Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 64 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 03.05.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

13:01-15:50

19:05

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

13:01-15:50

19:05

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

13:01-15:50

19:05

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

13:01-15:50

19:05

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

15:50

19:05

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

13:01-15:50

19:05

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

13:01-15:50

19:05

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

13:01-15:50

19:05

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

15:50

19:05

Částečná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

15:53

16:03

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

16:05

18:59

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

16:05

16:33

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

16:36

18:49

Částečná

14

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

16:36

17:06

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 03.05.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/2

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZUŠ B. Smetany"

2/3

Ohňostroj u příležitosti Dne vítězství

2/4

Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty na náměstí

2/5

Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí

2/6

Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club – soutěž veteránů

2/7

Nabídka společnosti "Putovní kino"

2/8

Žádost o dotaci z rozpočtu města - PFERDA z.ú.

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Kanalizace Spy - Krčín

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p. č. 439/1,
2063, 446/10, 2064/2, 619/12, 619/16 a další pozemky vše v k. ú. Nové Město nad Metují
- lokalita Malecí

3/3

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
- lokalita Malecí

3/4

Darování pozemku do majetku města v lokalitě Březinky v ul. Družební

3/5

Ukončení nájmu částí pozemků a části stavby chodníku - "zlatý trojúhelník"

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.03.2021

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

5

Rozvoj

5/1

Podnět chodník a VO v ul. Černčická

5/2

Žádost o povolení zřídit sjezd do ul. Vojnarova

5/3

Žádost o povolení zřídit sjezd do ul. Smetanova

5/4

Zadání zpracování PD - dopravní napojení lokality Dubinky
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5/5

Posouzení PD - Zasíťování lokality Dubinky - I. etapa, schválení stupně automobilizace pro toto
území

5/6

VZ - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové Město nad Metují

5/7

Rekonstrukce ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 3 k SOD, vícepráce skála

5/8

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na administraci architektonické soutěže na Kino 70

5/9

Plán regenerace k Programu regenerace Městské památkové rezervace na období 2022-2026

5/10

Žádost o znovupovolení předzahrádky CHEErS

5/11

Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání - Českých legií

5/12

Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání - Komenského

5/13

Přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby optických sítí

5/14

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Výsadba stromů I. etapa

5/15

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Výsadba stromů II. etapa

5/16

Příkazní smlouva na TDI - chodníky ul. Sokolská

5/17

Změna č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují

5/18

Zápis z 14. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne 29.03.2021

5/19

Výjezd RM 64

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Zápis č. 3/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 12.04.2021

7/2

Žádost MSSS Oáza do grantového řízení Nadace ČEZ

7/3

Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup zemního plynu

7/4

Mimořádné zasedání ZM

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 51-2981/20

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Park Jiráskovy sady - podnět KŽP

Zadání:

ukládá
TS, z důvodu chybějících podkladů, realizovat náhradní výsadbu za pokácené
dřeviny v lokalitě parku Jiráskovy sady přeneseně v prostoru parku u Husova sboru.
Zde při výsadbách postupovat dle zpracované územní studie - „Územní studie
veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.“ Výběr taxonů,
parametry výpěstků a přesná lokalizace výsadeb bude konzultováno s předsedou
KŽP Ing. et Ing. Pavlem Dostálem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Za stromy pokácené do konce roku 2020 byla náhradní výsadba nařízena
rozhodnutím OŽP v rámci vydaných povolení ke kácení na konkrétní parcelní čísla.
Všechny tyto náhradní výsadby byly na jaře letošního roku realizovány.
V roce 2021 nebyl pokácen žádný strom, ani vydáno povolení ke kácení stromů, tedy
nebyla ani nařízena nová náhradní výsadba.
V případě nařízení náhradní výsadby budeme postupovat dle výše uvedeného
usnesení a realizaci konzultovat tak, jak je v usnesení uvedeno.

Číslo úkolu:

RM 51-2962/20

Název:

Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí

Zadání:

ukládá
ST ve spolupráci s OMM a ve spolupráci se SMO ČR, prověřit legislativní možnosti
řízené regulace ukládání optických sítí ze strany města.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

26.04.2021: Čekáme na vyjádření ze SMO ČR.

Termín plnění: 30.04.2021
Splněno: 06.05.2021
Původní plnění: 30.11.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 30.11.2020
Prodloužení do: 26.07.2021

02.03.2021: Předložena vyjádření ze SMO ČR, MPO, ČTÚ do RM 60. SMO ČR přidal
toto vyjádření:
Současně bychom Vás rádi informovali, že k rozličnému výkladu v otázce výstavby
inženýrských sítí (nejen tedy internetových, ale rovněž dle zákona o energetice) se
obracíme na gesční orgány s žádostí o zpracování jednotné, jasné a srozumitelné
metodiky jak pro města a obce, ale i investory a další participující subjekty s tím
cílem, aby došlo ke zjednodušení a ujasnění veškerých procesů v této oblasti, včetně
oceňování věcných břemen. O dalším průběhu našeho snažení Vás budeme
informovat.
Čekáme na vyjádření.
17.02.2021: Část vyjádření se vrátila, připravujeme do řádné RM s PRAV.
18.01.2020 Obdrželi jsme informaci, že zástupci SMO ČR předali podnět k vyjádření
na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR k rukám pana náměstka Očka z žádostí o
metodickou pomoc.
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07.12.2020 Žádost o prodloužení termínu plnění. Dopis byl ve spolupráci s PRAV
připraven a doplněn o podnět minulé RM 54. Problematika bude opět projednána s
odbornými útvary a do konání jednání RM bychom dopis odeslali na SMO ČR,
případně také na ČTÚ.
30.11.2020 Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu přípravy rozpočtu města a
zjišťování dalších podkladů k této záležitosti.
Číslo úkolu:

RM 54-3118/20

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Držáky na pověšení věnců

Zadání:

ukládá
TS opravu plůtku ve Spech u pomníku Obětem 1. světové války.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno - plot je vyrovnán, místy svařen, opravena branka, včetně nového zámku.
Celý prostor byl vyčištěn, uhrabán, odstraněny nálety keřů.
Nátěr bude proveden ihned po upřesnění odstínů barev městským architektem.

Číslo úkolu:

RM 54-3112/20

Název:

Doplnění dopravního značení v ul. Nerudova

Zadání:

souhlasí
s umístěním dopravního značení č. B28 "Zákaz zastavení" v ul. Nerudova na základě
požadavku DI PČR a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení a umístění
dopravního značení.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

28.04.2021: Splněno. DZ bylo umístěno.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 28.04.2021
Původní plnění: 06.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 28.04.2021
Původní plnění: 05.04.2021

30.03.2021: Žádost o nový termín. Proběhlo stanovení DZ, značka bude umístěna dle
možností TS.
Číslo úkolu:

RM 62-3568/21

Zodpovědný: Kratěna Miloš

Název:

Dodatek č. 1 k smlouvě o technické podpoře ze dne 29.09.2020

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře ze dne 29.09.2020 mezi městem Nové
Město nad Metují a společností INIT technology s.r.o., Sehradice 129, 763 23
Sehradice, IČO: 04423101, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Dodatek smlouvy je podepsán.

Termín plnění: 22.04.2021
Splněno: 16.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 62-3567/21

Zodpovědný: Kupková Eva

Název:

Zpráva o činnosti Městského úřadu 2020

Zadání:

bere na vědomí
obsah a vydání Zprávy o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují za rok
2020 ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno - zveřejněno.

Číslo úkolu:

RM 62-3566/21

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, "ZŠ Krčín" a Centra
prevence MANDL ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 62-3565/21

Název:

Žádost o vyjádření k PD a ke zřízení sjezdu pro RD v ul. Smetanova v Novém
městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky v délce 7,657 m a kanalizační
přípojky v délce 9,7 m, které budou uloženy do p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, která je ve vlastnictví města Nové Město nad Metují za účelem připojení
stavby „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na p.p.č. 488/5 v k.ú. Nové Město nad
Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva je uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 62-3564/21

Název:

Žádost o vyjádření k PD a ke zřízení sjezdu pro RD v ul. Smetanova v Novém
městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
2049/1 v k.ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby
„RODINNÝ DŮM na p. p. č. 488/5 v k. ú. Nové Město nad Metují“ mezi městem
Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 28.04.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 30.04.2021
Splněno: 27.04.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 16.04.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena
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Založeno:

09.04.2021

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 16.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva je uzavřena.

Číslo úkolu:

RM 62-3561/21

Název:

Rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce komunikace Na Bořetíne“

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení § 2212 - Komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace ve výši 500 tis. Kč
na zajištění financování akce dle uzavřených smluv a objednávek. Navýšení bude
pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 k projednání.

Číslo úkolu:

RM 62-3560/21

Název:

VZ - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad
Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové
Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Matex HK s.r.o.,
Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25968807, za nabídkovou cenu
2.940.294,74 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 62-3559/21

Název:

VZ - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad
Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předložených protokolů o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad
Metují“ firmě Matex HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO:
25968807, za nabídkovou cenu 2.940.294,74 Kč vč. DPH.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 28.04.2021
Prodloužení do: 17.05.2023

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 26.04.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 26.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 62-3558/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Kabelizace optickou sítí ul. Nerudova, B. Němcová

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu optické sítě s názvem "KABELIZACE OPTICKOU
SÍTÍ ULICE NERUDOVA" na pozemcích p. č. 2034/6, 437/4, 441/1, 437/8, k.ú. Nové
Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a firmou GOLDWARE s.r.o.,
T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem, a to za osobní účasti ST a jednatele fy GOLDWARE
s.r.o. při podpisu smlouvy.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

13.04.2021: Splněno, smlouva o právu provést stavbu byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 62-3557/21

Název:

Kabelizace optickou sítí ul. Nerudova, B. Němcová

Zadání:

ukládá
OMM předložit do RM 64 přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby optických
sítí v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

27.04.2021: Splněno, bude předloženo do RM 64.

Číslo úkolu:

RM 62-3554/21

Název:

VZ - „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na akci „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou VODA CZ SERVICE s.r.o., IČO: 27545547,
za nabídkovou cenu 641.313,06 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 27.04.2021
Žádost o posun termínu plnění. Smlouva o dílo odeslána k podpisu druhé straně.

Číslo úkolu:

RM 62-3552/21

Název:

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2021 - příspěvky města

Zadání:

doporučuje ZM schválit
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. ZM 120-7576/17 s vlastníkem kulturní památky
(žadatelem) po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z MK ČR pro rok
2021 a pověřit ST podpisem této smlouvy.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 14.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 27.04.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 03.05.2021
Prodloužení do: 17.05.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.
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Založeno:

09.04.2021

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 23.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 62-3551/21

Název:

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2021 - příspěvky města

Zadání:

doporučuje ZM schválit
využití finančních prostředků z přidělené kvóty pro rok 2021 v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón ve znění přílohy
tohoto bodu.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 62-3550/21

Název:

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2021 - příspěvky města

Zadání:

doporučuje ZM schválit
povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 na obnovu
kulturní památky měšťanský dům č. p. 1229 vlastník [osobní údaj odstraněn] –
Obnova fasády, oken a klempířských prvků ve výši 78.000 Kč.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 62-3544/21

Název:

Výpůjčka pozemků v areálu Sportovního klubu Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o výpůjčce pozemků: stp. č. 2436 o výměře 69 m2, p. p. č. 570/12 o výměře
3780 m2, p. p. č. 570/13 o výměře 630 m2 a části p. p. č. 2307 o výměře 4000 m2,
všechny pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, s účinností ode dne 11. 04.2021, a
to se zájemcem: Sportovní klub Nové Město nad Metují, z. s., IČO: 445 00 254, se
sídlem: 28. října 943, 549 01 Nové Město nad Metují, za účelem sportovního využití,
umístění a údržby umístěných sportovních zařízení, volnočasových a jiných prvků,
hřišť a staveb vybudovaných vypůjčitelem, a dále za účelem údržby zatravněných
oplocených a neoplocených ploch, na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.
RM pověřuje ST podpisem smlouvy o výpůjčce pozemků ve znění přílohy tohoto
bodu.

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 23.04.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 23.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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Založeno:

09.04.2021

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 12.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 62-3542/21

Název:

Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD ČR v obci Nové
Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se bezúplatného převodu
těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 2069/20, p. p. č. 2069/29, p. p. č.
2069/31, p. p. č. 2069/32, p. p. č. 2069/33, p. p. č. 2069/34, p. p. č. 2069/35, p. p. č.
2069/36, p. p. č. 2069/37, p. p. č. 2069/38, p. p. č. 2069/39, p. p. č. 2069/40, p. p. č.
2069/42, p. p. č. 2069/43, p. p. č. 2069/44, p. p. č. 2069/45, p. p. č. 2069/46, p. p. č.
2069/48, p. p. č. 2069/49, p. p. č. 2069/50, p. p. č. 2069/52, p. p. č. 2069/53, p. p. č.
2069/54, p. p. č. 2069/60, p. p. č. 2069/61, p. p. č. 2069/62, p. p. č. 2069/63, p. p. č.
2069/64, p. p. č. 2069/65, p. p. č. 2069/66, p. p. č. 2069/67, p. p. č. 2069/68, p. p. č.
2141/9, p. p. č. 2141/12, p. p. č. 2295/1 a p. p. č. 2295/2 vše o celkové výměře 6.334
m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují z vlastnictví
České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu ve prospěch Ředitelství
silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Nové Město nad Metují.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 62-3541/21

Název:

Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD ČR v obci Nové
Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se bezúplatného převodu
těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 885/6, p. p. č. 885/8, p. p. č. 885/9, p.
p. č. 885/10 a p. p. č. 885/11 vše o celkové výměře 382 m2 vše v k. ú. Vrchoviny a
obci Nové Město nad Metují z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Nové
Město nad Metují.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 18.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 21.04.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 21.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 62-3540/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD ČR v obci Nové
Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se bezúplatného převodu
těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 566/12, p. p. č. 566/6, p. p. č. 774/1,
p. p. č. 774/2 a p. p. č. 773/2 vše o celkové výměře 343 m2 vše v k. ú. Spy a obci
Nové Město nad Metují z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s
majetkem státu ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Nové
Město nad Metují.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 62-3534/21

Název:

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. 1 126 tis. Kč (poskytnuta záloha 750 tis.
Kč - schváleno usnesením č. ZM 16-540/20), TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s.
1 049 tis. Kč, Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 300 tis. Kč (poskytnuta záloha 150
tis. Kč - schváleno usnesením č. ZM 16-541/20), Městský fotbalový klub Nové Město
nad Metují, z.s. 293 tis. Kč, Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 250 tis. Kč,
Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují 245 tis. Kč, Tělocvičná jednota
Sokol Krčín 224 tis. Kč, TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z.s. 175 tis. Kč,
HOVRCH, z.s. 150 tis. Kč, TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s. 149 tis.
Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 123 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město
nad Metují, z.s. 117 tis. Kč, PONMM, z.s. (plavecký oddíl) 100 tis. Kč, Florbalová
škola Nové Město nad Metují, z.s. 75 tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z.s. 53 tis.
Kč.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo na jednání ZM 18 dne 29.04.2021.

