provede údržbu svépomocí ve stejném termínu
povinnost úklidu po ukončení denního provozu, udržování pořádku a čistotu nejen užívané plochy,
ale též okolí (především nedopalky apod.)
žadatel si musí na vlastní náklady zajistit příslušná povolení státní správy
Zodpovědná osoba: p. Jiří Škoda, Sadová 1539, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 05715792.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Živičný kryt v ul. Stavební - Dodatek č. 1 ke SOD
Identifikace:
RM 95 dne 27.06.2022 usnesením č. RM 95-5168/22 schválila SOD na realizaci stavby
"Stavební úpravy ul. Stavební, úsek za areálem TS, k. ú. Krčín"- část 1 mezi městem a firmou
Novostav s. r. o., IČO: 45539006. Realizace stavby je hotova, proběhne předání stavby. Při
závěrečném vyúčtování předložil dodavatel drobné vícepráce na provedení zatěžovací
zkoušky a rozebrání stávající dlažby v napojení na stávající komunikaci ve výši 8.288,63 Kč
vč. DPH. OMM předkládá ke schválení dodatek ke SOD na výše uvedené vícepráce.
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Odůvodnění:
Provedení zatěžovací zkoušky bylo schváleno na KD za účasti MST na doporučení TDI.
V místě napojení na stávající dlažbu ul. Stavební bylo třeba z důvodu výškového vyrovnání
stávající dlažbu rozebrat a znovu položit, to nebylo zahrnuto v rozpočtu stavby. Na položce
rozpočtu města jsou dostatečné prostředky na výše uvedené vícepráce. OMM doporučuje
více práce schválit. Předkládací návrh bude dodán do příloh dodatečně, po návratu PRAV z
dovolené. Na části hrazené spoluvlastníky pozemku p. p. č. 670/8 v k. ú. Krčín, kteří jsou
investorem části 2 jsou vícepráce ve výši 35 934,75 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Škoda Pavel, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 100-5373/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „Živičný kryt v ul. Stavební, úsek za
areálem TS“- část 1 na vícepráce provedení zatěžovací zkoušky a rozebrání stávající dlažby
v napojení na stávající komunikaci ve výši 8.288,63 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou Novostav s. r. o., IČO: 45539006, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Kupní smlouva na odkoupení plynovodní přípojky
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení kupní smlouvu na odkoupení plynovodní přípojky pro objekt č.p.
142 v ul. Nerudově za účelem odpojení přípojky, což je dle stanoviska spol. GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, nezbytné ke zrušení přípojky. Cena za
plynovodní přípojku byla spol. GasNet, s.r.o. v kupní smlouvě stanovena ve výši 2.459 Kč.
Odůvodnění:
OMM doporučuje schválit smlouvu, neboť bez odkoupení přípojky nelze přípojku zrušit, a tedy
ani provést demolici objektu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Na konci projednání všech bodů v článku "Rozvoj" předložili vedoucí ORM a vedoucí
OMM nový bod, tj. "Kupní smlouvu na odkoupení plynovodní přípojky". Ing. Dostál - bude to
ještě znamenat další práce, co budeme platit? Prověřování postupů - a těch možných
vícenákladů - budeme na příští RM vědět, zda to bude hotové? Je to reálné? OMM související
práce s touto přípojkou jsou součástí CN zhotovitele. Do diskuse se zapojili: vedoucí ORM, ST
a TAJ. Poté odhlasováno. Požadavek na zajímavé PR k demolici.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 100-5374/22
RM schvaluje kupní smlouvu č. 1000019260 na odkoupení plynovodní přípojky pro objekt č. p. 142
v ul. Nerudova ve výši 2.459 Kč za účelem zrušení přípojky mezi firmou GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 FINANCE
6/1 Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
Identifikace:
Usnesením č. RM 95-5787/22 ze dne 27.06.2022 bylo OSÚ uloženo připravit ve spolupráci s
OF návrh na navýšení odměn pro zastupitele a radní. Návrh byl předložen do RM 99, ta
rozhodla o přesunu bodu do programu RM 100. Bod je proto znovu předložen do této RM,
které jsou v příloze předkládány podklady k vytvoření návrhu odměn, který bude doporučen ke
schválení na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva.
