Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 33 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 10.02.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

19:30

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

19:30

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

19:30

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

19:30

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

19:30

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

19:30

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

19:30

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

19:30

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

19:30

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

18:14

Částečná

11

Miluše Šulcová

vedoucí OMP (OMM)

13:05

13:27

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:22

17:52

Částečná

13

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

13:31

17:52

Částečná

14

Mgr. Markéta Škodová

referentka ORM (OMM)

14:32

14:35

Částečná

15

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

17:53

18:10

Částečná

16

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

18:11

18:55

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

ZÁPIS Z PORADY
RM 33 ze dne 10.02.2020

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 10.02.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. p. č. 23/27 a p. p. č. 676/1
v k. ú. Krčín, Na Kopci

2/2

Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a p. p. č. 301/3 odděleného GP z p. p. č. 301/3
a p. p. č. 301/6 za p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny pro stavbu cyklostezky Krčín-Vrchoviny

2/3

Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a p. p. č. 1791/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, Na Popluží

2/4

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 617/1 a p. p. č. 617/2
v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Malecí

2/5

Pronájem části pozemku p. p. č. 2176/11 k podnikání za č. p. 292, ul. Drážní

2/6

Pronájem části pozemku - cvičná plocha v kasárnách

2/7

Výpověď smlouvy o výpůjčce pozemků - nákupní park

2/8

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Na Strážnici z vlastnictví KHK do vlastnictví města

2/9

Opakovaná žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - smrk pichlavý GLAUCA
v ul. V Aleji

3.

Rozvoj

3/1

Územní studie Z.S 5 ve Spech - k seznámení

3/2

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/3

Územní studie veřejných prostranství zpracované v rámci dotačního projektu

3/4

Smlouva o výpůjčce chodník v ul. Sokolská

3/5

Žádost o vyhrazené parkovací stání - ul. Nerudova

3/6

Žádost o přehodnocení souhlasu RM se záměrem stavby 2 sjezdů

3/7

Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2020

3/8

PD - protipovodňové opatření u areálu LAM

3/9

Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují

3/10

Umístění kanalizační přípojky na p. p. č. 2033/6 v k. ú. Nové Město nad Metují pro č. p. 1245,
ul. Na Zadomí - souhlas

3/11

Zápis č. 7 z jednání Komise dopravní ze dne 29.01.2020

3/12

Zápis č. 8 ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 20.01.2020
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3/13

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení

3/14

Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Hasiči s.r.o.

4/2

Veřejná zakázka: "Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují" - 2. kolo

4/3

Renovace reklamní plochy nad prodejnami v ul. T. G. Masaryka

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Schválení účetních odpisů PO na rok 2020

5/2

Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce

5/3

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"

5/4

Zápis č. 4 z jednání KSPORT ze dne 23.01.2020

5/5

Vyhlášení sportovců města za rok 2019 - podnět KSPORT

5/6

Aktualizace Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům

5/7

Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

5/8

Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán

5/9

Žádost o zapůjčení městského pódia

5/10

Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava

5/11

Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty

5/12

Oznámení veřejné akce - Masopustní průvod masek v Krčíně - Ostatky 2020

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2019

6/2

Rozpočtová opatření 2020

6/3

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019

6/4

Smlouva o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s.

6/5

Dodatky ke smlouvám o zápůjčce VaK Náchod, a.s.

6/6

Výsledek VŘ na VZ malého rozsahu "Lesní pásový stroj - železný kůň"

6/7

Zápis OV Spy 1/2020 - žádost o revokaci usnesení - finanční příspěvek na pojízdnou prodejnu
fy Marta s.r.o.

7.

Různé

7/1

ZM 11 dne 20.02.2020 - program
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7/2

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 237/2018

7/3

Aktualizace Směrnice pro ochranu osobních údajů

7/4

Zpráva o stížnostech 2019

7/5

Zápis 5. zasedání Partnerského výboru ze dne 29.01.2020

7/6

Aktualizace přílohy č. 2 Organizačního řádu - Úprava podpisových práv oprávněných úředních
osob - OŽÚ

7/7

Zápis č. 6 OV Spy ze dne 25.11.2019 + Zápis č. 1 OV Spy ze dne 03.02.2020

7/8

Jmenování komise pro VZ na dodávku vysokozdvižné plošiny

7/9

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholu

8.

Diskuse
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:05
13:05 - 14:05
14:05 - 17:00
17:00 - 17:20
17:20 - 18:10
18:10 - 18:45
18:45 - 19:30
19:30

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 33-1873/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 33:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 10.02.2020

2.
2/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. p. č. 23/27 a p. p. č. 676/1
v k. ú. Krčín, Na Kopci
Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a p. p. č. 301/3 odděleného GP z p. p. č. 301/3
a p. p. č. 301/6 za p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny pro stavbu cyklostezky Krčín-Vrchoviny
Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a p. p. č. 1791/26 v k. ú. Nové Město nad Metují,
Na Popluží
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 617/1
a p. p. č. 617/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Malecí
Pronájem části pozemku p. p. č. 2176/11 k podnikání za č. p. 292, ul. Drážní
Pronájem části pozemku - cvičná plocha v kasárnách
Výpověď smlouvy o výpůjčce pozemků - nákupní park
Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Na Strážnici z vlastnictví KHK do vlastnictví
města
Opakovaná žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
- smrk pichlavý GLAUCA v ul. V Aleji

2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
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3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
4.
4/1
4/2

Rozvoj
Územní studie Z.S 5 ve Spech - k seznámení
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Územní studie veřejných prostranství zpracované v rámci dotačního projektu
Smlouva o výpůjčce chodník v ul. Sokolská
Žádost o vyhrazené parkovací stání - ul. Nerudova
Žádost o přehodnocení souhlasu RM se záměrem stavby 2 sjezdů
Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2020
PD - protipovodňové opatření u areálu LAM
Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují
Umístění kanalizační přípojky na p. p. č. 2033/6 v k. ú. Nové Město nad Metují pro č. p. 1245,
ul. Na Zadomí - souhlas
Zápis č. 7 z jednání Komise dopravní ze dne 29.01.2020
Zápis č. 8 ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 20.01.2020
Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"

4/3

Správa nemovitostí
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Hasiči s.r.o.
Veřejná zakázka: "Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují"
- 2. kolo
Renovace reklamní plochy nad prodejnami v ul. T. G. Masaryka

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

Školství, kultura a sport
Schválení účetních odpisů PO na rok 2020
Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Zápis č. 4 z jednání KSPORT ze dne 23.01.2020
Vyhlášení sportovců města za rok 2019 - podnět KSPORT
Aktualizace Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům
Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán
Žádost o zapůjčení městského pódia
Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty
Oznámení veřejné akce - Masopustní průvod masek v Krčíně - Ostatky 2020

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

Finance
Rozpočtová opatření 2019
Rozpočtová opatření 2020
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019
Smlouva o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s.
Dodatky ke smlouvám o zápůjčce VaK Náchod, a.s.
Výsledek VŘ na VZ malého rozsahu "Lesní pásový stroj - železný kůň"
Zápis OV Spy 1/2020 - žádost o revokaci usnesení - finanční příspěvek na pojízdnou
prodejnu fy Marta s.r.o.

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

Různé
ZM 11 dne 20.02.2020 - program
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Aktualizace Směrnice pro ochranu osobních údajů
Zpráva o stížnostech 2019
Zápis 5. zasedání Partnerského výboru ze dne 29.01.2020
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7/6
7/7
7/8
7/9

Aktualizace přílohy č. 2 Organizačního řádu - Úprava podpisových práv oprávněných
úředních osob - OŽÚ
Zápis č. 6 OV Spy ze dne 25.11.2019 + Zápis č. 1 OV Spy ze dne 03.02.2020
Jmenování komise pro VZ na dodávku vysokozdvižné plošiny
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholu

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 10.02.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 33 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 33-1874/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. p. č. 23/27 a p. p.
č. 676/1 v k. ú. Krčín, Na Kopci
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá po
dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-2017919/VB/5- Nové Město nad Met.- Na Kopci-knn p.č. 638/15, v celkové
délce 64,66 m v pozemcích v majetku města p. p. č. 23/27 a p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín a obci
Nové Město nad Metují v ul. Na Kopci.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého věcným břemenem + DPH v zákonné výši. Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla schválena
usnesením č. RM 18-1011/19. Odborné útvary souhlasí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 33-1875/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2017919/VB/5- Nové
Město nad Met.- Na Kopci-knn p.č. 638/15 se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, k pozemkům v majetku města p. p. č. 23/27 a p. p. č. 676/1
v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují v délce 64,66 m dle GP č. 900-190/2019, za celkovou
cenu 12.932 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Směna podílu 1/4 pozemků: p. p. č. 301/12 a p. p. č. 301/3 odděleného GP z p. p. č.
301/3 a p. p. č. 301/6 za p. p. č. 292/5 v k. ú. Vrchoviny pro stavbu cyklostezky KrčínVrchoviny
Identifikace:
Pro realizaci společné stezky pro chodce a cyklisty do Vrchovin byl zadán dle schváleného
projektu stavby geometrický plán na rozdělení pozemků p. p. č. 301/3, druh pozemku ovocný
sad, a p. p. č. 301/6, druh pozemku ovocný sad, v k. ú. Vrchoviny, který má ve spoluvlastnictví
podílem o velikosti ¼, vlastník, pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená p. [osobní údaj
odstraněn], dále jen vlastník. GP č. 571-608/2016 byl z obou pozemků pro cyklostezku
oddělen pozemek p. p. č. 301/12, a to 2502 m2, a pozemek p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2 v
k. ú. Vrchoviny. Vlastník navrhl směnu svého spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ pozemku
p. p. č. 301/12 o výměře 2502 m2, druh pozemku ovocný sad, a podílu ¼ pozemku p. p. č.
301/3 o výměře 1989 m2, druh pozemku ovocný sad, za pozemek p. p. č. 292/5, druh
pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Vrchoviny o výměře cca 2390 m2, z majetku města. Cena
za 1 m2 pozemku pro cyklostezku je dle znaleckého posudku 150 Kč. Cena za 1 m2 pozemku
pro směnu z majetku města je dle znaleckého posudku 300 Kč/m2. Cena pozemku p. p. č.
301/3, kterou město pro cyklostezku nepotřebuje, ale je to podmínka směňujícího, je dle
obvyklé ceny v místě čase u zemědělských pozemků cca 25 Kč/m2. Vzhledem k veřejnému
zájmu, kterým vybudování cyklostezky nepochybně je, bude směna pozemků bez doplatku.
Orientační cenové porovnání: 93.825 Kč za 625,5 m2 pozemku pro cyklo + 12.431,25 Kč za
497,25 m2 pozemku zemědělského směňující osoby, za 717.000 Kč za 2390 m2 pozemku
města.
Odůvodnění:
Tato směna je ve veřejném zájmu, protože směňovaný pozemek p. p. č. 301/12 je nezbytný
pro vybudování chodníku a cyklostezky od mostu u AMMANN(u) v ul. Náchodská do Vrchovin,
která odvede cyklisty a chodce z velmi frekventované komunikace a přispěje tak k jejich
bezpečnosti a zároveň přispěje k plynulosti automobilové dopravy z Vrchovin do Krčína.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: p. Jarolímek, ST a vedoucí OMP. ST dal k úvaze, zda je vhodné vyvěsit záměr ve
chvíli, kdy není zlikvidována skládka zeminy na pozemcích. Skládka zeminy, dle vyjádření
zástupce firmy, bude odstraněna v průběhu března až června 2020. Firma zároveň městu
nabízí k využití kamennou drť např. při stavbě cyklostezky. Dále byla diskutována délka lhůty,
do kdy po schválení směny lze smlouvu uzavřít. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 33-1876/20
RM ukládá zveřejnit záměr města směnit podíly o velikosti ¼ pozemku p. p. č. 301/12 o výměře
2503 m2 a pozemku p. p. č. 301/3 o výměře 1989 m2, v k. ú. Vrchoviny, oba oddělené GP č. 571608/2016, z majetku pí [osobní údaj odstraněn], zastoupené p. [osobní údaj odstraněn], vedeného
na LV č. 274 pro k. ú. Vrchoviny a obec Nové Město nad Metují za pozemek p. p. č. 292/5 v k. ú.
Vrchoviny o výměře 2390 m2, z majetku města, vedeného na LV č. 10 001 pro k. ú. Vrchoviny a
obec Nové Město nad Metují. Oba LV vedené na KÚ pro KHK, KP Náchod.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Prodej pozemků p. p. č. 1791/25 a p. p. č. 1791/26 v k. ú. Nové Město nad Metují, Na
Popluží
Identifikace:
Žadatel [osobní údaj odstraněn], požádal o koupi pozemků p. p. č. 1791/25 o výměře 4 m² a p.
p. č. 1791/26 o výměře 8 m², oba druh pozemku zahrada, k. ú. Nové Město nad Metují.
Důvody koupě jsou rozšíření stávajících včelstev a stavba nové zahradní chatky.
Odůvodnění:
Minimální cena 130 Kč za 1 m² pozemku tohoto druhu je stanovena dle Zásad pro nakládání s
nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují. Vyjádření odborů předkládáme
v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 33-1877/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat pozemky p. p. č. 1791/25 o výměře 4 m² a p. p. č.
1791/26 o výměře 8 m², oba druh pozemku zahrada v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, zapsané
na LV č. 10001 vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek uvedených v návrhu záměru, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 617/1 a p. p.
č. 617/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita Malecí
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, žádá po
dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IE-12-2006724/VB/01 Nové Město n.M. Malecí knn výměna kabelů, v celkové
délce 88,42 m v pozemcích v majetku města p. p. č. 617/1 a p. p. č. 617/2 v k. ú. a obci Nové
Město nad Metují v lokalitě Malecí.
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Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla schválena usnesením č. RM 40417348/18. Odbory souhlasí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 33-1878/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2006724/VB/01 Nové
Město n.M. Malecí knn výměna kabelů se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly, k pozemkům v majetku města p. p. č. 617/1 a p. p. č. 617/2 v k. ú. a obci
Nové Město nad Metují v délce 88,42 m dle GP č. 2193-4/2019 za celkovou cenu 17.684 Kč + DPH
v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Pronájem části pozemku p. p. č. 2176/11 k podnikání za č. p. 292, ul. Drážní
Identifikace:
Části pozemku p. p. č. 2176/11 v k. ú. Nové Město nad Metují o celkové výměře 700 m2 jsou
od roku 2017 pronajaty za účelem skladování stavebních hmot (provozovna paliv v ul.
Havlíčkova č. p. 292). Nájemce p. Josef Jelen, IČO: 63591031, se sídlem: K Javůrku 312, 549
22 Nový Hrádek, nyní požádal o pronájem další plochy z pozemku p. č. 2176/11 o výměře 200
m2, a to rovněž za účelem skladování stavebních hmot.
Odůvodnění:
Nájemce žádá o pronájem z důvodu rozšíření plochy pro skladování zboží určeného pro
prodej. Pozemek v ul. Drážní, který je oplocen a má samostatný vstup s bránou, je součástí
koridoru přeložky I/14. Přes pozemek je přístup k pronajaté zahradě p. č. 1897/3. Stávající
nájemné činí 65 Kč/m2/rok a 10 % sleva pro město z aktuálních ceníkových cen na písky, drtě
a okrasné kačírky. Odborné útvary s pronájmem souhlasí, do doby realizace veřejně
prospěšné stavby je pronájem možný. OMM doporučuje cenu 65 Kč/m2 a rok požadovat jako
částku minimální.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz, zda nový pronájem nebude bránit dalším nájemcům v užívání
pozemků. OMP - ne. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 33-1879/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 2176/11 o výměře 200
m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, zapsaného na LV
10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod, za účelem skladování stavebních hmot, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou a za minimální nájemné ve výši 65 Kč/m2/rok, ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Pronájem části pozemku - cvičná plocha v kasárnách
Identifikace:
Pan Tomáš Jarkovský, IČO: 73610666, se sídlem: Opočenská 436, 518 01 Dobruška, požádal
o pronájem asfaltové plochy v areálu bývalých kasáren, tj. části p. p. č. 653/2 o výměře 2 600
m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedené u
KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za účelem
výcviku žadatelů o řidičské oprávnění pro získání základních dovedností
v řízení
dvoukolových motorových vozidel skupiny A (motocykly) a pro kurz bezpečné jízdy pro
pokročilejší motocyklisty.
Odůvodnění:
Žadatel plánuje plochu využívat sezonně v období březen až říjen cca 20x měsíčně. V
současné době je na užívání asfaltové plochy uzavřena smlouva o nájmu s 8 subjekty.
Užívání řešeno na základě přístupu do elektronického rezervačního systému města (eviduje
OSN) a je zpoplatněno částkou ve výši 100 Kč za 1 hodinu výuky (bez DPH). Pravidelně
užíváno a hrazeno 3 autoškolami. Nájemné z důvodu inflace bude od 01.01.2020 navýšeno
na částku 103 Kč (bez DPH). OMM doporučuje tuto výši nájmu sjednat i ve smlouvě s novým
zájemcem. Výpovědní doba v případě nájmů této plochy činí 1 měsíc. Odborné útvary
souhlasí s pronájmem s upozorněním, že využití je pouze dočasné, neboť se nyní řeší využití
celé lokality. Dále doporučeno u dalších autoškol zvážit, zda nájmy z důvodu neužívání
neukončit, čímž by byl uvolněn prostor pro případné další zájemce. Přehled využití plochy v
příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 33-1880/20
RM schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 653/2 o výměře 2600 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a žadatelem p.
Tomášem Jarkovským, IČO: 73610666, se sídlem: Opočenská 436, 518 01 Dobruška, ve znění
přílohy k tomuto bodu, jako cvičné plochy za účelem výcviku žadatelů o řidičské oprávnění pro
získání základních dovedností v řízení dvoukolových motorových vozidel sk. A a pro kurzy bezpečné
jízdy motocyklistů s tím, že cena za 1 vyučovací hodinu činí 103 Kč (bez DPH). Podmínkou každého
využití pozemku je přihlášení do elektronického rezervačního systému města vedeného OSN. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Výpověď smlouvy o výpůjčce pozemků - nákupní park
Identifikace:
Části pozemků původně označených jako p. p. č. 589/1, 589/2 a 2242 o celkové výměře 2368
m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsané u KÚ pro KHK, KP Náchod
na LV 10001 jsou ode dne 15.12.2016 vypůjčeny spol. Czech Retail Project Gamma k. s., za
účelem výsadby dřevin, údržby zeleně a výstavby spojovacího chodníku dle pravomocného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (u nákupního centra). Vypůjčitel smlouvu dne
19.12.2019 vypověděl bez udání důvodu, smlouva skončí dne 20.03.2020.
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Odůvodnění:
V současné době je na vypůjčených pozemcích tráva a vysázené stromořadí, dále zde
vypůjčitel na části pozemku zbudoval chodník. Kolaudace objektu nákupního parku proběhla
ke dni 31.05.2019, po dobu 2 let je však vypůjčitel povinen pečovat o vysázené dřeviny v
souladu s Prohlášením k výsadbě stromů a zeleně, tj. do dne 31.05.2021. Vypůjčitel se rovněž
zavázal k převodu stavby chodníku do vlastnictví města, nyní tak probíhají jednání o způsobu
předání.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - vyjasnil si právo užívání, přístupu atd. a vznesl dotaz, jak to bude dále se
závazkem péče o stromy? Jak o to budou moct pečovat, když nebudou mít smluvní vztah
přístupu? OMP - vyjádřili se, že smluvní vztah není potřeba. Údržba bude zajišťována z
plochy, která je veřejným prostranstvím. Vedoucí OMP přečetla vyjádření společnosti. Další
informace ST + vedoucí OMP - do koncepční RM má být připraveno zveřejnění záměru města
prodat pozemek p. p. č. 589/1. Půjde o strategické rozhodování o dalším vývoji v této lokalitě.
Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 33-1881/20
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o výpůjčce částí pozemků původně označených jako p. p. č.
589/1, 589/2 a 2242 o celkové výměře 2368 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, podanou dne
19.12.2019 vypůjčitelem, spol. Czech Retail Project Gamma k. s., IČO: 02054787, se sídlem:
Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, s tím, že výpůjčka skončí po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty
dne 20.03.2020, vypůjčitel je povinen pečovat o dřeviny a zeleň pod nimi do dne 31.05.2021 a
vypůjčitel provede protokolární předání pozemků a převod stavby chodníku nejpozději ke dni
ukončení smlouvy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. Na Strážnici z vlastnictví KHK do
vlastnictví města
Identifikace:
Po dokončení stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici Nové Město nad Metují“
podél silnice č. II/285 a zapsání GP č. 882-167/2018, 899-135/2019, 2227-136/2019 na
zaměření stavby do katastru nemovitostí je třeba, z důvodu vypořádání dotace poskytnuté
z IROP, vypořádat vlastnictví k nově vzniklým pozemkům p. p. č. 727/12, č. 727/13, č. 727/15
a č. 727/30, vše k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují a pozemku p. p. č. 2052/23 v k. ú. a
obci Nové Město nad Metují. Mimo výše uvedené pozemky město požádá o bezúplatný
převod pozemku p. p. č. 727/11 v k. ú. Krčín. Tento pozemek nebyl městu převeden po
rekonstrukci silnice III/285 20 v ul. Náchodská.
Odůvodnění:
Podmínkou přidělení dotace z IROP bylo majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení
stavby. Text omezující podmínky je předložen ke schválení dle požadavku KHK. Majetkové
vypořádání se opozdilo o cca 2 měsíce z důvodu nemožnosti zápisu části GP č. 899-135/2019
do KN. Vzniklý problém byl řešen na ČÚZK v Praze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