Číslo úkolu:

RM 62-3533/21

Název:

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. 42 tis. Kč, Klub českých turistů Nové
Město nad Metují z.s. 39 tis. Kč, Lyžařský klub Nové Město nad Metují z.s. 39 tis. Kč,
Šachový klub Nové Město nad Metují z.s.11 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smluv s
jednotlivými žadateli zpracovaných dle platné vzorové smlouvy.

Založeno:

09.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno, smlouvy jsou podepsány.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 21.04.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 19.04.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 20.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 58-3337/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Propad stropu starých sklepů nám. Republiky

Zadání:

souhlasí
s navrženým postupem opatření ve znění přílohy k tomuto bodu a ukládá OMM
informovat RM ve spolupráci s OVRR o dalších krocích vedoucích k vyřešení
havarijního stavu - propadu stropů starých sklepů na náměstí Republiky.

Založeno:

10.02.2021

Plnění úkolu:

28.04.2021: Žádost o posun termínu, schůzka je svolána, na ní bude stanoven
postup v pokračování prací.

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 08.03.2021
Prodloužení do: 31.05.2021

31.03.2021: Bylo poptáno zaměření nového propadu, bude svolána schůzka k řešení
zajištění těchto sklepů na základě předloženého posudku.
02.03.2021: Dne 09.02.2021 provedl statik Ing. F. Futera - spol. ATLANT s.r.o.
prohlídku skutečného stavu sklepů a zpracoval nový statický posudek s návrhem
možných opatření. Tento posudek nyní bude ORM ve spolupráci s OVRR
vyhodnocen a bude poptáno zpracování výkazu výměr na vybrané řešení zajištění
těchto sklepů z předloženého posudku.

Číslo úkolu:

RM 60-3449/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Ukládání optických sítí na území města

Zadání:

ukládá
MST a OMM připravit pravidla pro koordinované pokládání optických sítí na území
Nové Město nad Metují.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

28.04.2021: Žádost o nový termín. Prvotní návrh pravidel pro povolování ukládání
optických sítí byl rozeslán k vyjádření odborným útvarům a po zahrnutí případných
připomínek bude zaslána k vyjádření zástupci BCO (Broadband Competence Office
Česká republika, kteří spadají pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a řeší
Poskytování podpory při rozvoji vysokorychlostního internetového připojení) pro KHK.

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 19.04.2021
Prodloužení do: 31.05.2021

13.04.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Byl kontaktován zástupce BCO
(Broadband Competence Office Česká republika, kteří spadají pod Ministerstvo
průmyslu a obchodu a řeší Poskytování podpory při rozvoji vysokorychlostního
internetového připojení) pro KHK, který přislíbil zaslat podklady pro tuto problematiku.
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Číslo úkolu:

RM 60-3439/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armádyDukelská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_2" mezi městem Nové Město
nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

27.04.2021: Splněno. Úkol byl usnesením č. RM 63-3595/21 revokován.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 27.04.2021
Původní plnění: 06.04.2021

29.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.
Číslo úkolu:

RM 55-3216/20

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Název:

Cyklostezka Obora - kácení a výsadba stromů

Zadání:

byla seznámena
s postupem projektování cyklostezky OBORA, zvláště pak se souvisejícím kácením
stromů v trase cyklostezky a náhradní výsadbou a pověřuje Komisi životního
prostředí přípravou návrhu na náhradní výsadbu, a to ve spolupráci s TS a OŽP.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

KŽP vydala stanovisko, bude předloženo se zápisem na další RM dne 03.05.2021.

Číslo úkolu:

RM 55-3190/20

Název:

Kamenný most ve Vrchovinách - návrh technického řešení

Zadání:

ukládá
OMM pokračovat v řešení rekonstrukce kamenného mostu dle varianty č. 2)
rekonstrukce mostu pro pěší ve stávajícím snížení konstrukce mostu s přístupem po
rampách. Před zadáním zpracování projekčních podkladů tuto variantu projednat na
zasedání OV Vrchoviny. Předložit zpracované varianty do KVR k projednání.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 27.04.2021. Žádost o prodloužení termínu plnění. Schůzka za účasti
projektanta a účastníka řízení zatím neproběhla.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 06.05.2021
Původní plnění: 22.03.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 22.03.2021
Prodloužení do: 31.05.2021

Plnění ke dni 12.04.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Částečně splněno.
Jednání KVR se uskutečnilo dne 07.04.2021. Zápis bude předložen na jednání RM.
Plánujeme schůzku za účasti projektanta a účastníka řízení, který podal námitky v
řízení. K jednání přizveme i předsedkyni OV Vrchoviny.
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Plnění ke dni 15.03.2021 - žádáme o posun termínu plnění. OV zaslal své vyjádření.
Jednání KVR se z důvodu současné situace ohledně onemocnění COVID
neuskutečnilo. Jednání KVR bude naplánováno v nejbližším možném termínu.
Číslo úkolu:

RM 63-3634/21

Zodpovědný: Prokýšková Věra

Název:

Změna stanov Společnosti Horní Labe a.s.

Zadání:

doporučuje ZM
pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí na valné hromadě
a kladným hlasováním k navržené úpravě znění stanov Společnosti Horní Labe a.s.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno, zařazeno do jednání ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 63-3632/21

Název:

Smlouva o poskytování služeb - DLNK s.r.o.

Zadání:

schvaluje
Smlouvu 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, IČO: 26012162, DIČ:
CZ26012162, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 63-3631/21

Název:

Příkazní smlouva e-learningové kurzy

Zadání:

schvaluje
příkazní smlouvu o poskytnutí e-learningových školení mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Guard7, v. o. s., se sídlem Divišova 235, 530 03 Pardubice, IČO:
48173622, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Smlouva předána k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 63-3627/21

Název:

Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje
ST a TAJ jejím podpisem.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Dodatek předán k podpisu.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 06.05.2021

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 28.04.2021

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 22.04.2021

Zodpovědný: Ježdíková Hana, Mgr.

Termín plnění: 01.05.2021
Splněno: 22.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3625/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Oprava vybavení SKATEPARKU

Zadání:

schvaluje
RO - navýšení § 3421 - volný čas dětí a mládeže o 53 tis. Kč na opravu vybavení
SKATEPARKU. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3745 - položka Dovybavení TS
(dodávkové vozidlo).

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 63-3624/21

Název:

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - zařazení položky Dotace na opravu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve výši
350 tis. Kč (§ 3322). Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 63-3623/21

Název:

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město nad Metují,
Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují, ve výši 350 tis. Kč na pokračování
statického zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře na kostele
Nejsvětější Trojice, a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle
vzorové smlouvy.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 63-3622/21

Název:

Dotace 2021 - žádosti

Zadání:

doporučuje ZM schválit
dotace dle konečné verze přílohy takto: Život Hradec Králové o. p. s. 70 tis. Kč,
Centrum Najáda s.r.o. NM 903 tis. Kč, Městský klub NM 950 tis. Kč, NONA 92, o. p.
s. NM 428 tis. Kč.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 18.

Termín plnění: 30.04.2021
Splněno: 27.04.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 27.04.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 27.04.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 27.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3621/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Dotace 2021 - žádosti

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti práce s mládeží, kultury a sociálních služeb ve
prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální
oblasti dle konečné verze přílohy takto: Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní
charita Červený Kostelec, Domov svatého Josefa Dvůr Králové 50 tis. Kč, Oblastní
charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České Červený Kostelec 50 tis. Kč, Sbor
dobrovolných hasičů NM 40 tis. Kč, Junák - český skaut, středisko „ÚTA“ NM 58 tis.
Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM 52 tis. Kč.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 63-3620/21

Název:

Dotace 2021 - žádosti

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy takto: Mateřské centrum Na zámečku NM
10 tis. Kč, Spolek za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého (údržba) 15 tis. Kč,
Městský klub NM – Novoměstská filharmonie 15 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň
Dobenín NM, IČO: 60895896, (interaktivní okruh) 5 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň
Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava Hravý svět kostiček pro malé i velké) 10 tis.
Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 25 tis. Kč, David Novotný
Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice 20 tis. Kč,
Salinger z.s. Hradec Králové 10 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM (služba sociální
rehabilitace) 10 tis. Kč, Oblastní charita Hradec Králové 30 tis. Kč, Euroregion
Pomezí Čech Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30
tis. Kč a RM dále pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných
dle vzorové smlouvy. Ostatním žadatelům, kteří nejsou uvedeni v usnesení RM,
nebylo vyhověno z důvodu, že požadovaný účel poskytnutí dotace není v souladu se
záměry města.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

O poskytnutých dotacích bylo informováno ZM 18. Dotace jsou postupně propláceny.

Číslo úkolu:

RM 63-3619/21

Název:

Dotace 2021 - žádosti

Zadání:

schvaluje
poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad
Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování
tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 27.04.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 27.04.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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verze přílohy takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále
jen NM) 4 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis. Kč, ZO Českého
zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český
červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis.
Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 6 tis. Kč,
Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis. Kč,
Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 5 tis. Kč, Spolek Krčín NM 10 tis. Kč,
AKADEMICKÉ TÝDNY, o.p.s., NM 5 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře
Králové nad Labem 10 tis. Kč, Linka bezpečí, Praha 8 – Bohnice 10 tis. Kč, Zdravotní
klaun, Praha 9 – 2 tis. Kč.
Založeno:

22.04.2021

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 27.04.2021

Plnění úkolu:

O poskytnutých darech bylo informováno ZM 18. Dary jsou postupně propláceny.

Číslo úkolu:

RM 63-3614/21

Název:

VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém
Městě nad Metují

Zadání:

projednala
závěry přijaté na semináři zastupitelů ze dne 14.04.2021 k VZ - „Urbanistickoarchitektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ a ukládá
OMM znovu předložit v RM přijatá usnesení č. RM 58-3332/21 ve znění:
"RM doporučuje ZM souhlasit na základě předloženého protokolu o posouzení a
hodnocení nabídek hodnotící komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
„Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují“ firmě Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03
Hradec Králové, za nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu" a usnesení č. RM 58-3333/21 ve znění: "RM doporučuje ZM schválit smlouvu o
dílo na zpracování „Urbanisticko-architektonické studie areálu bývalých kasáren
v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Ateliér
Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za
nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem" do ZM, a potvrzuje, že na jejich znění trvá.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 63-3611/21

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:

22.04.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 26.04.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 27.04.2021
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Plnění úkolu:

Splněno, předloženo na jednání ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 63-3610/21

Název:

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - vícepráce neúnosné podloží

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO navýšení § 2212 - Komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace ve výši 450 tis. Kč na
doplnění zásypu kanalizace stoky A, B dle skutečného provedení a na úpravu
konstrukčních vrstev pro část rekonstruované komunikace (parkoviště za č. p. 44-47).
Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 k projednání.

Číslo úkolu:

RM 63-3605/21

Název:

Žádost o souhlas s umístěním reklamního banneru

Zadání:

souhlasí
s krátkodobým pronájmem pro umístěním mobilního reklamního hranolu, fy outdoor
akzent s.r.o., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, upoutávajícího na otevření nové
prodejny LIDL v Dobrušce na p. č. 2291 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G.
Masaryka, a to v době ode dne 01.06. do dne 29.06.2021 za následujících podmínek:
• 1 ks reklamního hranolu bude umístěn na p. p. č. 2291 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. T. G Masaryka, dle přiložené situace, a to pouze v termínu ode dne
01.06. do dne 29.06.2021.
• Za případné poškození reklamního hranolu třetími osobami město Nové Město
nad Metují neručí.
• Po ukončení termínu umístěním mobilního reklamního hranolu, bude místo
uvedené zpět do původního stavu, a to včetně urovnání terénu, navezení 5 cm
ornice, uhrabání povrchu a osetí parkovou travní směsí.
• Žadatel prohlašuje, že mu jsou známy všechny povinnosti, vyplývající
z bezpečnostních předpisů, předpisů o požární ochraně a předpisů hygienických,
které souvisí s krátkodobým pronájmem pro umístěním mobilního reklamního
hranolu.
• Za škody, které budou způsobeny užíváním předmětu krátkodobého pronájmu po
dobu pronájmu vůči třetím osobám, odpovídá žadatel.
• Nejpozději v poslední den krátkodobého pronájmu, bude na číslo účtu 19927551/0100 poukázána nabídnutá částka za zábor výši 7.000 Kč + DPH.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

27.04.2021: Splněno.