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, může být neuvolněným členům
zastupitelstva obce za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Stanovení výše měsíční
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce schvaluje zastupitelstvo obce podle § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích, přičemž nesmí být překročena maximální výše odměny
daná prováděcím právním předpisem, tj. nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. Dle
ustanovení § 72 odst. 2 zákona o obcích se odměna neuvolněným členům zastupitelstva obce
poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce.
Vyjádření OF: V případě navýšení odměn ode dne 01.01.2023 bude nárůst zohledněn v
návrhu rozpočtu. Pokud bude navýšení schváleno již v roce 2022, bude navrženo provedení
RO.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - poradním hlasem uvedl, že by odměny neuvolněných členů ZM nechal na současné
úrovni, než o změně rozhodne nové ZM. Ing. Prouza - nemá s tím problém, ať to bude
jakkoliv, ale lze to zařadit na jiné ZM, než ustavující? TAJ - schválení je podmínkou pro
odměňování nových členů ZM. Ing. Dostál - odměňování teď bez změn. Otevřel téma
předsedů komisí, kteří jsou dle jeho názoru nedocenění a jsou více vytíženi. Také uvedl, že je
nešťastné řešit tento bod na 1. ustavujícím zasedání ZM. TAJ - úkol, aby do RM pak šly
návrhy i na odměny. Dále vedena diskuse o počtech členů komisí, pozici tajemníků komisí a
přizvaných osob. Radní odhlasovali usnesení ve výši stávajících odměn neuvolněných členů
ZM.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 100-5375/22
RM doporučuje ZM schválit stávající měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ode
dne 01.01.2023 takto: měsíční odměna pro člena zastupitelstva: 1.400 Kč, měsíční odměna pro
člena rady ve výši 4.400 Kč. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva se stanovuje ode dne 01.01.2023 měsíční odměna jako souhrn měsíčních odměn za
výkon funkcí člena rady a předsedy výboru nebo bytové komise ve výši 4.900 Kč, měsíční odměna
pro člena rady a zároveň člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši 4.700 Kč, měsíční
odměna pro člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru nebo bytové komise ve výši 1.800 Kč,
měsíční odměna pro člena zastupitelstva a zároveň člena bytové komise nebo komise SPOZ ve výši
1.600 Kč, neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, ve výši 500 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/2 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací
Identifikace:
Dne 31.08.2022 schválila Vláda ČR novelu nařízení vlády č. 264/2022, kterým se mění
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, kterou se navyšují platové tarify s platností ode dne 01.09.2022. Ředitelům
příspěvkových organizací (MMUZ a MKN) stanovuje plat v souladu s § 123 zákoníku práce
zřizovatel. Dále je překládán RM postup ředitele MMUZ na základě dosažené praxe platný od
01.10.2022.
Odůvodnění:
Ke změnám dochází v důsledku novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v důsledku dosažené praxe.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radním byly předány k nahlédnutí přílohy v plném znění. Poté odhlasováno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 100-5376/22
RM schvaluje nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací (Městské muzeum Nové
Město nad Metují a Městská knihovna Nové Město nad Metují), na základě nařízení vlády č.
264/2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, s platností ode dne 01.09.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 100-5377/22
RM schvaluje platový postup ředitele Městského muzea Nové Město nad Metují, na základě
dosažené praxe, s platností ode dne 01.10.2022, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Navýšení položky platy, sociální a zdravotní pojištění - RO
Identifikace:
RM je předloženo ke schválení RO - navýšení položek Platy a Sociální a zdravotní pojištění
v jednotlivých paragrafech rozpočtu.