Stránka 12

ZÁPIS Z PORADY
RM 33 ze dne 10.02.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - dotaz, proč to nebylo v 1. vlně. Odpověděla vedoucí OMP, že se jedná o
postupné vypořádávání pozemků pod chodníky a komunikacemi. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 33-1882/20
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje,
p. p. č. 727/11 o výměře 7 m²
p. p. č. 727/12 o výměře 189 m²
p. p. č. 727/13 o výměře 784 m²
p. p. č. 727/15 o výměře 1 m²
p. p. č. 727/30 o výměře 9 m²
vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují
a p. p. č. 2052/23 o výměře 1 m²
v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO: 70947996,
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (dárce), do vlastnictví města Nové Město nad Metují,
IČO: 00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (obdarovaný), a to vč.
omezující podmínky KHK ve znění: "Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného
zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o
dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky
(s místy pro přecházení), v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Opakovaná žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - smrk
pichlavý GLAUCA v ul. V Aleji
Identifikace:
Předseda výboru samosprávy č. 431 opakovaně (pozn.: již po třetí) žádá v zastoupení všech
obyvatel domu ul. V Aleji 839, Nové Město nad Metují, o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, tj. 1x smrk pichlavý GLAUCA na p. p. č. 794/3 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Důvodem žádosti je: velké množství popadaného jehličí a šišek, které 1x za 14 dní zanáší
odtokový kanálek před garáží a hrozí vytopení garáže při neprůchodnosti zmíněného kanálku,
silou kořenu dlouhodobě praská beton před a pod garáží jedné z obyvatelek domu a při silném
větru hrozí vyvrácení stromu s následky poškození soukromého majetku. Podrobnosti viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření vedoucího TS - viz příloha tohoto bodu.
Vyjádření orgánu ochrany přírody k požadavku kácení 1 ks smrku pichlavého na pozemku p.
č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. V Aleji. K předchozí žádosti o kácení 1 ks smrku
pichlavého zaslal orgán ochrany přírody toto své stanovisko: Smrk pichlavý 'Glauca' roste na
pozemku p.č. 794/2 v k.ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města Nové Město nad Metují,
nikoli na žadateli uvedeném pozemku p. č. 794/3 v k. ú. Nové Město nad Metují, jehož
vlastníkem je SBD Náchod. Podle „Projektu péče o stromy Nové Město nad Metují“, který pro
město zpracovala odborná firma SAFE TREES s.r.o., se jedná o strom ve výborném
zdravotním stavu, s výbornou stabilitou, dlouhodobě perspektivní. Dne 26.09.2019 TS a OŽP
provedli vizuální prohlídku předmětného stromu, při které bylo konstatováno, že výše uvedený
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popis odpovídá skutečnosti. V okolí stromu nebyl zaznamenám žádný zvýšený opad jehličí,
ani poškození zdiva garáže, nedošlo vlivem kořenového systému ani k nadzvednutí dlaždic
podél stěny objektu (viz fotodokumentace). Vzhledem k tomu, že žadatelé argumentují obavou
ze statického selhání stromu, bude TS zajištěno odborné posouzení vybraných dřevin na
frekventovaných plochách ve městě z hlediska jejich provozní bezpečnosti, mezi posuzované
dřeviny bude zařazen i předmětný smrk pichlavý. Po obdržení posouzení bude výsledek
předložen do RM. S ohledem na závěr znaleckého posudku č. 253-3435/19 ze dne
07.11.2019, zpracovaného znalcem v oboru ochrana přírody Ing. Jaroslavem Kolaříkem,
Rosice, nebyly orgánem ochrany přírody shledány závažné důvody k povolení kácení dřeviny
rostoucí mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stav stromu, ani jeho okolí, se od předchozího
vyjádření nezměnil. Strom je ve výborném zdravotním stavu, jeho provozní bezpečnost je
vyhovující. Dle sdělení TS byl posudkem doporučený pěstební zásah již realizován v lednu
letošního roku.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 33-1883/20
RM projednala opakovanou žádost předsedy výboru samosprávy č. 431, který žádá v zastoupení
všech obyvatel domu ul. V Aleji 839, Nové Město nad Metují, o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, tj. 1x smrk pichlavý GLAUCA na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, a i nadále
RM trvá na přijatém usnesení č. RM 29-1595/19 ze dne 02.12.2019 ve znění: "RM neschvaluje
kácení smrku pichlavého, rostoucího mimo les, v ul. V Aleji 839 na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují s tím, že dle Znaleckého posudku č. 253 - 3 435/19 vypracovaného dne 10.11.2019 Ing.
Jaroslavem Kolaříkem Ph.D., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, se jedná o mladý strom dorůstající
rozměrů dospělého jedince, na stanovišti vhodný a dlouhodobě udržitelný, vitalita výborná až mírně
snížená, bez zjištění symptomů narušení statických poměrů. Je pouze doporučena redukce větvení
ve směru k objektu."
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 33-1884/20
RM ukládá TS provést na p. p. č. 794/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. V Aleji 839, v blízkosti
stromu rostoucího mimo les (smrku pichlavého Glauca), odstranění vybouleného betonu, zjištění
příčiny a případného odstranění kořenů a nového zabetonování plochy.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Územní studie Z.S 5 ve Spech - k seznámení
Identifikace:
ÚP Nového Města nad Metují ukládá v lokalitě Z.S 5 ve Spech zpracování územní studie.
Proto toto území nechal tuto územní studii zpracovat p. [osobní údaj odstraněn], který má v
této lokalitě také pozemky a má zájem zde stavět RD. Zpracovatel této územní studie je Ing.
arch. Jirka Jeřábek a Bc. Anežka Jeřábková. Dne 11.11.2019 proběhlo na MěÚ představení
této územní studie vlastníkům pozemků dotčených touto územní studií, kde byly vzneseny
některými z nich připomínky a požadavky. Na základě těchto požadavků byla územní studie
upravena, poté byla předána na stavební úřad k zaregistrování. Nyní ji předkládáme RM a ZM
k seznámení.
Odůvodnění:
Předložení ÚS Z.S5 ve Spech RM a ZM k seznámení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní požádali o komentář ARCH - ten se vyjádřil k dotazům a připomínkám navrhované
parcelace a umístění staveb. Informoval o tom, jak studie vznikla, jak byla projednána s
vlastníky a OV Spy a dále informoval o její registraci stavebním úřadem. Diskuse se dále
týkala návrhu sjezdů ze silnice I/14 - navrhované souběžné přístupové komunikace,
nesouhlasu jednoho z vlastníků, který v tom duchu navrhuje i změnu ÚP, možnosti úprav či
budoucí nové studie apod. V této souvislosti byly diskutovány i obecné postupy při povolování
staveb, ke kterým fakticky nejsou vybudovány zpevněné cesty, mj. jak tomu bylo dosud a jaké
postupy by mělo ctít město, stavebníci, ale především stavební úřad do budoucna.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 33-1885/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí územní studii Z.S 5 ve Spech zpracovanou Ing. arch. Jirkou
Jeřábkem a Bc. Anežkou Jeřábkovou ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá na vědomí informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace. RM doporučuje ZM vzít
dotační možnosti na vědomí.