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 28.04.2021
Prodloužení do: 17.05.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 27.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3603/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - studie vč. vyjádření komisí

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - novou položku rozpočtu "Bytový dům Metuj - PD" (§ 3612) ve výši 500 tis. Kč s
tím, že bude zakázka vysoutěžena. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z
minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na
bankovních účtech.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 63-3602/21

Název:

Budoucnost hotelu Metuj - studie vč. vyjádření komisí

Zadání:

doporučuje ZM schválit
novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to "Bytový dům Metuj - PD" dle
Studie přeřešení bývalého hotelu Metuj na Bytový dům Metuj projekční kanceláří
Orgatex-Náchod s.r.o.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 63-3599/21

Název:

Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH

Zadání:

doporučuje ZM
uložit OMM, v případě schválení žádosti na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Nové Město nad Metují, zahrnout položku na tuto investiční akci do
rozpočtu města pro rok 2022.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 63-3598/21

Název:

Žádost o dotaci - Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Nové
Město nad Metují do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR JSDH-V2-2022 - Pořízení nového dopravního
automobilu.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 ke schválení.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 26.04.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 26.04.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 23.04.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 23.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3593/21

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Aktuální stav projektů ke dni 13.04.2021

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
aktuální stav dotovaných projektů ke dni 13.04.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 63-3592/21

Název:

Kácení stromů v ul. Sokolská

Zadání:

souhlasí
s pokácením stromů rostoucích mimo les: 3 ks Cerasus serrulata ‘Kanzan’ (třešeň
pilovitá ‘Kanzan’) a 6 ks Betula pendula (bříza bělokorá) na p. p. č. 2034/9 v k. ú.
Nové Město nad Metují v ul. Sokolská, a to za předpokladu, že při realizaci chodníků
v ul. Sokolská proběhne náhradní výsadba na p. p. č. 2034/9 a na p. p. č. 368/14, k.
ú. Nové Město nad Metují, a to v podobě 16 ks Tilia cordata ‘Rancho’ (lípa
malokorunná ‘srdčitá’).

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

27.04.2021: Splněno.

Číslo úkolu:

RM 63-3591/21

Název:

Doplnění chodníku Na Kopci

Zadání:

souhlasí
s převzetím zpracované PD bez souhlasu soukromých vlastníků p. p. č. 25/16, k. ú.
Krčín a zaplacením sjednané částky 30.250 Kč vč. DPH za zpracování PD
projektantovi, dle SOD.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

28.04.2021: Žádost o nový termín. Probíhá odevzdávání zpracovaného PD.

Číslo úkolu:

RM 63-3589/21

Název:

Nová investiční akce - Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Krčín

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - novou položku rozpočtu Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Krčín (§ 3113) ve
výši 550 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 ke schválení.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 23.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 27.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Prodloužení do: 31.05.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 26.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 63-3588/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Prodloužení nájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - CIS

Zadání:

nedoporučuje ZM
schválit prodloužení smlouvy o nájmu pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 114 m2 v k.
ú. Nové Město nad Metují (plocha pod dočasnou stavbou CIS) ode dne 01.01.2022
do dne 31.12.2023 dle žádosti a trvá na tom, že bude postupováno v souladu s
uzavřenou smlouvou o nájmu pozemku, dle které nájem skončí dne 31.12.2021.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 18.

Číslo úkolu:

RM 48-2800/20

Název:

Žádost o povolení zřídit sjezd na pozemek města

Zadání:

schvaluje
změnu ve zřízení sjezdu pro RD na p. p. č. 632/6 v k. ú. Vrchoviny, a to tak, že nový
sjezd bude zřízen na pozemek ve vlastnictví města p. p. č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny, a
dále schvaluje vybudování provizorní příjezdové komunikace na části pozemku p. p.
č. 632/5 v k. ú. Vrchoviny a schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, mezi městem
Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Plnění z 26.4.2021:Splněno. Smlouva o právu provést stavbu v upraveném znění
schváleném RM byla oboustranně podepsána.

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 26.04.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 26.04.2021
Původní plnění: 19.10.2020

Plnění z 15.03.2021: Stále platí že, [osobní údaj odstraněn] i se zněním Smlouvy o
právu provést stavbu, které schválila RM 48, nesouhlasí. Dochází ke korespondenci
mezi právníkem Lukáškových a městem, v které byly vzájemně domluveny nějaké
úpravy smlouvy o právu provést stavbu sjezdu, nyní by měl ze strany Lukáškových
přijít upravený návrh této Smlouvy. Žádáme o posun termínu z důvodu dojednávání
podmínek Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu.
Plnění z 18.1.2021: Stále platí že, [osobní údaj odstraněn] i se zněním Smlouvy o
právu provést stavbu, které schválila RM 48, nesouhlasí. Tím pádem zatím nedošlo k
podpisu. Žádáme o posun termín z důvodu, kdyby na straně [osobní údaj odstraněn]
došlo ke změně názoru.
Se zněním Smlouvy o právu provést stavbu, které schválila RM 48, [osobní údaj
odstraněn] nesouhlasí. Tím pádem zatím nedošlo k podpisu. Žádáme o posun termín
z důvodu, kdyby na straně [osobní údaj odstraněn] došlo ke změně názoru.
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Číslo úkolu:

RM 59-3400/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově č. p. 926 se st. p. č. 2127 v ul.
U Lípy v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM zajistit znalecký posudek, z důvodu zjištění kupní ceny v místě a čase obvyklé,
týkající se pozemku označeného jako st. p. č. 2127, vč. budovy č. p. 926, která je
jeho součástí v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem zajištění podkladů k
případnému prodeji podílu o velikosti 1/3 z vlastnictví města Nové Město nad Metují a
tím ukončení režimu podílového spoluvlastnictví k již zmiňovaným nemovitým věcem
s podmínkou zajištění dostatečných záruk (věcné břemeno, nájem) pro další činnost
oddílu stolního tenisu na dobu min. 20 let od vlastního převodu v prostorách
zmiňované budovy.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

28.04.2021 - Splněno. OMP obdržel od znalce prozatímní elektronickou verzi
posudku ze dne 28.04.2021. Listinné vyhotovení posudku bude doručeno následně.
Záležitost bude předložena k projednání do RM 65.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 06.05.2021
Původní plnění: 06.04.2021

14.04.2021 - žádost o prodloužení termínu. Z důvodu náročnosti vypracování
znaleckého posudku a ocenění budoucího věcného břemene, potřebuje znalec ještě
čas do konce tohoto týdne.
Žádost o prodloužení termínu. Ze zdravotních důvodu znalce se samotná prohlídka
budovy č.p. 926 protáhla a uskutečnila se teprve dne 25.03.2021.
Číslo úkolu:

RM 61-3515/21

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Soulad záměru výstavby s Územní studií Krajské předměstí - podnět občana

Zadání:

doporučuje ZM
k dané věci vyjádřit svůj souhlas v rámci územního či stavebního řízení, a to jak k
samotnému záměru, tak k podkladům pro rozhodnutí (vč. případných územních
studií). Toto vše pak bude sloužit jako podklad pro posuzování a rozhodování
stavebního úřadu.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 k projednání.

Číslo úkolu:

RM 61-3514/21

Název:

Soulad záměru výstavby s Územní studií Krajské předměstí - podnět občana

Zadání:

doporučuje ZM
konstatovat, že není oprávněné rozhodovat o souladu stavebního záměru s územně
plánovacími podklady nebo Územním plánem, protože se nejedná o samostatnou
působnost ZM. To přísluší pouze stavebnímu úřadu.

Založeno:

25.03.2021

Termín plnění: 29.04.2021
Splněno: 26.04.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 29.04.2021
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Splněno: 26.04.2021
Plnění úkolu:

Předloženo ZM 18 k projednání.

Číslo úkolu:

RM 61-3513/21

Název:

Úpravy Smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 632/5 v k. ú.
Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
upravenou a vzájemně odsouhlasenou Smlouvu o právu provést stavbu, mezi
městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 61-3492/21

Název:

Schválení upravené SOPPS - NMnM - Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
upravenou smlouvu o právu provést stavbu "DVDSL7025_C_H_NMNM854NMNM1HR_MET" mezi městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a
společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, jako stavebníkem,
ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

27.04.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 61-3491/21

Název:

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Vrchoviny - VO

Zadání:

schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. č. 05/21/BVB/MS na
pozemek p. č. 885/9 v k. ú. Vrchoviny pro realizaci stavby „Nové Město nad Metují,
chodník ve Vrchovinách p.č. 875/3.SO 401 – Veřejné osvětlení“ mezi městem
Nové Město nad Metují a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové: IČO: 65993390,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

27.04.2021: Splněno. Smlouva byla podepsána.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 26.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Prodloužení do: 31.05.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 27.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 61-3482/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 675/2 a
764/3 oba v k. ú. Krčín - Žižkovo náměstí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2007677/VB/1 Nové
Město n.M- Žižkovo náměstí - rek.Nn, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se části pozemků: p. p. č. 675/2 a
764/3 oba v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Krčín a obci Nové Město
nad Metují, v délce 211 bm v rozsahu dle GP č. 917-11948/2020 ze dne 04.12.2020
za celkovou cenu 42.200 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 51.062 Kč ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 16.04.2021.

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 22.04.2021
Původní plnění: 19.04.2021

Žádost o změnu termínu ze strany ČEZ Distribuce dne 12.04.2021 - ke kompletnímu
uzavření smlouvy je potřebný originál nebo úředně ověřená kopie GP č. 91711948/2020, který z důvodu onemocnění Covid 19 postihující geodetickou společnost
vyhotovující uvedený GP nelze v tuto chvíli zajistit ze strany zástupce fy ČEZ
Distribuce.

Číslo úkolu:

RM 57-3284/21

Název:

Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky a Lípy svobody

Zadání:

ukládá
TS ve spolupráci s OMM osadit dodané zařízení k novoměstským lipám republiky na
4 místech a Lípy svobody v parku u sokolovny.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Sloupky s cedulemi jsou umístěny dle pokynu ARCH.

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 03.05.2021
Splněno: 28.04.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

15:00 - 15:05
15:50 - 16:10
16:10 - 16:45
16:45 - 16:45
13:05 - 15:50
16:45 - 18:30
18:30 - 18:40
18:40 - 18:50
18:50 - 19:05

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 64-3635/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 64:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 03.05.2021

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

Školství, kultura a sport
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "ZŠ a MŠ Krčín"
Žádost o změnu odpisového plánu - "ZUŠ B. Smetany"
Ohňostroj u příležitosti Dne vítězství
Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty na náměstí
Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí
Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club – soutěž veteránů
Nabídka společnosti "Putovní kino"
Žádost o dotaci z rozpočtu města - PFERDA z.ú.

3.
3/1
3/2

Majetkoprávní úkony
Kanalizace Spy - Krčín
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p. č. 439/1,
2063, 446/10, 2064/2, 619/12, 619/16 a další pozemky vše v k. ú. Nové Město nad Metují
- lokalita Malecí
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
- lokalita Malecí

3/3
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3/4
3/5

Darování pozemku do majetku města v lokalitě Březinky v ul. Družební
Ukončení nájmu částí pozemků a části stavby chodníku - "zlatý trojúhelník"

4.
4/1
4/2

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.03.2021
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

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

5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19

Rozvoj
Podnět chodník a VO v ul. Černčická
Žádost o povolení zřídit sjezd do ul. Vojnarova
Žádost o povolení zřídit sjezd do ul. Smetanova
Zadání zpracování PD - dopravní napojení lokality Dubinky
Posouzení PD - Zasíťování lokality Dubinky - I. etapa, schválení stupně automobilizace
pro toto území
VZ - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové Město nad
Metují
Rekonstrukce ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 3 k SOD, vícepráce skála
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na administraci architektonické soutěže na Kino 70
Plán regenerace k Programu regenerace Městské památkové rezervace na období
2022-2026
Žádost o znovupovolení předzahrádky CHEErS
Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání - Českých legií
Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání - Komenského
Přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby optických sítí
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Výsadba stromů I. etapa
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Výsadba stromů II. etapa
Příkazní smlouva na TDI - chodníky ul. Sokolská
Změna č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují
Zápis z 14. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne 29.03.2021
Výjezd RM 64

6.
6/1

Finance
Vyřazení majetku

7.
7/1
7/2
7/3
7/4

Různé
Zápis č. 3/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 12.04.2021
Žádost MSSS Oáza do grantového řízení Nadace ČEZ
Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup zemního
plynu
Mimořádné zasedání ZM

8.