Odůvodnění:
V srpnu bylo schváleno Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto nařízení došlo ode dne
01.09.2022 k navýšení platových tarifů zaměstnanců města o 10 %. Vzhledem k tomu, že
rozpočet města s navýšením platů a souvisejících odvodů v letošním roce nepočítal, je
předloženo ke schválení RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 100-5378/22
RM schvaluje RO - navýšení položek platy, sociální a zdravotní pojištění § 1032 - správa lesů o 15
tis. Kč, § 3612 - bytové hospodářství o 70 tis. Kč, § 3631 - veřejné osvětlení o 25 tis. Kč, § 3632 pohřebnictví o 25 tis. Kč, § 3639 - komunální služby o 20 tis. Kč, § 3745 - vzhled obcí a veřejná
zeleň o 260 tis. Kč, § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl o 60 tis. Kč, § 5311 městská policie o 110 tis. Kč, § 5512 - protipožární ochrana o 15 tis. Kč a § 6171 - místní správa o
1 100 tis. Kč. Celkové navýšení ve výši 1 700 tis. Kč bude pokryto přesunem z § 6409 - z položky
Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - RO
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje RO - navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy o částku 60 tis.
Kč vzhledem k tomu, že dochází k většímu rozsahu oprav a údržby autobusových zastávek,
než předpokládal rozpočet. Dále byl zakoupen do rezervy náhradní díl - střecha autobusové
zastávky, který v případě potřeby vymění TS.
Odůvodnění:
V letošním roce došlo k rozbití skla u zastávky v Krčíně, rozbití střechy autobusové zastávky
na Rychtě. Dále bylo provedeno neplánované umytí a čištění skel u sedmi zastávek. Navýšení
bude pokryto přesunem z rozpočtu TS (§ 3745) položka Dovybavení TS (travní sekačka s
příslušenstvím), která nebude v letošním roce čerpána.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 100-5379/22
RM schvaluje RO - navýšení § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy (opravy a údržba
autobusových zastávek) o 60 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3745 - vzhled obcí a
veřejná zeleň - položka Dovybavení TS (travní sekačka s příslušenstvím).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/5 Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 550 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vzhledem k vyššímu objemu prodeje dřeva z městských lesů oproti předpokládanému
rozpočtu dochází zároveň k vyššímu čerpání v rozpočtové položce Odvod DPH. Dalším
důvodem navýšení je odvod DPH z neplánovaných příjmů za zajištění ubytování uprchlíků
z Ukrajiny. Z těchto důvodů je navrženo navýšení rozpočtu. Navýšení bude pokryto z volných
zdrojů po proplacení dotace na vybudování odpočinkových míst v městských lesích (§ 1032) a
z položky Dovybavení TS (travní sekačka s příslušenstvím) (§ 3745).
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Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 100-5380/22
RM schvaluje RO - navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 550 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 1032 - správa lesů ve výši 230 tis. Kč a přesunem z § 3745 - vzhled obcí
a veřejná zeleň - položka Dovybavení TS (travní sekačka s příslušenstvím) ve výši 320 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/6 Darovací smlouva - díla Vladimíra Suchánka
Identifikace:
RM je předložena ke schválení darovací smlouva na 91 uměleckých děl p. Vladimíra
Suchánka, s panem [osobní údaj odstraněn].
Odůvodnění:
Pan Vladimír Suchánek (1933 - 2021) byl významný český malíř a grafik, činný v oboru
grafiky, malby, knižní ilustrace, plakátů, známkové tvorby a ex libris. Je rodákem a čestným
občanem Nového Města nad Metují. Jeho přáním bylo, aby některá jeho díla byla darována
jeho rodnému městu. Sbírka obsahuje 50 kusů ex libris a dalších 41 litografií. Umělecká díla
jsou v účetnictví evidována v hodnotě 1 Kč. Hodnota celé sbírky je samozřejmě
mnohonásobně vyšší.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - některé informace, na které se chtěl zeptat, se dozvěděl na Festivalu komedie,
při předání daru. Zdůraznil vysokou uměleckou i finanční hodnotu poskytnutého daru. RM se
shodla na poděkování rodině Vladimíra Suchánka za tento velkorysý dar.