Stránka 15

ZÁPIS Z PORADY
RM 33 ze dne 10.02.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
3 dotazy Ing. Maura, MBA: 1/ Dotační pokrytí u chodníků v ul. Na Strážnici a v ul.
Nahořanská? ORM - materiál obsahuje další dotační možnosti do budoucna, na tyto chodníky
je již požádáno na SFDI. 2/ Další dotaz - dotační možnosti na infrastrukturu nezbytnou k další
výstavbě? OMM - to lze uplatnit pouze tam, kde má pozemky město. 3/ Výzva 144 - povodně lze využít na uvažované vybudování protipovodňového valu u LAM? OMM - přizvána
projektová manažerka Mgr. Škodová - bylo prověřeno na SFŽP, ale nelze to využít - musí jít o
prokazatelnou ochranu majetku (staveb) a osob, a to v tomto případě není. Mgr. Hylský dotaz na chodníky v ul. Nádražní. ORM - letos bude projekt - s předchozím projektantem byla
ukončena smlouva. Je problém s kapacitami i kvalitou projektantů.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 33-1886/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Územní studie veřejných prostranství zpracované v rámci dotačního projektu
Identifikace:
Usnesením RM č. 16-874/19 bylo vzaty na vědomí informace o zpracovaných územních
studiích veřejných prostranství. ORM ve spolupráci s OVRR předkládá RM a následně ZM na
vědomí informace o dalších zpracovaných studiích veřejných prostranství. Studie byly
zpracovávány v rámci projektu Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP Nové Město
nad Metují, CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053, který je spolufinancován z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu bylo vytvořit odborné dokumenty,
kterými se ověří možnosti a podmínky změn v území a které budou sloužit pro rozhodování v
území. V případě okolních obcí ORP budou vlastní zdroje ve výši 10% z celkové ceny územní
studie hradit jednotlivé obce.
Do konce roku 2019 byly zpracovány všechny požadované studie, které byly následně
schváleny stavebním úřadem a zaevidovány v Evidenci územně plánovací činnosti
Královéhradeckého kraje.
Jedná se o tyto studie: Územní studie nám. 17. listopadu, Bořetín-Klosova, Spy, Přibyslav
(zpracovatelem uvedených studií je společnost New Visit s.r.o.); Územní studie nám.
Republiky - Českých legií - Farská zahrada (zpracovatelem Ing. arch. Petr Brožek); Územní
studie Mezilesí; Bohuslavice (zpracovatelem společnost Aurum s.r.o.). Vzhledem k rozsáhlosti
souvisejících dokumentací nejsou tyto uvedeny v přílohách tohoto bodu, ale zpracované
studie jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci územní plánování/územní studie.
Odůvodnění:
Seznámit RM a následně ZM se zpracovanými studiemi veřejných prostranství.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Problematika byla diskutována v rámci bodu 3/1, dále byly diskutovány procesní postupy při
zpracování, způsoby projednání, závaznost těchto studií - jde o vize do budoucna. ARCH vysvětlil, že studie respektují ÚP a řeší veřejná prostranství - samozřejmě, že i částečně ta,
která jsou v soukromém vlastnictví. Někteří radní vyjadřovali obavu z těchto přesahů. Rovněž
zaznělo doporučení, aby při zpracování byly zapojeny Komise pro výstavbu a rozvoj, Komise
dopravní a Komise životního prostředí. Bylo vysvětleno, že tyto studie (jde již o jejich 2. část),
byly pořizovány v rámci dotací, práce na nich probíhaly v době, kdy uvedené komise nebyly,
ale velice aktivně bylo do jejich přípravy zapojeno jak vedení města, tak především odborné
útvary MěÚ. Rovněž stavební úřad při jejich registraci musí vycházet ze zásad a možností
daných ÚP.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 33-1887/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí informace o zpracovaných územních studiích veřejných
prostranství řešených v rámci projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Smlouva o výpůjčce chodník v ul. Sokolská
Identifikace:
K žádosti o stavební povolení na zpracovanou PD na Stavební úpravy a doplnění chodníků v
ul. Sokolská, Nové Město nad Metují, je nezbytné doložit souhlasy vlastníků pozemků, na
kterých se stavba nachází. Ve vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje jsou tyto
pozemkové parcely č. 2093/1, 2034/21 a 2075/1, k. ú. Nové Město nad Metují, na které je
navržena bezúplatná Smlouva o výpůjčce, která je souhlasem k umístění stavby v rámci
územního řízení i stavebního řízení. Na základě této smlouvy proběhne po dokončení a
kolaudaci stavebních úprav chodníků v ul. Sokolská rozdělení a převedení pozemků pod
chodníkovým tělesem z vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 33-1888/20
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, IČO:
70947996, na p. p. č. 2093/1, 2034/21, 2075/1, k. ú. Nové Město nad Metují, v ul. Sokolská, za
účelem stavebních úprav a doplnění chodníků podél krajské silnice III/01421 a III/01422, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/5 Žádost o vyhrazené parkovací stání - ul. Nerudova
Identifikace:
OMM obdrželo žádost pí [osobní údaj odstraněn], která je opatrovnicí bratra p. [osobní údaj
odstraněn], o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce postiženou v ul.
Nerudova.
Odůvodnění:
Stanovisko OSV a dalších odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz, platí, že pokud si žadatel požádá o takovéto vyhrazení, všechno si
zaplatí? TAJ - ano.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 33-1889/20
RM souhlasí s vyhrazeným parkovacím stáním pro žadatelku pí [osobní údaj odstraněn],
opatrovnici p. [osobní údaj odstraněn], v ul. Nerudova na zpevněné ploše na p. p. č. 390/1, k. ú.
Nové Město nad Metují. Žadatel si zajistí dopravního stanovení pro toto vyhrazené stání a následné
vybudování, změny, údržbu a případně likvidaci svislého dopravního značení provede na vlastní
náklady. Povolení se žadatelce pí [osobní údaj odstraněn] opatrovnici p. [osobní údaj odstraněn]
vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let, a to od vydání dopravního stanovení, poté je nutné
zažádat o znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Žádost o přehodnocení souhlasu RM se záměrem stavby 2 sjezdů
Identifikace:
Usnesením č. RM 29-1605/19 ve znění "RM souhlasí se záměrem vybudovat 2 sjezdy - do ul.
Smetanova a do ul. Zborovská z p. p. č. 488/1, k. ú. Nové Město nad Metují, za předpokladu
dodržení podmínek stanovených ve vyjádření k záměru zřízení sjezdů ve znění přílohy tohoto
bodu." byl schválen záměr stavby 2 sjezdů, nyní město obdrželo žádost občanů z ul.
Zborovská o přehodnocení souhlasu z důvodu obav ze zhoršení dopravní situace ve slepé
části ul. Zborovská, kde nejsou chodníky a místní komunikace má šíři cca 5,4 m.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní p. Jarolímek požádal o vyloučení z hlasování k tomuto bodu, a to z důvodu možné
podjatosti. Na dotazy odpověděl ARCH - považuje toto řešení za rozumné - odůvodnil na
prezentaci záměru. Zaznělo upozornění, že by v RD měla být ordinace lékaře. OMM - pokud
ano, bude věcí stavebního úřadu, aby byla zajištěna plocha pro parkování na pozemku toho,
kdo bude žádat o rekolaudaci prostoru v RD na ordinaci.