Diskuse

5/6
5/7
5/8
5/9

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 03.05.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 64 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 64-3636/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín pro pracoviště MŠ Krčín" žádá v souladu s § 23 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o povolení výjimky z počtu dětí pro
školní rok 2020/2021 ve 2. třídě „Klubíčko“, kde je ode dne 26.04.2021 25 dětí.
Odůvodnění:
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje v § 2 odst. 3 počty dětí ve třídách (nejvyšší počet je 24 žáků). Z tohoto počtu v
souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel
povolit výjimku (do počtu 4 žáků). Výjimku povoluje za podmínek, že toto navýšení počtu žáků
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti základní školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit. Dle vyjádření zástupkyně ředitelky se jedná o nově
přijaté 2 děti, které do MŠ Krčín chodily v době, kdy byly mateřské školy uzavřeny a pro děti
záchranářů, zdravotníků a některých dalších profesí byly otevřeny určené školy, jednou z nich
byla MŠ Krčín. Rodiče byli natolik spokojeni, že se rozhodli své děti v krčínské škole
ponechat.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 64-3637/21
RM schvaluje výjimku z počtu dětí Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská
škola Krčín pro školní rok 2020/2021 ve 2. třídě „Klubíčko“ dle předloženého návrhu ve znění přílohy
k tomuto bodu. Výjimka na 25 dětí ve třídě je povolena za předpokladu, že navýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti mateřské školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2021 o částku
10.956 Kč z důvodu nákupu pianina značky Petrof P125 M1.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 64-3638/21
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2021 příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují o částku 10.956 Kč důvodu nákupu pianina značky
Petrof P125 M1.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Ohňostroj u příležitosti Dne vítězství
Identifikace:
OŠKS předkládá RM k posouzení možnost konání ohňostroje u příležitosti Dne vítězství.
Vzhledem k lepšící se epidemické situaci navrhujeme v rámci májových dnů uspořádat v
pátek 07.05. nebo v sobotu 08.05.2021 ohňostroj, který by mohl být odpálen z louky nad
Františkem směrem na Přibyslav. Z tohoto místa by byl vidět z většiny Nového Města nad
Metují a nelákal by ke shromažďování velkého počtu lidí na jednom místě. V rozpočtu města
na májové dny vč. ohňostroje je vyčleněno 70 tis. Kč, navrhujeme realizovat ohňostroj za 40
tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Výdaj by v případě schválení byl uhrazen z částky schválené v rozpočtu v rámci
§ 3319.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse radních, ve které ST informoval o dalších uvažovaných lokalitách (zříceniny hradu
Výrov atd.). Ing. Dostál - z ekonomických důvodů nevidí v současné době uskutečnění
ohňostroje jako vhodné. Naopak ST, MST a Ing. Maur se přiklání k uctění významného dne
(Den vítězství - 1945), kterým státní svátek dne 08.05.2021 je. Bude to po velice dlouhé době
výrazných omezení akce, která má pro veřejnost význam. Poté odhlasováno.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 64-3639/21
RM souhlasí s uspořádáním ohňostroje u příležitosti Dne vítězství v sobotu 08.05.2021 od 21:00
hodin na louce nad Františkem směrem na Přibyslav s cenou do 40 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 64-3640/21
RM ukládá OŠKS organizačně zajistit konání ohňostroje u příležitosti Dne vítězství v sobotu
08.05.2021 od 21:00 hodin na louce nad Františkem směrem na Přibyslav včetně jednání s
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majitelem pozemku ohledně jeho souhlasu s konáním akce.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty na náměstí
Identifikace:
V souladu s "Pravidly při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v
Novém Městě nad Metují" žádá ředitel Městského klubu o souhlas s bezplatným záborem
veřejného prostranství pro pořádání letních koncertů na části Husova náměstí v prostoru
plochy před "vlaštovkami" ve dnech 18.07., 01.08., 15.08. a 29.08.2021 od 16:00 do 18:00
hodin - viz příloha k tomuto bodu. Zároveň žádá o bezplatné zapůjčení a postavení krytého
pódia na tyto koncerty. Pořadatelé akce budou dodržovat veškerá v tu dobu platná opatření
proti šíření pandemie COVID 19.
Odůvodnění:
Vyjádření OVV: K Letním koncertům nemáme námitek. Obřadní dny nejsou na neděle
plánovány a s koncerty souhlasíme.
Vyjádření MP: MP nemá k uvedené akci námitek.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření TS: Souhlasí, bez připomínek.
Vyjádření OF: MK je dle čl. 7 OZV č. 3/2015 o místních poplatcích od poplatku osvobozen.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 64-3641/21
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání letních koncertů na části
Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 18.07., 01.08., 15.08. a 29.08.2021 od
16:00 do 18:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 64-3642/21
RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na letní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v
prostoru před "vlaštovkami" od pátku 16.07.2021 do pondělí 13.09.2021. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 64-3643/21
RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia na "Letní koncerty na Husově náměstí" v prostoru
před "vlaštovkami" v pátek 16.07.2021 a následný úklid v pondělí 13.09.2021 (po skončení akce
DED2021).
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 20.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5 Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí
Identifikace:
Na základě spolupráce s městem Nové Město nad Metují a s MK při pořádání různých akcí
žádá paní Irena Dubská RM o povolení umístění 4 menších atrakcí pro děti na části vyvýšené
plochy před "vlaštovkami" od předzahrádky CAFÉ POHODA JAZZ s.r.o. směrem k zámku na
dobu ode dne 05.07. do dne 18.07.2021. Pořadatelé akce budou dodržovat veškerá v tu dobu
platná opatření proti šíření pandemie COVID 19.
Odůvodnění:
Vyjádření OVV: S umístěním atrakcí souhlasíme pouze do 16.07.2021. Na den 17.07.2021 je
plánován obřadní den v ZUŠ a pokud by nebyly svatby, tak by se uskutečnilo setkání
s jubilanty (podle aktuálních opatření). V případě povolení akce do 18.07.2021 prosíme o
umístění atrakcí tak, aby se dalo před ZUŠ parkovat.
Vyjádření MP: MP nemá k uvedené akci námitek.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že z úsporných důvodů plánuje MK omezit počet letních
koncertů, nebude v té době na náměstí pódium a jedna svatba se vejde do prostoru před
ZUŠ. Umístění atrakcí je náhradou za zrušenou akci Brány města dokořán, jejíž součástí
atrakce měly být. Doporučujeme souhlasit.
Vyjádření OF: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je v případě lunaparků a
jiných atrakcí stanoven ve výši 10 Kč/m2/den. Fyzické a právnické osoby pořádající akce
podporované městem jsou dle čl. 7 OZV od poplatku osvobozeny.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 64-3644/21
RM schvaluje umístění 4 menších atrakcí pro děti na části vyvýšené plochy před "vlaštovkami" od
předzahrádky CAFÉ POHODA JAZZ s.r.o. směrem k zámku na dobu ode dne 05.07. do dne
16.07.2021 za předpokladu, že budou dodržena veškerá v tu dobu platná opatření proti šíření
pandemie COVID 19. Celá akce je podporovaná městem Nové Město nad Metují. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které
schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club – soutěž veteránů
Identifikace:
Podorlický Veteran Car Club, z. s., žádá RM o povolení krátkodobého zaparkování cca 30 aut
po dobu od 08:00 do 11:00 hodin na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" na Husově náměstí v
rámci akce "Veterán rallye Podorlicko klasik", která se uskuteční v sobotu 21.08.2021. V
případě neschválení zaparkování aut na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" žádají o možnost
zaparkovat v prostoru před Spolkovým domem na Husově náměstí. Zároveň žádají o využití
energo sloupku.
Odůvodnění:
Vyjádření OS: Dne 21.08.2021 je obřadní den, nesouhlasíme s povolením akce na vyvýšené
ploše před "vlaštovkami", v prostoru před Spolkovým dnem akce může proběhnout.
Vyjádření MP: Vzhledem k poměrně zajímavému svatebnímu datu (21.08.2021) a
pravděpodobnému rozvolnění protiepidemických opatření, které může vést k většímu počtu
svatebních obřadů, doporučujeme akci schválit s podmínkou, že se bude konat, před
Spolkovým domem.
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Vyjádření TS: Souhlasíme, obdobná akce proběhla v loňském roce bez problémů.
Vyjádření OŠKS: V loňském roce proběhla obdobná akce před Spolkovým domem,
doporučujeme i letos schválit toto místo.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - nebude problém se zajištěním účasti veteránů na DED, když budou na Husově
náměstí již dne 21.08.2021? OŠKS - jedná se o 2 na sobě nezávislé akce. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 64-3645/21
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na krátkodobé parkování cca 30 aut na
části Husova náměstí před Spolkovým domem v sobotu 22.08.2020 od 08:00 do 11:00 hodin v rámci
akce "Veterán rallye Podorlicko klasik", kterou pořádá Podorlický Veteran Car Club, z. s. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které
schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 64-3646/21
RM ukládá OŠKS zajistit koordinaci přípravy akce vč. vytyčení prostoru "Veterán rallye Podorlicko
klasik", kterou pořádá dne 21.08.2021 Podorlický Veteran Car Club, z. s., mezi organizátorem, MP,
a TS.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 06.09.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Nabídka společnosti "Putovní kino"
Identifikace:
Zástupce společnosti "Putovní kino" nabízí městu možnost objednat zapůjčení promítací
plochy a zvukové techniky na provozování letního kina. Cena za zapůjčení plátna o rozměru 6
x 3 m je 7.500 Kč vč. DPH, za zapůjčení plátna o rozměru 8 x 4,5 m je 13.000 Kč vč. DPH. U
obou velikostí je nutné připočítat cenu licence za film, která se pohybuje v rozmezí 2.500 12.000 Kč vč. DPH za film dle jeho stáří a dopravu z Kolína a zpět.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k vysokým nákladů nedoporučujeme využít nabídku společnosti
"Putovní kino".
Vyjádření MK: Nabídky na zprostředkování letních kin se v tuto dobu sypou jedna za druhou,
některé chodí přímo na rady měst, zastupitelstva, některé na kulturní instituce. Obecnou
shodou těchto nabídek je obrovské náklady, které se musí uhradit.
Radě města z pozice kulturní instituce nedoporučujeme reagovat na tuto nabídku.
Odůvodnění:
Relativně vysoké náklady, jednorázová akce (dlouhodobý projekt finančně nepřijatelný),
závislé na počasí, jednorázovou akci není možno dobře zpropagovat bez dalších nákladů;
Projekt letního kina připravujeme ve spolupráci s atletickým stadionem. Projekt ověřujeme
z několika stránek – právní /vyhláška, rušení nočního klidu, technické zajištění/ozvučení,
dataprojektor, projekce, zajištění zázemí /občerstvení, toalety. S projektem chceme radu
města seznámit v nejbližším měsíci, až budeme zná i přesnější informaci o vývoji možnosti
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pořádání festivalu komedie (je možné, že letní projekce bude jedinou možností);
Letní kino na malém městě musí fungovat v symbióze s kamenným kinem.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - nechystá MK letní kino? OŠKS - ano, na RM začátkem června předloží ředitel MK
svou představu letního kina na letním stadionu. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 64-3647/21
RM nepřijala nabídku společnosti "Putovní kino" na provozování letního putovního kina ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Žádost o dotaci z rozpočtu města - PFERDA z.ú.
Identifikace:
Ředitelka PFERDA z.ú. žádá o finanční příspěvek na provoz sociální služby "Takový normální
život", kterou využívají 2 obyvatelé Nového Města nad Metují. Jedná se o službu na podporu
samostatného bydlení, příspěvek by byl využit na provozní výdaje.
Odůvodnění:
Vyjádření OSV: Za OSV nedoporučuji finanční podporu provozu PFERDA z.ú. z důvodu
podání žádosti po termínu.
Vyjádření OF: Žádost podána po termínu. Organizaci PFERDA z.ú. nebyly v posledních letech
poskytnuty příspěvky. Nedoporučuji rozšiřovat seznam příjemců podpory o další subjekt.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 64-3648/21
RM neschvaluje poskytnutí finančního organizaci PFERDA z.ú. z důvodu podání žádosti po
termínu. Dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují se
žádosti podávají na předepsaném formuláři do 28.02. daného roku.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Kanalizace Spy - Krčín
Identifikace:
Dle projektové dokumentace 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. Seznam všech 34
pozemků (17 vlastníků včetně našeho města), dotčených plánovanou trasou "výtlakové"
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kanalizace je uveden v příloze k tomuto projednávanému bodu. Dále v rámci příloh k tomuto
projednávanému bodu jsou dokumenty zpracované OMP, a to: "Kanalizace Spy-detailní
rozbor jednotlivých postupů" a dále " Ceny věcných břemene-podklad pro výpočet za věcné
břemeno vedení kanalizace SPY-Krčín" a další potřebné dokumenty spojené s plánovanou
stavbou kanalizace.
Odůvodnění:
Jedná se o dlouhodobou záležitost, která z hlediska majetkoprávního řešení nebyla nikdy
projednávána v radě ani zastupitelstvu města. OMP sděluje, že bez stanovení případné ceny
za 1 m2 rozsahu věcného břemene ze strany zastupitelstva města týkající se zatíženého
pozemku cizího vlastníka plánovanou stavbou kanalizace, se nelze v této záležitosti posunout
o krok dopředu. OMP navrhuje stanovit cenu za věcné břemeno 100 Kč/m2 za stavbu
kanalizace a 50 Kč x počet m2 dočasného záboru (hradil by Vak Náchod dle vzájemné
domluvy), děleno počtem dnů za celý rok (365) x počet dnů kdy skutečně dojde k vlastní
realizaci stavby kanalizace na dotčené části pozemku cizího vlastníka. Jednotlivá zjištění a
detailní položky jsou uvedeny v souhrnném dokumentu OMP, který je přiložen k tomuto
projednávanému bodu. OV Spy opakovaně a dlouhodobě upozorňuje a v posledních letech
velice intenzivně podporuje realizaci stavby kanalizace.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský uvedl, že očekává diskusi k této věci. Ing. Němeček - je to nějak konzultováno
s VaK(em), zda toto už někde neřešili, tzn. např. zkušenost s cenami za věcná břemena?
OMP - např. v Náchodě na Lipí při realizaci byly nutné souhlasy vlastníků, ale ti za to nic
nechtěli, zde je obava, že tomu tak u některých vlastníků v uvažované trase nebude. Mgr.
Bachura tuto záležitost předložil náměstkyni VaK(u), která tento postup uvítala. Je to cesta k
získání nezbytné zpětné vazby od vlastníků, bez dohody s nimi by byla příprava a snaha o
realizaci bezpředmětná. Na dotaz radních bylo vedoucím OMM vysvětleno, že půjde o
přivaděč kanalizace ze Spů na ČOV v Krčíně. Další dotazy se týkaly předpokládané ceny celé
investice, možnost získání dotace, podíl VaK(u), podíl města atd. Ing. Maur se kriticky vyjádřil
k současnému konzervativnímu systému, který VaK k investicím tohoto typu má. To by se
mělo změnit a ne si trvale vystačit s tím, že díky tomuto přístupu jsou relativně nízké ceny
vodného a stočného. Po další diskusi se radní shodli v tom, že do koncepční RM 66, která
bude dne 31.05.2021, bude přizván zástupce VaK(u) za účelem projednání postupu města i
VaK(u) v této věci.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 64-3649/21
RM doporučuje ZM souhlasit s cenou za budoucí rozsah věcného břemene, a to 100 Kč/m2
zatíženého pozemku ve vlastnictví cizího vlastníka, v souvislosti s plánovanou stavbou kanalizace
ze Spů do Krčína a ukládá ST obeslat všechny dotčené vlastníky v trase plánované kanalizace (dle
zpracované projektové dokumentace označeno pod zn.č. "V2"), kteří jsou uvedeni v příloze k tomuto
projednávanému bodu a zjistit tak jejich stanoviska k návrhu města Nové Město nad Metují na
zmiňovanou investiční akci.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p.
č. 439/1, 2063, 446/10, 2064/2, 619/12, 619/16 a další pozemky vše v k. ú. Nové Město
nad Metují - lokalita Malecí
Identifikace:
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, požádala dne
30.03.2021, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
4041/bVB7/FTTH-000/2021, v celkovém rozsahu cca 1513,2 bm na částech dále uvedených
pozemků: p. p. č. 439/1, p. p. č. 2063, p. p. č. 446/10, p. p. č. 2064/2, p. p. č. 619/12, p. p. č.
619/16, p. p. č. 619/10, p. p. č. 634/2, p. p. č. 635/1, p. p. č. 619/20, p. p. č. 619/27, p. p. č.
619/14, p. p. č. 619/22, p. p. č. 624/2, p. p. č. 624/8, p. p. č. 638/1, p. p. č. 619/13, p. p. č.
619/17, p. p. č. 617/3, p. p. č. 619/9, p. p. č. 617/2, p. p. č. 617/1, p. p. č. 597/3, p. p. č. 597/1,
p. p. č. 619/29, p. p. č. 624/7, p. p. č. 615/1 a p. p. č. 615/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují
ve vlastnictví města v lokalitě Malecí.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve výši
200 Kč/bm pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Dne 18.12.2020 byla uzavřena
Smlouva o právu provést stavbu ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.01.2021 (usnesení č. RM
51-2960/20 ze dne 02.11.2020 - smlouva a dodatek byl schválen usnesením č. RM 543113/20 ze dne 30.11.2020) týkající se stejných pozemků a stejné trasy vedení optiky, kde
byly upraveny zejména podmínky provedení stavby. Předkládaná budoucí smlouva o věcném
břemeni klade detailnější podmínky na cenu za budoucí věcné břemeno a záležitosti spojené
s vkladem práva věcného břemene do KN. Nebude docházet k žádné "právní" kolizy obou
uzavřených smluv, tedy jak smlouvy o právu provést stavbu, tak budoucí smlouvy o věcném
břemeni.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 64-3650/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 4041/bVB7/FTTH-000/2021, se
spol. T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, k částem
pozemků: p. p. č. 439/1, p. p. č. 2063, p. p. č. 446/10, p. p. č. 2064/2, p. p. č. 619/12, p. p. č. 619/16,
p. p. č. 619/10, p. p. č. 634/2, p. p. č. 635/1, p. p. č. 619/20, p. p. č. 619/27, p. p. č. 619/14, p. p. č.
619/22, p. p. č. 624/2, p. p. č. 624/8, p. p. č. 638/1, p. p. č. 619/13, p. p. č. 619/17, p. p. č. 617/3, p.
p. č. 619/9, p. p. č. 617/2, p. p. č. 617/1, p. p. č. 597/3, p. p. č. 597/1, p. p. č. 619/29, p. p. č. 624/7,
p. p. č. 615/1 a p. p. č. 615/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v
rozsahu cca 1513,2 bm dle situačního náčrtu za cenu 200 Kč/bm + DPH v zákonné výši (skutečný
rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují - lokalita Malecí
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
14.04.2021 prostřednictvím svého zmocněnce fy. Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem
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Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, o schválení nové a upravené smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-122008867/SOBS VB/01, v celkovém rozsahu cca 302 bm (přepočet 303,7 m2) na části
následujících pozemků ve vlastnictví města: p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1,
624/4 a 641/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, částečně zasahující do těchto ulic: nad
Stadionem, Školní, 28. října a Smetanova. Úprava smlouvy se týká zejména finanční částky
za věcné břemeno. Usnesením č. RM 56-3226/21 ze dne 11.01.2021 RM souhlasila s
uzavřením výše uvedené smlouvy, nicméně za původní cenu 200 Kč/m2 + DPH a ze strany
města došlo k podpisu smlouvy dne 15.01.2021. Dne 04.03.2021 jsme byli vyrozuměni ze
strany zástupce společnosti ČEZ Distribuce, že smlouvu nepodepíší a předkládají městu
novou smlouvu s upravenou cenou 59 Kč/m2 z důvodu, že došlo ke změně zákona o
oceňování č. 151/1997 Sb.
Odůvodnění:
Nabízená cena za zřízení věcného břemene ze strany ČEZ Distribuce, a.s., nevychází ze
Zásad pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017, ve výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého +
DPH v zákonné výši. OMP zpracoval krátký souhrnný odůvodněný materiál - viz příloha tohoto
bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 64-3651/21
RM neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-2008867/SOBS VB/01, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků v majetku města: p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1,
624/1, 624/4 a 641/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu
cca 302 bm (přepočet 303,7 m2) dle situačního náčrtu za jednorázovou nabídnutou cenu 17.900 Kč
+ DPH v zákonné výši a trvá na svém usnesení č. RM 56-3226/21 ze dne 11.01.2021, kterým došlo
ke schválení uvedené smlouvy za cenu 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši zatíženého pozemku,
případně je ochotno akceptovat cenu stanovenou dle znaleckého posudku v souladu se Zásadami
pro nakládání s nemovitostmi č. 2/2017, schválené usnesením č. ZM 120-7567/17.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Darování pozemku do majetku města v lokalitě Březinky v ul. Družební
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 690/1 o výměře 65 m2, druh pozemku orná půda ve vlastnictví společnosti
FATO real s.r.o, člen holdingu FATO z Hradce Králové v k. ú. Nové Město nad Metují v ul.
Družební. Uvedený pozemek není užíván jako zemědělský pozemek. Je součástí veřejného
prostranství a nachází se mezi bytovými domy č. p. 1521, 1522 a 1523 a 1524 a je užíván
jako zpevněná plocha ze zámkové dlažby, částečně pro kontejnery a pro parkování osobního
vozidla pro ZTP. Kontrolou pozemků ve vlastnictví společnosti FATO po vypracování několika
GP a řady zápisů do KN různě oddělovaných nových pozemků bylo zjištěno, že uvedený
pozemek je nezastavěný a tvoří funkční celek s dalšími pozemky ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují a pro účely uvedené společnosti je již nepotřebný.
Odůvodnění:
Odborné útvary s přijetím daru souhlasí.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - pozemek jsme řešili kvůli kontejnerům - jak jsme na něho zapomněli? OMP zpracovává se tam několik GP, pak už to bylo tak nepřehledné, že došlo k opomenutí na nyní
projednávaný pozemek. Ing. Dostál - zmínka orná půda? OMP - čeká se, až to budeme mít
převedeno do majetku města a poté bude na katastr předložen kolaudační souhlas a zahájí se
obvyklý majetkoprávní proces týkající se změny druhu pozemku, který si vedoucí OMP
pohlídá a dá do souladu se stavem se skutečností. Poté odhlasováno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 64-3652/21
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru pozemku p. p. č. 690/1 v k. ú a obci Nové Město nad
Metují vč. všech součástí a příslušenství v lokalitě Březinky (ul. Družební) z vlastnictví obchodní
společnosti FATO real s.r.o, člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové,
do vlastnictví města Nové Město nad Metují. Návrh na vklad práva do KN uhradí společnost FATO
real s.r.o, člen holdingu FATO.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Ukončení nájmu částí pozemků a části stavby chodníku - "zlatý trojúhelník"
Identifikace:
Pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují v majetku města: část p. p. č. 2034/24 o výměře 495
m2, část p. p. č. 2034/6 o výměře 100 m2 a dále stavba chodníku v ul. T. G. Masaryka na
části p. p. č. 2069/20 v k. ú. Nové Město nad Metují o výměře 48 m2, v majetku ČR,
v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic, jsou ode dne 15.06.2018 pronajaty společnosti
ATELIER DĚDEK, s. r. o., se sídlem Dobenínská 1992, 547 01 Náchod, IČO: 27501850, za
účelem zařízení staveniště, skladování materiálu a zabezpečení staveniště (na základě
příslušných povolení). Nájemce podal dne 29.03.2021 výpověď z nájmu s tím, že nájem
skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.05.2021.
Odůvodnění:
Pozemky sloužily nájemci po dobu výstavby budov bytových domů v ul. Bořetínská, T. G.
Masaryka a Nerudova. Nájem byl uzavřen z důvodu pružnějšího řešení při požadavku na
zábor chodníku či komunikace a sjednána byla i kratší výpovědní lhůta (2 měsíce). Nájemné
činilo 13.503 Kč za kalendářní rok. Během nájmu proběhly na části p. p. 2034/24 úpravy
povrchu ze strany města, z tohoto důvodu nájemce uvedl, že pozemek nelze vrátit ve stavu,
který byl ke dni zahájení nájmu, jak bylo původně ujednáno. Vyjádření odborných útvarů:
V roce 2019 město stavebně upravilo část p. p. č. 2034/24 a nyní jsou zde zadlážděné plochy
a nový veřejný prostor. Pozemky budou městem převzaty zpět na základě předávacího
protokolu a za přítomnosti příslušných pracovníků OMM a TS, příp. OVRR, kdy stav bude
sjednán tak, aby přebírané plochy (zejména chodník a komunikace) byly v souladu
s požadavky města a příslušnými povoleními. Podmínky a požadavky při ukončení nájmu
pozemků v rámci výstavby v této lokalitě budou pak případně zohledněny v kolaudačním
řízení.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 64-3653/21
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu částí pozemků p. p. č. 2034/24, 2034/6 a části
stavby chodníku na p. p. č. 2069/20 o celkové výměře 643 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
podanou dne 29.03.2021 nájemcem spol. ATELIER DĚDEK, s. r. o., se sídlem: Dobenínská 1992,
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IČO: 27501850, s tím, že nájem skončí dne 31.05.2021 a město převezme pozemky zpět ve stavu
dle předávacího protokolu, v souladu s příslušnými povoleními, který bude vyhotoven nejpozději ke
dni ukončení nájmu a podmínky a požadavky v něm obsažené budou v rámci výstavby v této lokalitě
případně zohledněny v kolaudačním řízení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
31.03.2021
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.03.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 64-3654/21
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 31.03.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.03.2021.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 64-3655/21
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.03.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Podnět chodník a VO v ul. Černčická
Identifikace:
Dne 19.04.2021 OMM obdržel podnět p. [osobní údaj odstraněn] na realizaci chodníku a VO
v ul. Černčická na pozemcích č. 289, 367/1 v k. ú. Krčín současně s realizací akce ÚS KHK rekonstrukce silnice II/308 Krčín–Černčice, případně provést taková opatření, aby bylo možné
chodník realizovat později. Žadatel upozorňuje především na umístění nové zárubní
gabionové zdi v dostatečné vzdálenosti od chodníku, aby se tam chodník mohl provést. Dále
by se mělo zahájit jednání o odkupu parcel, na kterých by se chodník měl umístit. Místo bude
navštíveno v rámci výjezdu radních v úvodu RM 64.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 17:06 hodin se vrátili radní k projednání bodu 5/1. Shrnul TAJ - RM vyjela na místo v rámci