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 100-5381/22
RM schvaluje darovací smlouvu na 91 uměleckých děl p. Vladimíra Suchánka, mezi městem Nové
Město nad Metují a panem [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OF, Termín: 30.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 100-5382/22
RM děkuje rodině p. Vladimíra Suchánka za velkorysý dar 91 uměleckých děl městu Nové Město
nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/7 Bezúplatný převod majetku PO
Identifikace:
OSN zajišťovalo na základě požadavků školského zařízení opravu stávající kuchyně vč. v
příspěvkové organizaci - MŠ Na Františku (MŠ Pod Výrovem). Součástí výměny byl i nákup
nové myčky, která je samostatnou movitou věcí.
Odůvodnění:
V souladu s § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů může příspěvková organizace nabýt majetek potřebný k výkonu činnosti,
pro kterou byla zřízena, bezúplatným převodem od svého zřizovatele. OF tedy navrhuje
převod myčky DUPLA 40 LS MŠ Na Františku ve výši 64.901 Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 100-5383/22
RM schvaluje bezúplatný převod myčky DUPLA 40 LS ve výši 64.901 Kč MŠ Na Františku.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.09.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/8 Změna obsazení Komise škodní
Identifikace:
Vzhledem k ukončení pracovního poměru p. Ing. Zdeňka Továrka navrhuje OF jmenovat
novým členem Komise škodní pana Ing. Pavla Benirškeho, referenta OI s platností ode dne
20.09.2022.
Odůvodnění:
S Ing. Benirškem byla účast v Komisi škodní projednána a souhlasí.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Do příloh byla doplněna e-mailová rezignace Mgr. Zdeňka Továrka ze dne 13.09.2022.
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 100-5384/22
RM jmenuje pana Ing. Pavla Benirškeho novým členem Komise škodní s platností ode dne
20.09.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 100-5385/22
RM ukládá OSÚ zajistit vystavení a předání jmenovacího dekretu podepsaného ST pro pana Ing.
Pavla Benirškeho, jako nového člena Komise škodní.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OF, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/9 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 100-5386/22
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Domu zdraví - bazén, sauna, MŠ Na
Františku a ŠJ a ZŠ Školní 1000 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/10 Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města roku 2022
Identifikace:
OF předkládá ke schválení podklady pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok
2022.
Odůvodnění:
Pro zajištění průběhu inventarizace majetku města za rok 2022 je třeba schválit Plán inventur
roku 2022 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích inventarizačních komisí
organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních komisí - jmenování.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/10 USNESENÍ č. RM 100-5387/22
RM schvaluje Plán inventur 2022 a složení hlavní inventarizační komise, složení dílčích
inventarizačních komisí organizací a odborů MěÚ a pověření hlavní a dílčích inventarizačních
komisí, vše ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/11 Dodatky smluv na kopírovací stroje
Identifikace:
Jedná se o prodloužení stávajícího smluvního vztahu na kopírovací stroje, u kterých vypršela
lhůta pro jejich splácení.
Odůvodnění:
Prodloužení systému servisních a materiálových smluv u strojů, které jsou v našem majetku a
technicky vyhovují požadavkům, kde jsou umístěny. Jedná se o multifunkční stroj OSV a OVV.
Předkládací návrhy podepsané PRAV viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 100-5388/22
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 12515347-09-2022-01 mezi městem Nové Město nad Metují
a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00
Brno, IČO: 00176150, za měsíční paušál 1.206,30 Kč bez DPH, 253,32 platná výše DPH, celkem
1.459,62 vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/11 USNESENÍ č. RM 100-5389/22
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 12515348-09-2022-01 mezi městem Nové Město nad Metují
a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00
Brno, IČO: 00176150, za měsíční paušál 1.270,16 Kč bez DPH, 266,73 Kč DPH, 1.536,89 vč. DPH,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7 RŮZNÉ
7/1 Aktualizace příloh 2 a 4 Organizačního řádu
Identifikace:
RM je předkládána aktualizace příloh Organizačního řádu z důvodu personálních změn. V
příloze č. 2 jsou upraveny oprávněné osoby. V příloze č. 4 jsou provedeny změny pozicích
vedoucích a jejich zástupců.
Odůvodnění:
Podle § 102 odst. 2 písm. m) je radě obce vyhrazeno schvalovat organizační řád obecního
úřadu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 100-5390/22
RM schvaluje Přílohu č. 2 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 20.09.2022, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 100-5391/22
RM schvaluje Přílohu č. 4 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 20.09.2022, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/2 Zápis č. 9 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 06.09.2022
Identifikace:
Zápis č. 9 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 06.09.2022 od 19:00 hodin
v klubovně TJ Sokol Krčín viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 100-5392/22
RM projednala Zápis č. 9 z jednání Osadního výboru Krčín konaného dne 06.09.2022 od 19:00
hodin v klubovně TJ Sokol Krčín, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 100-5393/22
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 9 z jednání Osadního výboru Krčín ze dne 06.09.2022,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Humanitární sbírka - dne 12.11.2022
Identifikace:
Dne 12.11.2022 od 9:00 do 11:00 hodin se v areálu bývalých kasáren uskuteční humanitární
sbírka, na které se podílí město Nové Město nad Metují ve spolupráci s Diakonií Broumov.
Více informací a plánek místa - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční akci města ve spolupráci s Diakonií Broumov již od roku 2010.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 100-5394/22
RM bere na vědomí informaci o vyhlášení tradiční Humanitární sbírky pro Diakonii Broumov, která
se uskuteční v sobotu dne 12.11.2022 od 9:00 do 11:00 hodin v areálu bývalých kasáren v Novém
Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 100-5395/22
RM ukládá OSÚ zajistit propagaci a distribuci letáků na humanitární sbírku konající se dne
12.11.2022 od 9:00 do 11:00 hodin v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují a
zabezpečit ve spolupráci s TS celou akci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 CP Mandl - změna smlouvy o licenci a pronájmu aplikace
Identifikace:
Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá ke schválení změnu
Smlouvy o licenci a pronájmu aplikace Sonic.cgi - evidence NZDM a zpracování osobních
údajů s Petrem Vyhnálkem, provozovatelem elektronické evidence. Od roku 2023 dochází k
navýšení poplatků za správu a modernizaci této evidence z částky 760 Kč měsíčně na částku
950 Kč měsíčně. Zároveň RM pověřuje ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Tento systém elektronické evidence Centrum prevence Mandl využívá k evidování
dokumentace a poskytovaných služeb klientů zařízení.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSP
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 100-5396/22
RM schvaluje změnu Smlouvy o licenci a pronájmu aplikace Sonic.cgi - evidence NZDM a
zpracování osobních údajů s Petrem Vyhnálkem, provozovatelem elektronické evidence, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Program prevence rizikového chování 2022 - žádost "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Manažerka prevence kriminality Dagmar Dvořáčková předkládá žádost Základní školy, Školní
1000, Nové Město nad Metují o změnu účelu dotace v rámci Programu prevence rizikového
chování pro rok 2022. Jedná se o změnu lektora v rámci realizace preventivních projektů v
souladu s veřejnoprávními smlouvami PK 7/2022, PK 8/2022 a PK 9/2022. Manažerka
prevence kriminality doporučuje žádost schválit. Změna je v souladu s Programem prevence
rizikového chování a podmínkami pro poskytnutí dotace.