dnešního plánovaného výjezdu do terénu a řešila alternativní možnosti, jak vést chodník z ul.
Černčická směrem ven z města. Vzhledem k tomu, že to má vazbu i na pozemky na
Krčínském návrší, RM zároveň navštívila Žižkovo náměstí, kde radní shlédli místo pro příp.
propojení Krčínského návrší s Žižkovým náměstím, a to přes parcelu stavebnin - vlastník však
nesouhlasí. Dále RM shlédla další alternativní možnost pro propojení s Krčínským návrším, a
to přes parcelu p. p. č. 165 v k. ú. Krčín, která je ve vlastnictví Českého svazu chovatelů, tj. v
jednání. ST - k samotnému propojení z Žižkova náměstí na Krčínské návrší v této chvíli vůbec
nevíme, jaký časový horizont by to mohl být - mj. v této věci běží i soudní jednání ve vazbě na
ÚP.
K samotné žádosti o zajištění realizace chodníku po pravé straně komunikace směrem k
Osmě, a to při současné rekonstrukci silnice, se radní přesvědčili, že tato realizace nyní není
možná a fakticky ani v budoucnu. Po zvážení všech skutečností se radní shodli v tom, že
chodník tímto směrem je možno realizovat v zářezu na druhé straně, tj. vlevo směrem ven z
města. Ing. Prouza - přimlouvá se o doplnění návrhu usnesení v tomto smyslu. MST - ano, a
to tak, že město preferuje vést chodník v budoucnu v ul. Černčická po svých pozemcích, tj. na
levé straně ve směru z města. Ing. Dostál - neproběhlo v rámci projektování detailní
projednání s KHK, že bychom se přidružili s PD na takový chodník? ST - proběhlo, ale bylo to
pod časových tlakem a za nemalé finanční spoluúčasti města, SÚS rekonstrukci silnice hradí s
pomocí dotace a podmínky to fakticky neumožnily řešit. Ing. Pozděna - marně se nyní
snažíme získat od ÚS KHK nabídkovou cenu za realizaci obměny chodníků (část půjde za ÚS
KHK, cca 1/3 a část za městem, cca 2/3). Ing. Dostál - měl dotaz, jakým způsobem bude
řešen cíp u odbočky k fy HALLA - jak bude vypadat řešení? ORM - mělo by se to vrátit do
původního stavu, budování další části chodníku směrem k fy HALLA vč. místa pro přecházení
nebylo odsouhlaseno. OMM - ukázal radním na prezentovaném snímku, zůstane tam zeleň.
Ing. Dostál - dotaz na habry (stromy) po pravé straně, jsou ve velmi nevyhovujícím stavu přiklání se k tomu, že by při rekonstrukci bylo vhodné tyto stromy odstranit. Pokud jsou na
soukromých pozemcích, tak to projednat s vlastníky, ke kácení takovýchto stromů nebude
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třeba povolení OŽP. Závěrem diskuse bylo formulováno usnesení, kterým RM reaguje na
podanou žádost p. [osobní údaj odstraněn].
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 64-3656/21
RM bere na vědomí podnět p. [osobní údaj odstraněn] s tím, že místo navštívila při výjezdu RM 64
a situaci zhodnotí po dokončení rekonstrukce silnice II/308 Krčín–Černčice, která v současnosti
probíhá. RM preferuje v budoucnosti řešit levý chodník ve směru na Černčice po městských
pozemcích.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Žádost o povolení zřídit sjezd do ul. Vojnarova
Identifikace:
Na ORM byla podána žádost ODSH o vydání stanoviska vlastníka komunikace k podané
žádosti o povolení dopravního připojení pozemku p. p. č. 241/1 k místní komunikaci v ul.
Vojnarova, p. p. č. 600 vše v k. ú. Spy. Žádost o povolení sjezdu na ODSH podala pí [osobní
údaj odstraněn], zastoupená firmou optim projekt s.r.o., Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3.
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 64-3657/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č. 600
v k. ú. Spy pro napojení p. p. č. 241/1 v k. ú. Spy mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní
údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Žádost o povolení zřídit sjezd do ul. Smetanova
Identifikace:
Na město byla doručena žádost od p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], o
vyjádření k dodatečnému povolení stavebních úprav a nástavby RD a umístění akum. nádrže
na dešťovou vodu - RD Smetanova 336, Nové město nad Metují. Součástí uvedených
stavebních úprav je i zřízení nového sjezdu a zrušení sjezdu původního k RD č. p. 336 v ul.
Smetanova.
Odůvodnění:
Odborné útvary souhlasí se zřízením sjezdu. Ke stavebním úpravám vydá ORM, které
zastupuje město ve stavebních řízeních město, souhlasné vyjádření. Stavební úpravy RD
nejsou takového charakteru, které by musely být předkládány do RM ke schválení. Pro
možnost zřízení nového sjezdu je předložena ke schválení Smlouva o právu provést stavbu
sjezdu s technickými požadavky a podmínkami města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz na stávající dlážděný sjezd a jeho zrušení. Vedoucí OMM vysvětlil, jak
bude upraveno - předlážděno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 64-3658/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
2049/1 v k.ú. Nové Město nad Metují pro napojení p. p. č. 461/15, st. p. č. 645 a p. p. č. 458/8 v k. ú.
Nové Město nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn] a pí
[osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Zadání zpracování PD - dopravní napojení lokality Dubinky
Identifikace:
V souvislosti s řešením černé stavby opěrné zídky a plotu u RD č. p. 1417 v ul. Družební a s
chystanou PD na zasíťování I. etapy lokality Dubinky (investor p. [osobní údaj odstraněn]) a
dále vyřešení bezpečného a přehledného vjezdu z ul. Družební do této nové lokality, kde je
studií Dubinky - František naplánováno cca 155 RD. Město nabídlo zpracování PD na tento
vjezd do lokality Dubinky na městských pozemcích p. p. č. 709/1, 2076/3 v k. ú. Nové Město
nad Metují a p. p. č. 984/3 v k. ú. Vrchoviny, s kterým se vyřeší i oddělení soukromého
pozemku u RD č. p. 1417 od veřejného prostoru opěrnou zdí, která bude sloužit pro vjezd a
zároveň jako hranice uvedeného soukromého pozemku u RD č. p. 1417. Položka na
zpracování uvedené PD byla schválena v rozpočtu na rok 2021. ORM rozeslalo poptávku na
zpracování PD „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“. Ve stanoveném
termínu byly podány 2 nabídky.
Odůvodnění:
V rozpočtu na zpracování PD - vjezd do lokality Dubinky - František je schválena částka ve
výši 250 tis. Kč. Nabídku s nižší cenou a s kratším termínem zpracování podala firma
HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Hradec Králové, s nabídkovou cenou 187.550 Kč vč. DPH.
ORM doporučuje RM schválit zadání zpracování této PD uvedené firmě a schválit SOD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - upozornil na chybný název společnosti v textaci bodu. ORM - název opravíme na
"HIGHWAY DESIGN". Ing. Němeček - navrhuje projednání tohoto bodu společně s bodem č.
RM 64 - 5/5 - viz diskuse k tomuto bodu.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 64-3659/21
RM souhlasí se zadáním zpracování PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení na „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“ z ul. Družební firmě
HIGHWAY DESIGN, s.r.o., Okružní 948, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27513351, za nabídkovou
cenou 187.550 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 64-3660/21
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování PD pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení na „Dopravní napojení lokality Dubinky, Nové Město nad Metují“ z ul. Družební
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HIGWAY DESINGN, s.r.o., Okružní 948, 500 03
Hradec Králové, IČO: 27513351, za nabídkovou cenou 187.550 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Posouzení PD - Zasíťování lokality Dubinky - I. etapa, schválení stupně
automobilizace pro toto území
Identifikace:
Na ORM byla doručena žádost o vyjádření k PD pro územní řízení (DUR) "Zasíťování lokality
"Dubinky" - I.etapa, na parc. č. 709/1, 276/3, k.ú. Nové Město nad Metují, parc.č. 984/3, 854/5,
854/1, 881/, 797/3, 881/4 , k.ú. Vrchoviny". ORM předkládá RM ke schválení návrh vyjádření k
této předložené DUR. Dále ORM žádá RM o vyjádření k požadavku města na součinitele
stupně automobilizace pro dané rozvojové území Dubinky v souvislosti s tím, že Změna č. 2
ÚP Nového Města nad Metují bude již řešit zanesení stupně automobilizace do ÚP Nového
Města nad Metují a v souvislosti s tím, že už v současné době město začíná pracovat a
používat ve svých zpracovávaných dokumentacích součinitel stupně automobilizace 1,25,
který byl pro naše město doporučen zpracovatelem Změny č. 1 regulačního plánu "Rychta".
Odůvodnění:
Odůvodnění a návrh vyjádření k předložené DUR - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 5/4 - spojené projednání - Ing. Němeček - upozornil na detail ve výměře
pozemku pro zástavbu BD, 1 parcela je menší než 700 m2. ORM - doplníme jako připomínku
do vyjádření. ST - přiklonil by se ke stávajícímu koeficientu (což je 1,05), už se to tady táhne
dlouho - obává se, že se stavebník ozve, že jsme to neměli nikde zakotveno apod. ARCH upozornil na parkování vozidel po celém Františku, kde lidé mohou parkovat na svých
pozemcích, a přesto parkují svá vozidla na městské komunikaci (chodníku), to bude hrozit i
zde a tomu ten nízký koeficient automobilizace nepřispěje. ST - na připomínkách (viz
vyjádření) se asi shodneme. Ing. Němeček - neví, jak máme (jako RM) rozhodnout. Ing. Maur
- vidí to podobně jako Ing. Němeček - když se někdo od studie odchyluje, musí předložit jinou
(lepší) studii. Nedokáže říci, kde se to odchyluje a která je a není lepší než ta poslední. Ing.
Maur - dotázal se ARCH na názor. ARCH - jdeme postupnými kroky, kterými jsme šli i s p.
[osobní údaj odstraněn], nyní s p. [osobní údaj odstraněn] a snažíme se o zkvalitnění
předkládaných dokumentací. Ing. Maur - z Vašeho pohledu vidíte koeficient 1,25? ARCH doporučuje výši koeficientu 1,25 již od začátku pro celou nově navrhovanou lokalitu. Ing.
Prouza - vyšší koeficient se tam bude určitě uplatňovat + zdůvodnil. Také by to viděl na
koeficient 1,25. ST - neví, jak se vyjádří v řízení stavební úřad. ORM - koeficient může být po
schválení Změny č. 2 ÚP i vyšší. OMM - 1,25 je celkově nízké pro celé město. Předložená PD
respektuje šířky komunikací tak, jak byly specifikovány studií "Dubinky - František" a nebo
usneseními RM. Užší šíře je navržena v napojení na komunikaci do ul. Hildenská (severní
část), tato ulice bude jednou sloužit jako propojovací a hlavní ulice, proto zde má město
požadavek na rozšíření komunikace - ostatní může zůstat zúžené tak, jako to má doc. Ing.
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arch. Ivan Kaplan. Ing. Dostál - dotaz k zeleni. ORM - stanoviska vycházela z připomínek KŽP
k PD, kterou předkládal v loňském roce p. [osobní údaj odstraněn] na stejné území.
Ing. Němeček ještě připomněl problém s umístěním kontejnerů na tříděný odpad v této
lokalitě.
Radní nejprve hlasovali k 1. návrhu usnesení - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se - poté ke 2. návrhu
usnesení - "...ve znění upravené přílohy..." - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 64-3661/21
RM ukládá OMM, do doby vydání Změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují, uplatňovat
ve stavebních řízeních požadavek na počet nově vznikajících parkovacích míst stupeň
automobilizace 500 vozidel na 1000 obyvatel, tzn. součinitel stupně automobilizace 1,25.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 64-3662/21
RM schvaluje vyjádření města k projektové dokumentaci pro územní řízení (DUR) "Zasíťování
lokality "Dubinky" - I.etapa, na parc. č. 709/1, 276/3, k.ú. Nové Město nad Metují, parc.č. 984/3,
854/5, 854/1, 881/, 797/3, 881/4 , k.ú. Vrchoviny" ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 VZ - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové Město
nad Metují
Identifikace:
Dne 21.04.2021 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „PD - stavební úpravy
komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové Město nad Metují". Komise předkládá RM
protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny 2
nabídky. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny vč. platné DPH.
Nejvýhodnější nabídku podala firma OPTIMA s.r.o., Vysoké Mýto za nabídkovou cenu
191.180 Kč vč. DPH. Pro tuto akci je v rozpočtu města na rok 2021 navržena příslušná
položka s částkou ve výši 400 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 64-3663/21
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "PD stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského, Nové Město nad Metují" firmě OPTIMA
s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, za nabídkovou cenu 191.180 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 64-3664/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul.
Čelakovského, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA
s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, za nabídkovou cenu 191.180 Kč vč. DPH,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Rekonstrukce ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 3 k SOD, vícepráce skála
Identifikace:
RM 63 dne 19.04.2021 usnesením č. RM 63-3609/21 schválila změnové listy č. 1 a č. 2 na
vícepráce o celkové výši 404.487 Kč vč. DPH. Na kontrolním dnu dne 26.04.2021 byly
oznámeny další nepředpokládané vícepráce - ve výkopu pro dešťovou kanalizaci stoky A, B
se vyskytla skála. ORM předkládá ke schválení změnový list. č. 3 na výše uvedené vícepráce
ve výši 106 957,04 Kč vč. DPH a dodatek č. 3 k SOD na vícepráce dle změnových listů č. 1, 2,
3. Na vícepráce bylo schváleno ZM 18 RO, na položce rozpočtu města jsou finanční
prostředky na pokrytí nákladů.
Odůvodnění: Viz příloha tohoto bodu.