Odůvodnění:
Ředitelka Základní školy, Školní 1000, Nové Město nad Metují předložila k projednání žádost
o změnu lektora v rámci adaptačních pobytů pro žáky 6. tříd. Program místo organizace
Semiramis bude zajišťovat Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová Ph.D., která je také kvalitní
odbornicí v oblasti prevence patologických jevů.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSP
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K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 100-5397/22
RM schvaluje žádost Základní školy, Školní 1000, Nové Město nad Metují o změnu účelu dotace v
rámci Programu prevence rizikového chování pro rok 2022, a to změnu lektora v rámci realizace
preventivních projektů v souladu s veřejnoprávními smlouvami PK 7/2022, PK 8/2022 a PK 9/2022.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 CP Mandl - Rámcová smlouva o zajištění sociální služby
Identifikace:
Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM ke schválení Rámcovou
smlouvu o zajištění sociální služby v rámci projektu Služby sociální prevence v
Královéhradeckém kraji VII. Předmětem této smlouvy je zajištění služby sociální prevencesociální rehabilitace. Hodnota veřejné zakázky je 5.128.085 Kč. Zároveň žádá RM o pověření
ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Rámcová smlouva o zajištění sociální služby není prozatím k dispozici, nelze ji tedy vložit jako
přílohu tohoto bodu. Termín jejího podpisu je stanoven do dne 30.09.2022. V současné době
probíhají administrativní úkony v rámci KHK, potom bude smlouva zaslána na město.
Předkládací návrh podepsaný PRAV viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSP
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 100-5398/22
RM schvaluje Rámcovou smlouvu o zajištění sociální služby s hodnotou veřejné zakázky ve výši
5.128.085 Kč na zajištění dostupnosti sociální služby-sociální rehabilitace, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Dodatek č. 1 Servisní smlouvy
Identifikace:
Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb firmou DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 26012162.
Odůvodnění:
Z důvodu odchodu vedoucího OI je k zajištění IT bezpečnosti úřadu nutno rozšířit servisní
smlouvu s externí firmou o proaktivní monitoring sítě a zálohování a reaktivní správu IT
infrastruktury v případě poruchy. Předkládací návrh podepsaný PRAV viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Kunteová Lucie, Mgr. - referentka OI
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V
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 100-5399/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou DLNK s.r.o, T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 17.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Nové vyvěšení obrazu sv. Františka Xaverského - poděkování RM Ing. K. Nývltovi
Identifikace:
Na základě podnětu a dotazu v rubrice Dotazy a odpovědi, který se týkal obrazu sv. Františka,
který byl dříve zavěšen na stromě v lese u silnice na Přibyslav, byl v roce 2021 zadán
prostřednictvím PVO úkol pro OMM, aby se pokusili vyjednat a zajistit obnovu obrazu a jeho
nové vyvěšení. Celé záležitosti s ujal bývalý místostarosta Ing. Karel Nývlt se svým synem
Karlem Nývltem ml. a nyní byl obraz vyvěšen zpět na místo. Ing. Karel Nývlt oznámil, že od
čtvrtka dne 08.09.2022 již je obraz sv. Františka Xaverského zavěšen na vytipovaném stromě.
S plošinou TS tam s p. Jakubským obraz nainstalovali. Obrázek hledí na sídliště František a
bývalá Svatofrantišská (pomístní název) pole. Je tedy stále v místech, kde obraz vždy býval.
Tak jak bývalo vždy zvykem, tak byl také obraz posvěcen v klášterním kostele Narození panny
Marie otcem Filipem Duškem. Je doporučeno vyslovit poděkování RM.
Odůvodnění: Poděkování za zajištění návratu opraveného obrazu sv. Františka do původní lokality.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 100-5400/22
RM děkuje Ing. Karlu Nývltovi i panu Karlu Nývltovi ml., kteří se zasadili o obnovení a zachování
téměř zapomenuté památky, obrazu sv. Františka Xaverského, která dala název celé části města.
Poděkování také patří Statkům Bartoň, které umožnily umístění malby na jeden z jejich stromů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění: Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Dostál - poděkování za úpravy autobusové zastávky v Krčíně - je to optimální přístup
k řešení takovýchto aktivit ve veřejném prostoru - poděkování všem, kteří se na tom podíleli.
Konec jednání RM 100 v 15:41 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 100 vyhotoven dne:
Zápis z RM 100 vypraven dne:
Zápis z RM 100 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta

23. září 2022
23. září 2022
23. září 2022
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