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz na zásahy do skalního podloží. OMM - již proběhly a jsou zasypány.
Ing. Maur - obdobný dotaz. Ing. Dostál - přirovnání k ul. Pod Výrovem - myslí si, že bychom
měli takové komplikace více předvídat, protože se jinak můžeme ve vícenákladech vyšplhat i
o milion Kč více. Radní diskutovali návazně o tom, zda je možno u takovýchto akcí vycházet v
zadávacích podmínkách z odhadem navýšené ceny, která by pak při realizaci řešila
komplikace. ORM - sondy byly do hloubky 2 m a více ani nešly udělat - množství
problematického podloží nelze ale dopředu odhadnout. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 64-3665/21
RM schvaluje změnový list č. 3 na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ na vícepráce
při budování dešťové kanalizace stoky A, B z důvodu výskytu skály ve výkopu kanalizace v celkové
výši 106 957,04 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 64-3666/21
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na akci „Rekonstrukce komunikace v ul.
Na Bořetíně“ na vícepráce v celkové výši 511.443,90 Kč vč. DPH dle změnových listů č. 1,2,3 - na
úpravu konstrukčních vrstev komunikace z důvodu nevyhovujícího podloží, doplnění zásypu
kanalizace stoky A, B dle skutečného provedení a provedení výkopu kanalizace stoky A, B ve
skalním podloží mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., se sídlem Julia
Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO: 27472922, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na administraci architektonické soutěže na Kino 70
Identifikace:
Na základě zjištění interního auditora nebyla ve Smlouvě o dílo na organizaci a administraci
architektonické soutěže „Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují“ ošetřena ochrana
osobních údajů, proto byl vytvořen přiložený Dodatek č. 1 k této Smlouvě, který to napravuje.
Odůvodnění:
V původní SOD nebyla ošetřena ochrana osobních údajů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz k půdorysu Kina 70. ORM - nesmíme zvýšit kapacitu parkování, měnit
půdorys můžeme. Ing. Němeček - neví, jaké bude mít Ing. arch. Mateásko zadání - nemyslí si
to stejně, jak říká MST. Ing. Dostál, Mgr. Hylský, Ing. Maur - zaznělo od OVRR, že to bude
řešit deficitem parkování. Ing. Prouza - ano. Ing. Dostál - otázka zněla na GDPR - ve smlouvě
proběhly nějaké úpravy? ORM - neproběhly, dodatek řeší pouze ochranu osobních údajů.
Poté odhlasováno.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 64-3667/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.169/2020 na organizaci a administraci
architektonické soutěže „Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. arch. MgA. Davidem Mateáskem, Univerzitní 686/12, 108 00 Praha 10 Malešice, IČO: 61025879, kterým se ošetřuje ochrana osobních údajů, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Plán regenerace k Programu regenerace Městské památkové rezervace na období
2022-2026
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení smlouvu o dílo na vypracování Plánu regenerace k Programu
regenerace Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují na období 2022-2026.
Předcházející plán byl zpracován na období 2017-2021. Na zpracování plánu byl osloven
zpracovatel plánu předchozího období Ing. arch. Tadeáš Matoušek, který podal cenovou
nabídku ve výši 90.750,00 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Plán Programu regenerace na pětileté období je jednou z podmínek pro podávání žádostí o
dotaci v Programu regenerace Městských památkových rezervací a památkových zón ČR,
který každoročně vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Plán mapuje obnovu nemovitých
kulturních památek v časovém období 5 ti let. Jedná se o aktualizaci stavu objektů,
zhodnocení stavu a návrhy doporučení na jejich další obnovu. Na tuto akci je v rozpočtu
města na rok 2021 schválena položka „Plán programu regenerace MPR na rok 2022-2026 ve
výši 120 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM

Stránka 44

ZÁPIS Z PORADY
RM 64 ze dne 03.05.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 64-3668/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na vypracování Plánu regenerace k Programu regenerace Městské
památkové rezervace Nové Město nad Metují na částku 90.750,00 Kč vč. DPH mezi městem Nové
Město nad Metují a Ing. arch. Tadeášem Matouškem, Nad Šárkou 23, 160 00 Praha 6 - Dejvice, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Žádost o znovupovolení předzahrádky CHEErS
Identifikace:
OMM obdrželo žádost pí [osobní údaj odstraněn] o souhlas se znovu povolením předzahrádky
před provozovnou CHEErS v č. p. 53 ul. Komenského.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 64-3669/21
RM souhlasí s umístěním letní předzahrádky o velikosti 11 m2 (9 x 1,3 m) na chodníku před
provozovnou CHEErS v č. p. 53 ul. Komenského p. p. č. 2034/30, k. ú. Nové Město nad Metují, v
termínu ode dne 04.05.2021 do dne 30.09. 2021 a ode dne 01.04.2022 do dne 30.09.2022, za
následujících podmínek:
předzahrádka je schválena v rozsahu 4 stolečků, kdy u každého z nich jsou 3 křesílka
předzahrádka bude postavena pouze během otevírací doby provozovny CHEErS, 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 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.)
žadatelka si musí na vlastní náklady zajistit příslušná povolení státní správy
Zodpovědná osoba: pí [osobní údaj odstraněn].
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání - Českých legií
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn] o zřízení vyhrazeného parkovacího stání
v ul. Českých legií naproti č. p. 17. Pan [osobní údaj odstraněn] měl roku 2018 do roku 2020
povolené vyhrazené parkovací stání v ul. Komenského, před MKN, nyní se stěhuje z bytu v č.
p. 108 ul. Nádražní do č. p. 17 ul. Komenského.
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Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů a stanovisko OSV v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 64-3670/21
RM souhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro osobu těžce zdravotně postiženou pro p.
[osobní údaj odstraněn], v ul. Českých legií, naproti č. p. 17 na p. p. č. 2034/17, k. ú. Nové Msto nad
Metují. Žadatel si zajistí stanovení místní úpravy silničního provozu pro toto vyhrazené parkovací
stání a následně provede umístění dodatkové tabulky se SPZ vozidla na vlastní náklady. Povolení
se p. [osobní údaj odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let od vydání dopravního
stanovení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 64-3671/21
RM souhlasí se zachováním stávajícího vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce zdravotně
postiženou na parkovišti před MKN na p. p. č. 2069/44, k. ú. Nové Město nad Metují, a to bez
vyhrazení pro konkrétní vozidlo.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího stání - Komenského
Identifikace:
OMM obdržel žádost pí [osobní údaj odstraněn], o zřízení vyhrazeného parkovacího stání v ul.
Komenského u č. p. 382 na p. p. č. 2288/1, k. ú. Nové Město nad Metují, nebo v blízkosti
bydliště. Paní [osobní údaj odstraněn] žádá o vyhrazené parkovací stání kvůli 94-leté matce,
která je vlastníkem průkazu ZTP a pí [osobní údaj odstraněn] [osobní údaj odstraněn] ji má v
péči.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů a stanovisko OSV v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - navrhnul úpravy textu, kde by nemělo figurovat jméno zemřelého.
K projednávané záležitosti diskutovala většina přítomných. Parkovací místo pro žadatelku by
se mohlo vyhradit u býv. hotelu Metuj. Ing. Maur - dotazoval se, zda se zřízením vyhrazeného
parkovacího místa u býv. hotelu Metuj opětovně neozve žadatel o vyhrazené místo z ul.
Klosova. OMM uvedl, že místo pro invalidy je k dispozici v ul. Klosova naproti BD č. p. 225
(sice bez vyhrazení pro konkrétní SPZ). ST - návrh usnesení bude upraven "... mezi manželi
[osobní údaj odstraněn] a spoluvlastníky č. p. 382..." - ostatní textace by zůstala stejná - poté
odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
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K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 64-3672/21
RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce zdravotně postiženou
pro pí [osobní údaj odstraněn], před RD č. p. 382 ul. Komenského na p. p. č. 2288/1, k. ú. Nové
Město nad Metují, protože na pozemek je uzavřena ode dne 25.10.2010 dohoda o společném
užívání pozemku p. p. č. 2288 v k. ú. Nové Město nad Metují (nyní p. p. č. 2288/1), uzavřená se
souhlasem města Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemku. Městu nebylo předloženo
ukončení této dohody uzavřené mezi manželi [osobní údaj odstraněn] na straně jedné a mezi
ostatními vlastníky RD č. p. 382 na straně druhé, proto není možné bez ukončení této platné a
dobrovolně uzavřené dohody, a to všemi účastníky, pronajmout totožnou část pozemku p. p. č.
2288/1 pouze žadatelce pí [osobní údaj odstraněn].
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 64-3673/21
RM pověřuje OMM projednáním možnosti zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro pí [osobní
údaj odstraněn] v ul. Klosova u Hotelu Rambousek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby optických sítí
Identifikace:
OMM předkládá na základě usnesení č. RM 62-3557/21 ve znění: "RM ukládá OMM předložit
do RM 64 přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby optických sítí v Novém Městě nad
Metují." přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby optických sítí po městě Novém Městě
nad Metují.
Odůvodnění:
OMM dohledal, že RM v minulosti vydala 3 souhlasy se záměrem výstavby optických sítí v
Novém Městě nad Metují, a to firmě GOLDWARE s.r.o. Jedná se o ul. Smetanova, Nádražní a
Zborovská. V současné době ostatní investoři optických sítí nepožadují po městě vydání
souhlasu se záměrem, ale přímo předkládají ke schválení zpracovanou projektovou
dokumentaci na uložení optických sítí a souhlas města je pak vyjádřen Smlouvou o právu
provést stavbu. Každá žádost o souhlas s umístěním optické sítě včetně smlouvy o právu
provést stavbu je předkládána do RM ke schválení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vznesl dotazy a připomínky - iniciovali jsme to, abychom získali nějaký přehled o
smluvních vazbách v této oblasti. Čím a k čemu nás to zavazuje? Jak v tom je v současnosti
fy GOLDWARE s.r.o. aktivní? Plánují realizace v dohledné době? OMM - týká se to ul.
Zborovská, Nádražní a Smetanova - je to kolem místních komunikací. Všichni "síťaři" znají
záměry města. O záměr si požádali, aby mohli projektovat - záměry města obdrželi. Ing.
Dostál - je pravděpodobnost, že se to zkoordinuje? ORM - ano. Ing. Dostál - v jiné lokalitě nás
to netrápí? ORM - co se týká vydání souhlasů města se záměry umístit do pozemků města
optiku, tak nyní jsou vydány pro 3 místa. Poté odhlasováno.
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 64-3674/21
RM bere na vědomí přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby optických sítí v Novém Městě
nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Výsadba stromů I. etapa
Identifikace:
Město obdrželo ze strany Státního fondu životního prostředí ČR Smlouvu č. 1190900529 o
poskytnutí podpory na projekt Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, I. etapa. Výsadba
stromů proběhla v rámci k. ú. Krčín na podzim 2020, Státnímu fondu životní prostředí bylo
předloženo vyúčtování celé akce, následně byla připravena Smlouva, po jejímž podpisu bude
městu vyplacena dotace ve výši 121.006 Kč. Dotace je poskytnuta na sazenice, zavlažovací
vaky, odborný posudek a publicitu projektu. Realizace výsadby stromů a povýsadbová péče je
hrazena z vlastních zdrojů města.
Odůvodnění:
Po schválení a podpisu předložené Smlouvy bude městu vyplacena dotace na projekt
Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, I. etapa.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz směrem na vedoucího OF - poděkoval za podklad - trošku mu to ale
zkomplikoval, protože jsou zde zahrnuty i výdaje za obnovu zeleně TS. Ing. Kunte upřesnil spoluúčast města byla u výsadby zeleně v Krčíně 24 tis. Kč. a u výsadby na Malecí 22 tis. Kč.
Z rozpočtu TS tedy bylo doplaceno 46 tis. Kč nad rámec dotace. Poté odhlasováno.
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 64-3675/21
RM schvaluje Smlouvu č. 1190900529 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky ve výši 121.006 Kč týkající se projektu Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují,
mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11, IČO: 00020729, a městem Nové Město nad Metují, I. etapa, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - Výsadba stromů II. etapa
Identifikace:
Město obdrželo ze strany Státního fondu životního prostředí ČR Smlouvu č. 1190900542 o
poskytnutí podpory na projekt Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, II. etapa. Výsadba
stromů proběhla v rámci k. ú. Nové Město nad Metují (před "ZŠ Malecí") na podzim 2020,
Státnímu fondu životní prostředí bylo předloženo vyúčtování celé akce, následně byla
připravena Smlouva, po jejímž podpisu bude městu vyplacena dotace ve výši 111.462 Kč.
Dotace je poskytnuta na sazenice, zavlažovací vaky, odborný posudek a publicitu projektu.
Realizace výsadby stromů a povýsadbová péče je hrazena z vlastních zdrojů města.
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Odůvodnění:
Po schválení a podpisu předložené Smlouvy bude městu vyplacena dotace na projekt
Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, II. etapa.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 64-3676/21
RM schvaluje Smlouvu č. 1190900542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky ve výši 111.462 Kč týkající se projektu Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují,
mezi Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11, IČO: 00020729, a městem Nové Město nad Metují, II. etapa, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Příkazní smlouva na TDI - chodníky ul. Sokolská
Identifikace:
ORM poptalo výkon TDI na akci „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové
Město nad Metují“. Obdrželi jsme celkem 2 cenové nabídky. Nejpříznivější nabídku podala
firma DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu 70.966,50 Kč vč. DPH. ORM
předkládá ke schválení příkazní smlouvu na výkon TDI ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k rozsahu prací je třeba na stavbu „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul.
Sokolská, Nové Město nad Metují“ zajistit výkon TDI. V pořadí 2. nabídku podala fy DIK s.r.o.,
za celkovou částku 117.370 Kč vč. DPH. Cenová nabídka firmy DIK s.r.o. byla o 46.404 Kč
vyšší, než byla nabídka fy DOSPOK s.r.o. ORM doporučuje schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 64-3677/21
RM schvaluje příkazní smlouvu na výkon TDI na akci „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul.
Sokolská, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DOSPOK s.r.o.,
IČO: 07229640, za celkovou cenu 70.966,50 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Změna č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Návrh na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují na pozemcích p. č.
251/3, 251/7 v k. ú. Vrchoviny, na funkční ploše OM - komerční zařízení malá a střední,
spočívající ve změně podmínek prostorového uspořádání. Investor záměru žádá o zařazení
projednání návrhu do programu mimořádného zasedání ZM.
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Odůvodnění:
Na pozemcích p. č. 251/3, 251/7 v k. ú. Vrchoviny, které jsou součástí funkční plochy OM komerční zařízení malá a střední dle územního plánu Nové Město nad Metují má společnost
LIDL Česká republika v.o.s. záměr postavit a provozovat typovou prodejnu, reagující na
současné trendy a zajišťující kvalitní služby pro občany. Podmínky prostorového uspořádání
UP Nové Město nad Metují vymezují max. zastavěnou plochu pro jednotlivé stavby výměrou
2000 m2. Pro typový záměr investora je tato plocha nedostatečná, proto navrhuje změnu v
prostorových podmínkách UP Nové Město nad Metují na výměru 2500 m2. Navrhovaná
změna UP byla projednána s příslušnými orgány odboru životního prostředí a zemědělství KÚ
KHK, které daly k záměru souhlasná stanoviska. Tato změna bude pořizována zkráceným
postupem dle stavebního zákona.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
ST uvedl, že na základě stanoviska ZM 18, je nutné tuto záležitost předložit do projednání na
semináři zastupitelů, který bude na základě usnesení ZM 18 svolán do Kina 70 na dne
12.05.2021. Seminář bude mít na programu 2 body, tj. budoucnost hotelu Metuj a dále pak
tuto žádost v.o.s. LIDL o Změnu č. 5 ÚP. Proto není možné v této chvíli přijímat stanovisko
RM a doporučení pro ZM. Zároveň není v této chvíli možné rozhodovat o svolání
mimořádného zasedání ZM k této věci - viz bod č. RM 64 - 7/4. V předpokládané časové
souslednosti by pak měla být žádost LIDL(u) projednána na řádném zasedání ZM 19, tj. dne
24.06.2021. Tomu by také mělo odpovídat usnesení k tomuto bodu, které bude zasláno
žadateli. Na tyto informace navázala diskuze radních, která se týkala regulativu možné plochy
zástavby, tj. žádosti o navýšení ze stávajících 2000 m2 na 2500 m2. Dále se radní zajímali,
jaký lze očekávat postup, pokud by změna regulativu neprošla, o jaký typ objektu by mělo jít,
tj. zda jako v Dobrušce či v HK atd. Ing. Dostál dal k úvaze, zda by neměla být v projektu jinak
řešena zeleň než je ve studii navrženo, tj. např. i jiné uspořádání parkoviště apod. ST - s
těmito i dalšími dotazy a připomínkami k záměru bude třeba vystoupit na semináři, kam budou
zástupci firmy LIDL přizváni. Závěrem diskuse radní svým hlasováním přijali usnesení ve
znění: "RM ukládá ST, na základě vyjádření ZM 18, předložit návrh společnosti LIDL Česká
republika v.o.s. na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují na p. p. č.
251/3 a p. p. č. 251/7 v k. ú. Vrchoviny, na funkční ploše OM - komerční zařízení malá a
střední, spočívající ve změně podmínek prostorového uspořádání, na seminář zastupitelů dne
12.05.2021 a následně tento návrh předložit k projednání do programu řádného zasedání ZM
19."
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 64-3678/21
RM ukládá ST, na základě vyjádření ZM 18, předložit návrh společnosti LIDL Česká republika v.o.s.
na pořízení Změny č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují na p. p. č. 251/3 a p. p. č. 251/7 v k.
ú. Vrchoviny, na funkční ploše OM - komerční zařízení malá a střední, spočívající ve změně
podmínek prostorového uspořádání, na seminář zastupitelů dne 12.05.2021 a následně tento návrh
předložit k projednání do programu řádného zasedání ZM 19.
Odpovídá: ST, Provede: OVRR, Termín: 17.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/18 Zápis z 14. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne 29.03.2021
Identifikace:
RM je předložen zápis z 14. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
29.3.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM. Je třeba, aby RM reagovala
na podněty komise a navržená doporučení. K některým bodům, kde bylo přijato usnesení
KŽP, je doplněno vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu. Dvě projednávané
lokality (park u Husova sboru a Jiráskovy sady) jsou zařazeny do výjezdu RM 64.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Ke 2 podnětům a usnesením KŽP (park u Husova sboru a Jiráskův park) proběhl výjezd
radních na místo, kde se seznámili s problematiku možností budoucích řešení těchto 2 parků.
Podrobnosti jak na místě při výjezdu, tak i po návratu při dalším jednání RM a projednávání
zápisu z KŽP, přednesl radní Ing. Dostál, který je zároveň i předsedou KŽP. V rámci velice
podrobného rozboru možnosti přístupu k řešení budoucnosti obou parků bylo diskutováno,
jejich budoucí rozvoj je třeba mít podložen jednoznačnou studií či postačí operativní
dosazování a odstraňování stromů. Dále také bylo diskutováno i o nabídce firmy DLNK na
výsadbu stromů ve městě a míst, kde by mohly být vysazeny. Zazněla kritika, že KŽP k tomu
nedostala potřebné informace. Byla diskutována i dosud navrhovaná zeleň v ul. Nádražní,
která by zde měla být po rekonstrukci chodníků. KŽP by to chtěla jinak, k tomuto tématu by
měla být schůzka KŽP s odbornými útvary. Po ukončení diskuse bylo hlasováno o
usneseních, u některých to bylo v upravené podobě.
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 64-3679/21
RM bere na vědomí zápis z 14. zasedání Komise životního prostředí ze dne 29.03.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 64-3680/21
RM schvaluje výsadbu dle upraveného návrhu z bodu č. 1. "Park u Husova sboru" ze zápisu ze 14.
zasedání KŽP a ukládá TS realizovat ji jako náhradní výsadbu nařízenou u povolení kácení dřevin
mimo les v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 64-3681/21
RM pověřuje OMM upřesněním a doplněním podkladů pro zadání studie „Jiráskovy sady“ dle
doporučení z bodu č. 2 "Jiráskovy sady - studie, zadávací podmínky" ze zápisu ze 14. zasedání
KŽP.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 64-3682/21
RM pověřuje OMM projednat jiné (vhodnější) řešení úprav vegetace v ul. Nádražní dle předložené
PD.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/19 Výjezd RM 64
Identifikace:
Do programu RM 64 je na úvod zařazen výjezd do terénu, a to za účelem bližšího seznámení
se s problematikou, kterou RM řeší či řešit v dohledné době bude. Do výjezdu jsou zařazeny
jak podněty z odborných útvarů, tak i podněty od radních. Na podzim se výjezd radních
nemohl z důvodu nouzového stavu uskutečnit, takže jsou k výjezdu předloženy i tyto návrhy.
Vzhledem k počtu navrhovaných míst je výjezd naplánován i na RM 65. Podrobnosti viz
souhrn a časový harmonogram výjezdu v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Na podzim se výjezd kvůli koronaviru nemohl uskutečnit - toto je první možný termín, kdy v
rámci platných opatření je možno vyjet do terénu. Při výjezdu je nutno mít nasazeny
respirátory a dodržovat nezbytný odstup.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - shrnul výjezd po jednotlivých částech:
Zaústění ul. Nerudova do ul. Nádražní - oprava povrchu komunikace bude realizována v rámci
kapacit TS.
Pozemek u Staré školy v Krčíně - na místě vedoucí OMP seznámil radní s možnostmi řešení a
v rámci diskuse, která na místě proběhla, obdržel od radních zpětnou vazbu, na základě které
budou zpracovány alternativy řešení, které OMP předloží do jednání RM 65. Jedna varianta přepažení pozemku před BD, 2. varianta celý pozemek před BD dle oplocení, 3. varianta - nic
neprodávat. Ing. Němeček - upozornil, že by se vůbec nemělo uvažovat o prodeji pozemku
směrem ke "Staré škole".
Chodník směr Osma - viz bod č. RM 64 - 5/1.
Krčínské návrší - radní se seznámili s budoucími možnými přístupy k pozemkům a dále s
variantami úvah o propojení Krčínského návrší s Žižkovým náměstím pro pěší. Dále viz
diskuse v bodě č. RM 64 - 5/1.
Kamenný most ve Vrchovinách - radní na místě obdrželi informace o nesouhlasu se snížením
povrchu mostu, tj. hledání kompromisu, který by prošel stavebním řízením a byl by ze strany
města financovatelný. K této záležitosti bylo přijato usnesení.
Park u Husova sboru a Jiráskův park - samostatně projednáno v rámci bodu č. RM 64 - 5/18.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 64-3683/21
RM byla seznámena v rámci výjezdu do terénu s problematikou těchto lokalit: Nerudova ul. - stav
městské komunikace u výjezdu k autobusovému nádraží, městský pozemek u BD u staré školy
v Krčíně - žádost o prodej pozemku od vlastníků bytů, Krčín - výjezd na Černčice - podnět p. [osobní
údaj odstraněn] - budování chodníku směr Osma při rekonstrukci silnice Krčín - Černčice, Krčínské
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návrší - studie - přístupy na pozemky atd., Kamenný most ve Vrchovinách - další postup a způsob
řešení, Park u Husova sboru - viz zápis z KŽP a Jiráskovy sady - viz zápis z KŽP.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 64-3684/21
RM souhlasí s řešením kamenného mostu ve Vrchovinách dle návrhu KVR a s projednáním
navrženého řešení s účastníkem řízení dle přání OV Vrchoviny.
Odpovídá: OMM, Provede: TAJ, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Vyřazení majetku
Identifikace: Schválení likvidace a vyřazení 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. 6/1 USNESENÍ č. RM 64-3685/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci ZŠ Školní 1000, ZŠ Komenského 15 a
Smuteční obřadní síni ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Zápis č. 3/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 12.04.2021
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 3/2021 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 12.04.2021 s rozhodnutím o umístění na 1 uvolněné místo na Domově pro seniory
Oáza a dodatek, ve znění příloh k tomuto bodu.
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Odůvodnění:
Viz Zápis č. 3/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 12.04.2021 a dodatek v přílohách
tohoto bodu. Obsazuje se 1 nové místo.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 64-3686/21
RM bere na vědomí Zápis č. 3/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 12.04.2021 spolu s
dodatkem a návrh na obsazení 1 místa v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém
Městě nad Metují, vše ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Žádost MSSS Oáza do grantového řízení Nadace ČEZ
Identifikace: Žádost MSSS Oáza o souhlas k podání žádosti o grant.
Odůvodnění:
MSSS Oáza žádá o grant Nadaci ČEZ na projekt "Svezeme se s ČEZem aneb Motomed pro
Oázu". Středisko chce získat částku na nákup tzv. rotopedu s motorem, protože současné 2
motomedy jsou v Oáze permanentně využívány. Cena 1 je cca 170.000 Kč. Jedná se o akci
Nadace ČEZ Pomáhej pohybem, kde sportující přes aplikaci přispívají svými kilometry na
vybraný projekt.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 64-3687/21
RM souhlasí s podáním žádosti MSSS Oáza do grantového řízení Nadace ČEZ Pomáhej pohybem
s projektem "Svezem se s ČEZem, aneb Motomed pro Oázu".
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup
zemního plynu
Identifikace:
Jedná se o opakovanou zakázku pro město, PNT a PO. Zadání i podání nabídek proběhne
dle zákona elektronicky, finální hodnocení prostřednictvím e-aukce.
Odůvodnění: Jedná se o zakázku v režimu zákona, kdy je vždy jmenována zvláštní komise.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 64-3688/21
RM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k zakázce Centrální nákup
zemního plynu ve složení: p. Petr Hable, Ing. Libor Hovorka, Ing. Kunte, a náhradníky: Bc. Petr Tyč,
pí R. Konvalinová, Ing. Vojnarová.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/4 Mimořádné zasedání ZM
Identifikace:
Viz bod č. RM 64 - 5/17 - Změna č. 5 Územního plánu Nové Město nad Metují. Na základě
žádosti investora LIDL Česká republika v.o.s. o změnu ÚP, která by měla proběhnout ve
zkráceném řízení, je navrženo svolat mimořádné zasedání ZM k této záležitosti ještě v
průběhu května 2021. Pokud se RM shodne na svolání mimořádného zasedání ZM, tak
vzhledem k zákonným lhůtám je možné ho svolat nejdříve na středu dne 12.05.2021.
Odůvodnění:
Viz bod č. RM 64 - 5/17.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 5/17 - v souvislosti se stanoviskem ZM 18 a s rozhodnutím ZM i RM, uspořádat dne
12.05.2021 v Kině 70 seminář zastupitelů ke 2 tématům - tj. budoucnost hotelu Metuj a žádost
LIDL Česká republika v.o.s. o změnu č. 5 ÚP, bylo by svolání mimořádného zasedání ZM
bezpředmětné. V tomto smyslu bylo upraveno usnesení a odhlasováno.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 64-3689/21
RM konstatuje, že v souvislosti s rozhodnutím ZM 18, ze dne 29.04.2021, nelze svolat mimořádné
zasedání ZM, protože žádost LIDL Česká republika v.o.s. o projednání Změny regulativu ÚP na
mimořádném zasedání ZM byla přesunuta do programu semináře zastupitelů, který se uskuteční
dne 12.05.2021 od 17:00 hodin ve velkém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: ST, Provede: TAJ, Termín: 12.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Dostál - vznesl připomínku k městskému rozhlasu - nové instalace - TAJ - byly
provedeny montáže a zrekonstruovaný systém městského rozhlasu bude nyní zkoušen.
2/ Ing. Dostál - poukázal na nepořádek v lese za autobusovou zastávkou - lokalita Luštinec,
směrem k Bartoňovým garážím - jedná se o nepořádek ze stavební a dále také z lesní činnosti
- zbytky hlíny, hodně biologického odpadu (zřejmě po nějakém ořezu apod.). ST - podnět
předá k prověření a případnému řešení vedoucímu TS.
3/ Mgr. Hylský - dotaz na informaci, kterou slyšel - ŘSD pracuje na úpravách studie přeložení
silnice I/14? ST - žádnou oficiální informaci nemáme, na základě výsledku referenda se město
přeložkou nezabývá.
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4/ Ing. Prouza - požádal o zařazení ul. Na Bobečku do výjezdu RM 65 - konkrétně
komunikace, kterou p. [osobní údaj odstraněn] bez ohlášení upravil. Ing. Prouza doporučil jet
se na místo podívat - nelíbí se mu to principiálně - když nic jiného, zdá se mu to neslušné,
zasáhnout do cizích pozemků bez souhlasu vlastníků.
Konec jednání RM 64 v 19:05 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 64 vyhotoven dne:

07. května 2021

Zápis z RM 64 vypraven dne:

07. května 2021

Zápis z RM 64 zveřejněn dne:

07. května 2021
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