Stránka 18

ZÁPIS Z PORADY
RM 33 ze dne 10.02.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 33-1890/20
RM projednala žádost o přehodnocení souhlasu se záměrem stavby 2 sjezdů do ul. Zborovská
vydaného usnesením č. RM 29-1605/19 "RM souhlasí se záměrem vybudovat 2 sjezdy - do ul.
Smetanova a do ul. Zborovská z p. p. č. 488/1, k. ú. Nové Město nad Metují, za předpokladu
dodržení podmínek stanovených ve vyjádření k záměru zřízení sjezdů ve znění přílohy tohoto bodu."
a na základě vyjádření odborných útvarů nadále souhlasí s rozhodnutím vydaným svým usnesením
č. RM 29-1605/19.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2020
Identifikace:
OMM předkládá pravidelné informace o aktuálním stavu dotovaných projektů.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 33-1891/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální informaci o stavu dotovaných projektů ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 PD - protipovodňové opatření u areálu LAM
Identifikace:
OMM žádá RM o udělení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení - jednostupňový projekt
v místě Letního areálu u Metuje - protipovodňové opatření za účelem vyjmutí území z Q100.
Cenová nabídka je přílohou tohoto bodu. Agroprojekce Litomyšl s.r.o. v roce 2019 zpracovala
provedení výškopisného a polohopisného doměření Metuje a její údolnice pro sestavení
digitálního modelu terénu (DMT) za účelem výpočtu Q100 Letního areálu u Metuje, dále
vypracovala Hydrotechnické posouzení dopadu výstavby Letního areálu u Metuje a zúčastnila
se několika jednání týkající se problematiky zátopové oblasti u LAM. V rozpočtu města je na
tuto akci vyčleněna položka Letní areál u Metuje (§ 3419). RM uložila OMM pod číslem
usnesením RM - 32-1835/20 ze dne 27.01.2020 zadat zpracování projektové dokumentace na
ochranný val nutný pro vyjmutí území plánovaného LAM z Q 100.
Odůvodnění:
K rozhodnutí o udělení, či neudělení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro zpracování projektové dokumentace. Po schválení dojde ke zpracování
SOD.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza a Mgr. Hylský nesouhlasí s navrženým usnesením - tj. zadání PD na
protipovodňový val atd., minimálně do té doby, dokud nebudou známy výsledky dopravní
studie k LAM. Na dotaz Ing. Němečka k návrhům od Ing. Brože a jeho projektanta Ing. arch.
Lichého odpověděl MST informacemi o projednání v Pracovní skupině Koupaliště - s přímým
zadáním zpracování PD neměl nikdo problém (viz ověřená odbornost a erudice zpracovatele),
někteří členové požadovali, aby se projektoval pouze ochranný val, nikoliv zpevnění břehu,
které považují v současnosti za nepotřebné. Na to navázala velice obsáhlá diskuse o řešení
takového opatření, aby vyhovělo Q 100 - otázka zpevnění břehů, umístění valu, zásahů
opatření do řešení LAM a jeho částí dle navrhované studie atd. Vedoucí OMM - upozornil, že
vyjasnění těchto věcí je nezbytné pro zadání zpracování PD. Diskutováno bylo i přímé zadání
- tj. udělení výjimky RM. Hlasováno o navrženém usnesení: 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 33-1892/20
RM schvaluje výjimku ze zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na poskytnutí služby za
účelem zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení – jednostupňový projekt v
místě Letního areálu u Metuje – protipovodňové opatření za účelem vyjmutí území z Q100 do výše
350 tis. Kč vč. DPH na přímé zadání firmě AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o., Rokycanova
114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO, IČO: 64255611, která v roce 2019 zpracovala provedení
výškopisného a polohopisného doměření Metuje a její údolnice pro sestavení digitálního modelu
terénu (DMT) za účelem výpočtu Q100 Letního areálu u Metuje, dále vypracovala Hydrotechnické
posouzení dopadu výstavby Letního areálu u Metuje a zúčastnila se několika jednání týkající se
problematiky zátopové oblasti u LAM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 05.02.2020 dorazila žádost od Ing. Vladimíra Brože za společnost TOWN
DEVELOPMENT s.r.o. týkající se návrhu na veřejný prostor na výstavbu prvních etap sídliště
rodinných domů Dubinky - František. Dne 03.02.2020 proběhla schůzka s Ing. arch.
Vojtěchem Lichým (zastupující Ing. V. Brože), který byl obeznámen se závěry Komise ŽP a
Komise dopravní. Následně autor studie zapracoval připomínky a byla na město předložena k
projednání další upravená koncepce veřejného prostoru.
Odůvodnění:
Tato nová koncepce veřejného prostoru byla rozeslána předsedům, tajemníkům komisím a
odborným útvarům s žádostí o vyjádření se k nové studii do pondělí 10.02.2020, kdy se koná
zasedání RM. Dále je přiložen výtah ze třech komisí, které se seznámili s dřívějšími návrhy a
přijaly k tomu svá usnesení.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM v úvodu upozornil, že tento bod má přesah i k oběma zápisům komisí - tj.
Komise životního prostředí a Komise dopravní - vidí problém v předkládání dalších různých
návrhů a úprav, které ale neřeší problematiku ÚS v celé šíři. K tomuto bodu velice obsáhle
(pozn.: téměř 2 hodiny) diskutovali všichni radní a přítomní zástupci OMM, ORM a ARCH.
Úvodem ARCH přečetl radním "Průběžné stanovisko městského architekta k návrhu studie
Dubinky zpracované Ing. arch. Vojtěchem Lichým" (pozn.: bylo vloženo do příloh k tomuto
bodu) a informoval o materiálu studii zpracovaném fy AGORA (doc. Ing. arch. Ivan Kaplan Stránka 20
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autor ÚP). Navazující diskuse všech přítomných se pak mj. týkala: technických parametrů u
jednotlivých navrhovaných komunikací (šíře atd.), zvolení vhodnějšího místa pro kontejnery,
etapizace výstavby s tím, ale že ta se nemůže týkat hlavního oblouku komunikace, parcelace
zasahující i na komunikace, vlastnických vztahů a návazných vyplývajících povinností
vlastníků při zpracování a budoucí realizaci dle ÚS Dubinky, registrace ÚS stavebním úřadem,
upozornění na prosazování jednotlivých developerských tržních zájmů v ÚS s tím, že pro
řešení celého rozvojového území by takto budovaná infrastruktura byla naprosto
nedostačující, je třeba se držet ÚS, kterou schválilo ZM, stanovisek Komise dopravní a
Komise životního prostředí a nutnosti dalších jednání všech zainteresovaných stran. Návazně
na diskuzi bylo formulováno několik navazujících usnesení RM, o kterých radní hlasovali:
1/ - původně navržené usnesení - tj. RM byla seznámena s materiálem, který zaslal Ing.
Vladimír Brož za společnost TOWN DEVELOPMENT s.r.o., týkající se řešení 1. etapy lokality
Dubinky - František, zpřesnění profilů + koncept veřejného prostoru jako podklad pro
vypracování DÚR na základě konzultace ze dne 03.02.2020 s vedením města, zpracované
Ing. arch. Vojtěchem Lichým, IČO: 03349497. Hlasováno - 7 pro.
Dále byla navržena 3 usnesení:
2/ RM trvá na kompletním vybudování infrastruktury v ul. Luční a ul. Hildenská jih, a to bez
etapizace. Hlasováno - 7 pro.
3/ RM doporučuje přepracovat předložené úpravy ÚS předložené Ing. Vladimírem Brožem za
společnost TOWN DEVELOPMENT s.r.o. ve smyslu takto navrhovaných minimálních šířek
komunikací:
Profil č. 1 - ul. Hildenská (jižní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s jednostranným
chodníkem v celé ulici. (studie Ing. arch. Lichého v souladu)
Profil č. 2 - ul. Luční - šířka celková 11 m, vozovka 6 m s jednostranným chodníkem v celé
ulici tak, aby vznikl prostor pro parkovací místa a zeleň. (dle Komise dopravní)
Profil č. 3 - ul. Hildenská (severní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s prostorem pro
vybudování zastávky a s jednostranným chodníkem. (dle Komise dopravní)
Profil č. 4 - ul. Dušnická a ul. Gernická - zachovat profil podle návrhu doc. Ing. arch. Ivana
Kaplana. (studie Ing. arch. Lichého v souladu)
Dále RM požaduje vyřešit umístění kontejnerů na tříděný odpad v dostupnější vzdálenosti
z ulic Hildenská, Dušnická a Gernická, neboť kontejnerové stanoviště v ul. Družební vedle
výjezdu z ul. Hildenská bude muset být pravděpodobně přemístěno. Hlasováno - 7 pro
4/ RM ukládá MST svolat schůzku za účasti Ing. Vladimíra Brože, p. Josefa Špryňara, další
dotčených vlastníků pozemků a odborných útvarů, za účelem dohody o vybudování kompletní
infrastruktury I. etapy v lokalitě Dubinky. Hlasováno - 7 pro.
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 33-1893/20
RM byla seznámena s materiálem, který zaslal Ing. Vladimír Brož za společnost TOWN
DEVELOPMENT s.r.o., týkající se řešení 1. etapy lokality Dubinky - František, zpřesnění profilů +
koncept veřejného prostoru jako podklad pro vypracování DÚR na základě konzultace ze dne
03.02.2020 s vedením města, zpracované Ing. arch. Vojtěchem Lichým, IČO: 03349497.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 33-1894/20
RM trvá na kompletním vybudování infrastruktury v ul. Luční a ul. Hildenská jih, a to bez etapizace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 33-1895/20
RM doporučuje přepracovat předložené úpravy ÚS předložené Ing. Vladimírem Brožem za
společnost TOWN DEVELOPMENT s.r.o. ve smyslu takto navrhovaných minimálních šířek
komunikací:
Profil č. 1 - ul. Hildenská (jižní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s jednostranným chodníkem
v celé ulici (studie Ing. arch. Lichého v souladu);
Profil č. 2 - ul. Luční - šířka celková 11 m, vozovka 6 m s jednostranným chodníkem v celé ulici tak,
aby vznikl prostor pro parkovací místa a zeleň (dle Komise dopravní);
Profil č. 3 - ul. Hildenská (severní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s prostorem pro
vybudování zastávky a s jednostranným chodníkem. (dle Komise dopravní);
Profil č. 4 - ul. Dušnická a ul. Gernická - zachovat profil podle návrhu doc. Ing. arch. Ivana Kaplana.
(studie Ing. arch. Lichého v souladu).
Dále RM požaduje vyřešit umístění kontejnerů na tříděný odpad v dostupnější vzdálenosti z ulic
Hildenská, Dušnická a Gernická, neboť kontejnerové stanoviště v ul. Družební vedle výjezdu z ul.
Hildenská bude muset být pravděpodobně přemístěno.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 33-1896/20
RM ukládá MST svolat schůzku za účasti Ing. Vladimíra Brože, p. [osobní údaj odstraněn], dalších
dotčených vlastníků pozemků a odborných útvarů, za účelem dohody o vybudování kompletní
infrastruktury I. etapy v lokalitě Dubinky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Umístění kanalizační přípojky na p. p. č. 2033/6 v k. ú. Nové Město nad Metují pro
č. p. 1245, ul. Na Zadomí - souhlas
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] požádal o souhlas s uložením kanalizační přípojky pro čp. 1245
Husovo náměstí do komunikace na p. p. č. 2033/6 k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Na
Zadomí západní část. Jedná se o přípojku v délce 1,8 m pro napojení na kanalizační řád.
Předložená projektová dokumentace pro územní souhlas je vypracována společností
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 152, 547 01 Náchod.
Odůvodnění:
Vyjádření dotčených útvarů jsou přílohou k tomuto bodu. Pro umístění kanalizační přípojky je
nutné uzavřít se stavebníkem smlouvu o právu provést stavbu. Dále je předkládáno k
odsouhlasení vyjádření pro účely vydání územního souhlasu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 33-1897/20
RM schvaluje vydání souhlasného vyjádření Města Nové Město nad Metují k projektové
dokumentaci na stavbu „Kanalizační přípojka pro čp. 1245, Nové Město nad Metují“, která bude
v délce 1,8 m uložena do místní komunikace na p. p. č. 2033/6 v k. ú. Nové Město nad Metují, dle
předložené projektové dokumentace vypracované společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s.,
Kladská 152, 547 01 Náchod s datem listopad 2019 a ukládá OMM odeslat žadateli, p. [osobní údaj
odstraněn], vyjádření města k předložené dokumentaci ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 33-1898/20
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky v délce 1,8 m na p. p. č. 2033/6
v k. ú. Nové Město nad Metují, která je ve vlastnictví města 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.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Zápis č. 7 z jednání Komise dopravní ze dne 29.01.2020
Identifikace:
RM se na svém 31. jednání dne 13.01.2020 vyjadřovala k žádosti Ing. Vladimíra Brože o
změnu Územní studie Dubinky - František. V RM bylo dohodnuto, že jednání budou
pokračovat po projednání předložené žádosti v Komisi životního prostředí, Komisi dopravní a
Komisi pro výstavbu a rozvoj. Komise dopravní projednala žádost na svém 7. jednání, které se
konalo dne 29.01.2020 a RM předkládá zápis z tohoto jednání - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu komisí zřizovaných Radou města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse k připomínkám Komise dopravní ke studii Dubinky byla v rámci projednání bodu 3/9.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 33-1899/20
RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Komise dopravní ze dne 29.01.2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/12 Zápis č. 8 ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 20.01.2020
Identifikace:
RM je předložen zápis z 8. zasedání Komise životní prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
20.01.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vyjádření OMM k bodu č. 5: "Komise doporučuje RM zadat vypracování územní studie sídliště
Luštinec pro jasné stanovení koncepce rozvoje daného území." a k souvisejícímu
předcházejícímu bodu č. 4 Zápisu: "Komise doporučuje RM prověřit možnost zadání studií k
dosud nedostatečně posouzeným a navrženým částem města.". V rozpočtu města není
schválena žádná finanční položka na vypracování územní studie či studií a v této chvíli
neznáme potřebnou výši nákladů. Je třeba připomenout, že v současné době je zpracováno
více jak deset územních studií veřejných prostranství, které je třeba postupně naplňovat a
zajistit dostatek finančních prostředků na realizace související s těmito studiemi.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Podrobná a obsáhlá diskuse radních nad jednotlivými doporučeními komise. Poté bylo
hlasováno o jednotlivých návrzích - viz jednotlivá usnesení, některá doporučení schválena
nebyla.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 33-1900/20
RM bere na vědomí zápis z 8. zasedání Komise životní prostředí ze dne 20.01.2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/12
RM ukládá OMM ve spolupráci s OVRR a ARCH prověření možnosti vypracování regulativů pro
umístění reklamy a směrových systémů na území města tak, aby nedocházelo k umísťování
nevhodných a občany obtěžujících reklamních a směrových systémů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 4, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/12
RM ukládá OMM prověřit možnost zadání studií k dosud nedostatečně posouzeným a navrženým
částem města (viz bod 4 zápisu z 8. zasedání KŽP).
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/12
RM ukládá OMM zadat vypracování územní studie sídliště Luštinec pro jasné stanovení koncepce
rozvoje daného území (viz bod 5 zápisu z 8. zasedání KŽP).
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
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K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 33-1901/20
RM ukládá OMM ve spolupráci s ARCH připravit návrh vzorového architektonického řešení
kontejnerových stání (viz bod 7 zápisu z 8. zasedání KŽP).
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Jedná se o přeložku vedení nn
z chodníku v ul. Na Bořetíně do zeleného pásu vedle chodníku. Jedná se o související akci v
souvislosti se zpracováváním PD na rekonstrukci této ulice v návaznosti na plánovanou
rekonstrukci teplovodu. Přeložka nn bude v délce cca 90 m. Odhad nákladů je cca 328.000 Kč
bez DPH, tj. 396.880 Kč vč. DPH, které ponese město.
Odůvodnění:
V chodníku v ul. na Bořetíně je jeho středem vedeno nn i VO, současně s přeložením VO
dojde i k přeložení nn. Přeložení nn bude provedeno provozovatelem distribuční sítě. Uzavření
předložené Smlouvy o smlouvě budoucí je třeba k získání stavebního povolení na
rekonstrukci této ulice.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 33-1902/20
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k
dodávce elektrické energie číslo: Z_S14_12_8120073286 v ul. Na Bořetíně, mezi ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Nové Město nad Metují, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Aktualizace Regulačního plánu "Rychta"
Identifikace:
OMM ve spolupráci s OVRR předkládá RM informace týkající se změny "Regulačního plánu
území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují".
Odůvodnění: Předložení informací.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním ST - zdůraznil, že má jít o dílčí úpravy stávajícího RP, tj.
nikoliv o vytvoření RP nového. Jde o úpravy, které umožní realizaci autobusového terminálu, s
navýšením počtu parkovacích míst a realizaci dalších záměrů, které RP v současnosti
obsahuje, a to vše po prověření vybraným architektem. MST - informoval o tržních
konzultacích, které dosud proběhly s možnými zpracovateli. Jde o vysoce odbornou činnost,
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na kterou se odborníci těžko hledají. Na základě vyhodnocení těchto konzultací doporučuje
přímé zadání. Při zpracování bude kromě zapojení obvyklých odborných útvarů MěÚ jednáno i
s vlastníky nemovitostí v území, kterého se RP týká. Je třeba napravit nesoulad mezi
grafickou a textovou částí, reflektovat problematiku Kina 70, ale určitě by nemělo jít o
nabourání těch základních částí RP. Ing. Maur, MBA - vyjádřil svou nespokojenost s pomalostí
tohoto procesu. Návazně na to byly diskutovány i termíny, kdy by mohlo být zadání prací na
změnách RP předloženo do RM a následně ZM k rozhodnutí.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 33-1903/20
RM bere na vědomí informace týkající se změny "Regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní,
Boženy Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují".
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 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - Hasiči s.r.o.
Identifikace:
Jedná se o dohodu o ukončení smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Hasiči s.r.o., 28. října
850, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25267345, ze dne 07.11.2011, která řeší úklid
městské ubytovny. Na základě výběrového řízení byla na úklid městské ubytovny sjednána
smlouva nová, s jiným dodavatelem. Smlouva se stávajícím dodavatelem, Hasiči s.r.o., bude
ukončena dohodou, zpětně ke dni 31.12.2019. Dohoda o ukončení byla konzultována s
PRAV.
Odůvodnění: Na základě výběrového řízení, byla na úklid městské ubytovny sjednána smlouva nová,
s jiným dodavatelem.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz k VŘ. OSN - jednalo se o více objektů. Pan Jarolímek - kdo je vítězem
VŘ? ST - ti, co uklízí na MěÚ. Poté odsouhlaseno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednací místnosti.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 33-1904/20
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují,
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Hasiči s.r.o., 28. října 850,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 25267345, ze dne 07.11.2011, která řeší úklid městské
ubytovny a pověřuje ST jejím podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/2 Veřejná zakázka: "Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad
Metují" - 2. kolo
Identifikace:
Dne 03.02.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Ateliérové okno čp.
1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“. Jedná se o opakované zadávací řízení.
Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 10 odborných firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek
v zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 2 obálky s nabídkami uchazečů. Nabídky byly
hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podal Daniel
Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město nad Metují, IČO: 67472737, s nabídkovou cenou
1.590.000,00 Kč bez DPH, tj. včetně DPH 1.923.900,00 Kč. Na druhém místě se umístila
firma TESMEN, spol. s r.o., Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45537232,
s nabídkovou cenou 1.711.184,83 Kč bez DPH, tj. 2.070.533,65 Kč včetně DPH. Pro tuto akci
je v rozpočtu města na rok 2020 navržena příslušná položka ve výši 1.200 tis. Kč. V
předchozím zadávacím řízení podala nabídku pouze 1 firma, jejíž hlavní náplní činnosti nejsou
dodávky, rekonstrukce a realizace střech a střešních příslušenství. V tomto zadávacím řízení
byly podány nabídky firem, které se touto činností zabývají. Proto OMM doporučuje zadat
zakázku firmě s nižší cenovou nabídkou v tomto zadávacím řízení. Termíny realizace
v zadávacím řízení musí být nastaveny dle potřeb ZUŠ a to na měsíce červen – červenec.
V případě dalšího opakování zadávacího řízení nebude možné nastavit termín realizace tak,
aby zakázka proběhla v letošním roce a to hlavně z kapacitních důvodů poptávaných firem.
Posun akce do dalšího roku je z důvodu havarijního stavu stávající konstrukce nevhodný.
V případě zadání zakázky, bude nutné schválit rozpočtového opatření a to navýšení § 3231 „Ateliérové okno ZUŠ“ ve výši 750 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2212 - akce:
„Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše“.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN

Do diskuse se zapojila většina radních. OSN - dle vyjádření ředitele ZUŠ jde o nejvíce
využívaný prostor, navíc do prostoru zatéká. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 33-1905/20
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu:
„Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“, firmě Daniel Hubálek, Pod
Výrovem 1050, Nové Město nad Metují, IČO: 67472737, za nabídkovou cenu 1.590.000,00 Kč bez
DPH, tj. vč. DPH 1.923.900,00 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 33-1906/20
RM schvaluje RO, a to navýšení § 3231 - „Ateliérové okno ZUŠ“ ve výši 750 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 2212 - akce: „Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 33-1907/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad
Metují“, mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové
Město nad Metují, IČO: 67472737, za nabídkovou cenu 1.590.000,00 Kč bez DPH, tj. vč. DPH
1.923.900,00 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Renovace reklamní plochy nad prodejnami v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
Renovace reklamní plochy nad prodejnami v ulici T. G. Masaryka, na základě požadavku RM.
Odůvodnění:
Mgr. Petr Vlček, z atelieru DUPLEX s.r.o., Nové Město nad Metují, zpracoval tři zkušební
verze pro faktickou renovaci reklamní plochy nad prodejnami v ulici T. G. Masaryka.
Dosáhnout pokud možno jednotného celkového grafického řešení reklamního pruhu stojí a
padá s umístěním stávající reklamy nad lékárnou Dr. MAX. Reklama je kvalitní, zachovalá, v
řádu sta tisíc korun a je u ní navíc připojen světelný prvek. Grafické řešení, počítající se
stříbrnou (metalickou šedou) plochou a černými neutrálními popisy, dříve schválené RM, je v
tomto ohledu nepoužitelné. Působí zcela nevyváženě. K odsouhlasení jsou navrženy 2
varianty řešení (viz příloha tohoto bodu), vč. vyjádření ARCH a zpracovatele návrhů. Na
realizaci je v rozpočtu OSN připraveno 120 tis Kč.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN

Někteří radní se vyjádřili v tom smyslu, že realizační cena je vysoká. OSN - větší část nákladů
půjde do úpravy konstrukcí než samotných reklamních polepů. Další radní uvedli, že by dali
přednost jinému, než doporučenému barevnému řešení. Nejdříve hlasovali o doporučené
variantě světle zelená - 3 pro, 0 proti, 4 zdržel se - nebylo přijato. Dále radní hlasovali o verzi
barevně kombinované, tj. odstín skořicová / metalická + zelená - 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se bylo přijato.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 33-1908/20
RM schvaluje toto variantní řešení renovace reklamního pásu nad prodejnami v ul. T. G. Masaryka,
v objektu č. p. 44 - 47, a to v celé šíři, verze barevně kombinovaná, tj. odstín skořicová / metalická +
zelená.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 33-1909/20
RM ukládá OSN provést posledním prověření schválené varianty renovace reklamního pásu nad
prodejnami v ul. T. G. Masaryka, v objektu č. p. 44 - 47, a to v celé šíři, verze barevně kombinovaná,
tj. odstín skořicová / metalická + zelená, u všech subjektů a následně zadat reklamní pás do výroby.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 09.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Schválení účetních odpisů PO na rok 2020
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení RM návrh účetních odpisů příspěvkových organizací na rok
2020 zpracovaný na základě žádostí ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 33-1910/20
RM schvaluje účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2020 takto: Základní škola Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod - 32.760 Kč, Základní škola Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod - 76.141 Kč, Základní škola a Mateřská škola Krčín - 121.858 Kč,
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 - 31.020 Kč, Mateřská škola, Nové Město
nad Metují, Na Františku 845 - 22.672 Kč, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město
nad Metují - 13.750 Kč, Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 - 13.740
Kč, Městská knihovna Nové Město nad Metují - 264.444 Kč, Městské muzeum Nové Město nad
Metují - 8.724 Kč, Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - 148.097 Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce
Identifikace:
Ředitelé základních škol informují RM o termínu zápisu dětí k povinné školní docházce. V ZŠ
Komenského proběhne zápis ve dnech 02. a 03.04.2020, v ZŠ Malecí a v ZŠ a MŠ Krčín ve
dnech 23. a 24.04.2020.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 33-1911/20
RM bere na vědomí konání zápisu dětí k povinné školní docházce do základních škol v Novém
Městě nad Metují pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční v Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod ve dnech 02. a 03.04.2020, v Základní škole Nové Město
nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a v Základní škole a Mateřské škole Krčín ve dnech 23. a
24.04.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/3 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti
příspěvkových organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním žádosti o grant z dotačního
programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj podmínek pro vzdělávání - inovace ve vzdělávání“
vyhlášeného na rok 2020. Z programu lze získat 30 – 70 tis. Kč, škola žádá o částku 49.480
Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - jaká je spoluúčast školy u dotace? OŠKS - spoluúčast je 25 % (pozn.: škola
to má ze svého rozpočtu). Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 33-1912/20
RM souhlasí s tím, aby Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod
podala žádost o grant z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj podmínek pro
vzdělávání - inovace ve vzdělávání“.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Zápis č. 4 z jednání KSPORT ze dne 23.01.2020
Identifikace:
Dne 23.01.2020 se sešla ke svému 4. jednání KSPORT. KSPORT projednávala návrh na
ocenění sportovců města za rok 2019 - zařazeno jako samostatný bod. KSPORT byla
informována o změnách v „Zásadách pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím
ve městě Nové Město nad Metují“ (dále jen „Zásady - sport“). KSPORT vyslovuje nesouhlas
s tím, aby 10 % částky určené v rozpočtu města na sport rozdělovala RM, a doporučuje RM
aktualizovat Zásady - sport tak, aby KSPORT rozdělovala 20 % částky určené v rozpočtu
města na sport - zařazeno jako samostatný bod. KSPORT dále doporučuje RM aktualizovat
„Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují“ - navýšit částku 90
Kč/hod na úhradu mzdových nákladů údržbáře a uklízečky a rozšířit možnost použít
prostředky z dotace od města na účetní, trenéry a funkcionáře klubu - zařazeno jako
samostatný bod. Předseda komise znovu připomněl povinnost zvát na členské schůze a valné
hromady zástupce města. KSPORT žádá ST a ÚKIA o účast na příštím jednání komise.
Odůvodnění:
Předložení zápisu ze zasedání KSPORT ze dne 23.01.2020 dle Jednacího řádu komisí
zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 33-1913/20
RM bere na vědomí zápis č. 4 ze zasedání Sportovní komise ze dne 23.01.2020 ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Vyhlášení sportovců města za rok 2019 - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 23.01.2020 se sešla ke svému 4. jednání KSPORT. KSPORT byla seznámena s
návrhem na vyhlášení sportovců města za rok 2019 a doporučuje RM tento návrh schválit.
Odůvodnění:
Návrh na vyhlášení sportovců města za rok 2019 je předložen na základě Pravidel pro
vyhodnocování sportovců města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 33-1914/20
RM schvaluje návrh na vyhlášení sportovců města za rok 2019 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 33-1915/20
RM ukládá OŠKS připravit slavnostní večer u příležitosti vyhlášení sportovců města za rok 2019
v obdobném rozsahu jako v minulém roce.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Aktualizace Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům
Identifikace:
Dne 23.01.2020 se sešla ke svému 4. jednání KSPORT. KSPORT doporučuje RM
aktualizovat „Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové
Město nad Metují“ tak, aby KSPORT rozdělovala 20 % částky určené v rozpočtu města na
sport. Podle současných pravidel se rozděluje 80 % dle výpočtu, 10 % rozdělí KSPORT a 10
% rozdělí RM.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme aktualizovat „Zásady pro výpočet výše dotace sportovním
klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují“ dále jen "Zásady sport" v Čl. 1 Úvodní
ustanovení, bod 5 (způsob rozdělení dotace), ovšem v případě schválení aktualizace "Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu města" bude nutné aktualizovat "Zásady sport" v Čl. 1 Úvodní ustanovení, bod 1 z důvodu uvedení do souladu "Zásad pro poskytování dotací z
rozpočtu města" a "Zásady sport".
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Případnou aktualizaci v Čl. 1 Úvodní ustanovení, bod 5 tak, jak navrhuje KSPORT, by bylo
možné provést až po zkušenostech získaných při výpočtu výše dotace podle platných zásad.
Navrhovaná aktualizace byla konzultovaná s PRAV a UKIA, oba souhlasí.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS

Krátký komentář a svůj názor přednesl k projednávané záležitosti vedoucí OŠKS, tj. ponechat
"Pravidla" tak jak jsou a rozhodovat po úpravách až po jejich vyzkoušení v praxi. Další
diskutující: Ing. Němeček, ST, Mgr. Hylský, Ing. Maur, MBA, p. Jarolímek - diskutovali mj. o
10% částce, kterou má dle návrhu Zásad k rozdělení RM - s tím KSPORT nesouhlasí. Poté
odsouhlaseno navržené usnesení.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 33-1916/20
RM schvaluje aktualizaci „Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě
Nové Město nad Metují“ v Čl. 1 - Úvodní ustanovení, bod 1 z důvodu uvedení do souladu „Zásad pro
výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují“ a "Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtu města".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Aktualizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Identifikace:
Dne 23.01.2020 se sešla ke svému 4. jednání KSPORT. KSPORT doporučuje RM
aktualizovat „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují“ navýšit částku 90 Kč/hod na úhradu mzdových nákladů údržbáře a uklízečky a rozšířit
možnost použít prostředky z dotace od města na účetní, trenéry a funkcionáře klubu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme aktualizovat „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
města Nové Město nad Metují“ - navýšit částku 90 Kč/hod na úhradu mzdových nákladů
údržbáře a uklízečky a rozšířit možnost použít prostředky z dotace od města na účetní a
funkcionáře klubu do maximální výše 50 % nákladů jejich platu. Náklady na trenéry mohou
sportovní kluby hradit z dotace MŠMT "Můj klub". Návrh změny byl konzultován s ÚKIA a
PRAV.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS

Vedoucí OŠKS - navrhl upravit částku z 90 Kč/hod. na 150 Kč/hod - viz návrh KSPORT.
Nakonec radní odsouhlasili částku 120 Kč/hod. na úhradu mzdových nákladů údržbáře a
uklízečky - hlasováno 7 pro. Další hlasování o úhradě mzdových nákladů na účetní a
funkcionáře - 0 pro, 4 proti, 3 zdržel se - nebylo přijato.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 33-1917/20
RM schvaluje aktualizaci „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují“,
která spočívá v navýšení částky 90 Kč/hod na 120 Kč/hod na úhradu mzdových nákladů údržbáře a
uklízečky.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/8 Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán
Identifikace:
MK žádá RM o povolení tradiční kulturní akce Brány města dokořán dne 18.04.2020 na
Husově náměstí a o bezplatné zapůjčení krytého pódia, koberce a 5 ks stánků na tuto akci v
prostoru před "vlaštovkami". Součástí akce budou menší atrakce, které budou postupně
přijíždět od úterního podvečera a nebudou bránit vozidlům v parkování. V sobotu se v rámci
této akce bude konat tzv. Spolkový den na celé ploše Husova náměstí. Žádost o zvláštní
užívání komunikace bude podána na ODSH.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci, souhlasíme.
Vyjádření MP: Za MP nemám k akci námitek a službu adekvátně posílíme.
Vyjádření OS: Obřadní den na toto datum není naplánován a ani žádné svatby nejsou
v kalendáři svateb zaznamenány. Za OS je tedy akce možná.
Vyjádření OMM: OMM bez připomínek.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 33-1918/20
RM souhlasí s pořádáním akce Brány města dokořán a s bezplatným zapůjčením krytého pódia,
koberce a 5 ks stánků Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na tuto akci, která se bude
konat v sobotu 18.04.2020 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 33-1919/20
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz a
následný odvoz 5 ks stánků na akci Brány města dokořán, která se uskuteční v sobotu 18.04.2020
na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Žádost o zapůjčení městského pódia
Identifikace:
Ředitelka Gymnázia Dobruška žádá RM o zapůjčení nízkého pódia pro akci 75. výročí
založení školy. Oslavy proběhnou na pozemcích školy v sobotu 26.09.2020. Vzhledem k
tomu, že není v silách pracovníků školy pódium do Dobrušky dovézt a sestavit, žádá ředitelka
školy o dovoz, sestavení a následný odvoz pódia.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že na Gymnázia Dobruška studuje velké množství žáků z
Nového Města nad Metují, doporučujeme žádost ředitelky školy schválit.
Vyjádření TS: Souhlasíme se zapůjčením, ale dopravu by si měl žadatel zajistit z vlastních
zdrojů.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - na vlastní žádost vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to z důvodu možné
podjatosti. Radní odsouhlasili zapůjčení městského pódia za úplatu.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 33-1920/20
RM schvaluje zapůjčení 20 ks nízkého městského pódia za úplatu, ve znění přílohy k tomuto bodu,
Gymnáziu Dobruška na oslavu 75. výročí založení školy, která proběhne v sobotu 26.09.2020 v
areálu školy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 33-1921/20
RM ukládá TS zajistit dovoz a sestavení 20 ks nízkého pódia do areálu Gymnázia Dobruška v pátek
25.09.2020 a jeho odvoz v úterý 29.09.2020.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 12.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
Identifikace:
Vedení obce Bublava žádá o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava vyhlášené
Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obcí České republiky. Krušnohorská
obec Bublava se do potíží dostala díky megalomanskému projektu stavby akvaparku a v
důsledku porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací na stavbu v letech 1999 - 2002. Výše
dluhu činila 31 mil. Kč, k dnešnímu dni činí dluh 12,9 mil Kč. Větší část splacené částky tvoří
odvody z prodeje pozemků. Příjem obce ze státního rozpočtu činí cca 5,5 mil Kč, což nedává
velký prostor pro splácení dluhu. Koncem roku 2018 obec získala od MF ČR bezúročnou
návratnou finanční výpomoc ve výši 12,9 mil. Kč, díky níž vyrovnala své závazky vůči
Finančnímu úřadu a zbavila se tak exekučních příkazů na svých nemovitostech. Tuto půjčku
bude obec splácet dalších 14 let.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme nepřispět do sbírky z rozpočtu města z důvodu, že se jedná o
aktivitu, která nemá žádnou souvislost s městem Nové Město nad Metují.
Vyjádření OF: Souhlasím se stanoviskem OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 33-1922/20
RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava, a to z důvodu,
že se jedná o aktivitu, která nemá žádnou souvislost s městem Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/11 Žádost MK o povolení kulturní akce - Letní koncerty
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 05.07., 12.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08.,
23.08. a 30.08.2020 od 16:00 do 18:00 hodin - viz příloha k tomuto bodu. Zároveň žádá o
bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia na tyto koncerty ode dne 05.07.2020.
Odůvodnění:
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. 5/11 USNESENÍ č. RM 33-1923/20
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství při pořádání letních koncertů na části
Husova náměstí v prostoru před "vlaštovkami" ve dnech 05.07., 12.07., 19.07., 26.07., 02.08.,
09.08., 16.08., 23.08. a 30.08.2020 od 16:00 do 18:00 hodin.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 33-1924/20
RM schvaluje bezplatné zapůjčení krytého pódia na letní koncerty a souhlasí s jeho umístěním v
prostoru před "vlaštovkami" od pátku 03.07.2020 do pondělí 31.08.2020. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 33-1925/20
RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia na "Letní koncerty na Husově náměstí" v prostoru
před "vlaštovkami" v pátek 03.07.2020 a následný úklid po skončení 42. festivalu české filmové
komedie v pondělí 21.09.2020.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Oznámení veřejné akce - Masopustní průvod masek v Krčíně - Ostatky 2020
Identifikace:
Pan Jiří Hladík, za pořadatele průvodu (SK Krčínský prak z.s.) žádá a oznamuje datum konání
akce "Ostatky - masopustní průvod masek v Krčíně" v sobotu dne 22.02.2020. Průvod vyjde
od sídla firmy Instalatérství Cvejn na Žižkově náměstí. Masky za doprovodu dechové hudby
budou procházet následujícími ulicemi a náměstími: Žižkovo náměstí - Budín - 1. máje Havlíčkova - nádraží ČD (cca ve 12:00 hodin) - Havlíčkova - Na Strážnici - Stavební (cca ve
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14:00 hodin) - Nová - Okružní - Příčná - V Zahradách - Nahořanská - U Zvonice - U Letiště Na Kopci (cca v 16:00 hodin) - Husitská - Krčín, dolní část. Začátek v 10:00 hodin na Žižkově
náměstí, předpokládané ukončení v 17:30 hodin. Po celé trase průvodu bude zajištěna
pořadatelská služba v počtu 2 osob. Předpokládaný počet účastníků 40. Zajištění pořádku v
bezprostředním okolí konání akce je dohodnuto se strážníky MP. Podrobnosti viz příloha k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 33-1926/20
RM bere na vědomí oznámení SK Krčínský prak z. s. o konání akce "Ostatky - masopustní průvod
masek v Krčíně" v sobotu dne 22.02.2020 od 10:00 do 17:30 hodin. Masopustní průvod masek
projde opět jenom Krčínem, a to ulicemi: Žižkovo náměstí - Budín - 1. máje - Havlíčkova - nádraží
ČD (cca ve 12:00 hodin) - Havlíčkova - Na Strážnici - Stavební (cca ve 14:00 hodin) - Nová Okružní - Příčná - V Zahradách - Nahořanská - U Zvonice - U Letiště - Na Kopci (cca v 16:00 hodin)
- Husitská - Krčín, dolní část. Po celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba v počtu 2
osob. Zajištění pořádku v bezprostředním okolí konání akce je dohodnuto se strážníky MP.
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 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 2 - 33/18 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2019 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 33-1927/20
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 11, tj. přehled úprav rozpočtu 2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/2 Rozpočtová opatření 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 10 - 299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 33-1928/20
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 11. tj. přehled úprav rozpočtu 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2019
Identifikace:
Informace o hospodaření města
Odůvodnění:
OF předkládá RM předběžnou informaci o hospodaření města ke dni 31.12.2019. Rozpočet
dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši 255 062,39 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 255
574,47 tis. Kč. Schodek hospodaření tedy činil 512,08 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF na dotaz radního Ing. Maura, MBA, informoval o výši volných finančních zdrojů
oproti schválenému návrhu rozpočtu města na rok 2020. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl
přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 33-1929/20
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu města ke dni 31.12.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Smlouva o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s.
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 125 - 7703/18 schválilo Smlouvu o kontokorentním úvěru s
Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO
45317054. Dodatkem ke smlouvě o úvěru schváleným usnesením č. ZM 4-148/19 byla pak
prodloužena doba splatností kontokorentního úvěru do dne 23.04.2020. OF předkládá ke
schválení novou Smlouvu o kontokorentním úvěru.
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Odůvodnění:
Úvěr byl schválen za účelem dofinancování tří investičních akcí (ZŠ Komenského - odborné
učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor, ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní
vestavba a ZŠ Malecí - rekonstrukce odborných učeben) s tím, že bude splacen z
poskytnutých dotací. Kontokorentní úvěr byl schválen ve výši 12 mil. Kč. Vzhledem k vývoji
financí a k tomu, že došlo k časovému posunu realizace u všech 3 uvedených akcí, nebyl úvěr
čerpán. Ke schválení je předložena nová Smlouva o kontokorentním úvěru s návrhem
uzavření na dobu neurčitou s možností okamžité výpovědi ze strany města a zrušením limitu
kontokorentu do 2 dnů. Úvěr není účelově vázán. Další podmínky smlouvy se oproti předchozí
smlouvě nemění (úroková sazba - součet O/N PRIBOR + odchylka 0,29 % p.a., cena za
rezervaci zdrojů 0,05 % p.a. z nečerpané částky, cena za spravování úvěru 100 Kč/měsíc,
zajištění úvěru - nesjednáno, cena za realizaci úvěru - nesjednána). Schválený rozpočet na
rok 2020 zatím čerpání úvěru nepředpokládá a nová smlouva tedy nemusí být uzavírána.
Vzhledem k příznivým finančním podmínkám a minimálním ročním nákladům spojených
s uzavřenou smlouvou OF doporučuje smlouvu schválit. Částka kontokorentu může být
v případě potřeby zapojena se souhlasem ZM operativně do rozpočtu města jako zdroj
financování některé investiční akce, případně v budoucnu k případnému překlenutí časového
nesouladu mezi příjmy a výdaji města.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - zrekapituloval finance - myslí si, že kontokorentní úvěr město v současnosti
nepotřebuje, je to zbytečné. Ing. Maur, MBA - z finančního hlediska není otevření
kontokorentního úvěru pro město žádnou zátěží. Poté odsouhlaseno dle původního usnesení.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 33-1930/20
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem:
Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, ve výši 12 mil. Kč na dobu neurčitou dle
přílohy a pověřit ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Dodatky ke smlouvám o zápůjčce VaK Náchod, a.s.
Identifikace:
Město v letech 2016 a 2018 uzavřelo 4 smlouvy o zápůjčce se společností Vodovody a
kanalizace, a.s., Kladská 1521, Náchod, IČO 48172928. OF předkládá ke schválení dodatky
k těmto smlouvám.
Odůvodnění:
Zápůjčky byly poskytnuty na vybudování kanalizace v ul. Nábřežní, ve Vrchovinách pro čp.
123, 136, 131, 127, 129 a 29, ul. Železova louka a ul. Kasárenská na dobu 5 let s tím, že
splátky probíhají 1 x ročně a jsou úročeny diskontní sazbou ČNB zvýšenou o 0,4 % p. a.
Úroky jsou spláceny vždy k 31.10. příslušného roku. Dodatky jsou předkládány na základě
požadavku společnosti Vodovody a kanalizace Náchod z důvodu zjednodušení administrativy
spojené s výpočtem úroků z poskytnutých zápůjček s tím, že jejich vyúčtování a úhrada by
byla posunuta k 31.12. příslušného roku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Dotaz p. Jarolímek - posouvají se termíny splatnosti úroku? OF - ano, je to kvůli jednodušším
výpočtům. Poté odsouhlaseno.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 33-1931/20
RM doporučuje ZM schválit 4 dodatky ke smlouvám o zápůjčce se společností Vodovody a
kanalizace, a.s., Kladská 1521, Náchod, IČO: 48172928, kterými se posouvá a mění termín pro
výpočet a úhradu úroků k 31.12. příslušného roku, ve znění příloh a pověřit ST jejich podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Výsledek VŘ na VZ malého rozsahu "Lesní pásový stroj - železný kůň"
Identifikace:
Vedoucí SL předkládá RM výsledek VŘ na VZ malého rozsahu "Lesní pásový stroj - železný
kůň". Jedná se o pořízení dálkově ovládaného pásového přibližovacího stroje. Protokol z
hodnocení nabídek a kupní smlouva viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Státní zemědělský intervenční fond dne 15. listopadu 2019 provedl na základě alokace
stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci operace 8.6.1
Technika a technologie pro lesní hospodářství. 648 Žádostí o dotaci bylo zařazeno do
kategorie Doporučen, 40 Žádostí o dotaci bylo zařazeno do kategorie Náhradník a 61 do
kategorie Nedoporučen. Žádost Města Nové Město nad Metují byla vyhodnocena jako sedmá
v pořadí náhradníků. V případě, že by nedošlo k realizaci některé z akcí, na které byla dotace
schválena, tak pak je je určitá šance dotaci získat. Proto je smlouva předložena ke schválení součástí smlouvy je i položka, která stanoví, že se zakázka bude realizovat pouze v případě,
že město získá dotaci.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 33-1932/20
RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou REPAROSERVIS spol.
s r.o., se sídlem: Lnářská 907/12, 104 00 Praha 10, IČO: 63994445, na pořízení dálkově ovládaného
pásového přibližovacího stroje "Lesní pásový stroj - železný kůň" a pověřuje ST jejím podpisem ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: SL, Provede: OSÚ, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/7 Zápis OV Spy 1/2020 - žádost o revokaci usnesení - finanční příspěvek na pojízdnou
prodejnu fy Marta s.r.o.
Identifikace:
V Zápise č. 1/2020 ze zasedání OV Spy je mj. uvedeno, že OV nesouhlasí s usnesením Rady
města ze dne 13.01.2020 - nepodpořit provoz, se zastávkou ve Spech 2 x týdně, pojízdné
prodejny fy Marta spol. s r.o. Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška s tím, že RM byla
nabídnuta služba Senior Taxi, provozovaná Hasiči Nové Město nad Metují. OV uvádí, že
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bohužel služba je věkově omezená, tudíž ji nemohou využívat ostatní skupiny lidí. Vzhledem k
daním z nemovitostí, které jsou stanoveny ve stejné výši jako v Novém Městě nad Metují,
žádají o podporu základní občanské vybavenosti alespoň formou příspěvku na tuto pojízdnou
prodejnu. Fakticky to znamená žádost o revokaci zmiňovaného usnesení z RM 31.
Odůvodnění:
OV žádá o revokaci usnesení - tj. o schválení finančního příspěvku města na zajištění provozu
pojízdné prodejny ve Spech. Usnesení č. RM 31-1805/20 znělo: "RM nesouhlasí s podporou
provozu pojízdné prodejny fy MARTA spol. s r.o., Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška, která
do obce Spy zajíždí 2x týdně. V případě potřeby mohou senioři ze Spů využít k zajištění
nákupů nově zavedenou službu Senior Taxi."
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Část radních si stojí za svým názorem - viz usnesení č. RM 31-1805/20 ze dne 13.01.2020,
tzn., že nesouhlasí s revokací a ani s příspěvkem. ST - navrhl příspěvek 5.000 Kč - hlasováno
- 3 pro, 3 proti, 1 zdržel se - nebylo přijato. Žádné další usnesení nebylo navrženo, proto
zůstává v platnosti původní usnesení, kterým se žádosti o příspěvek nevyhovuje. Tato
informace bude předána předsedkyni OV Spy.
K čl. 6/7
RM revokuje své usnesení č. RM 31-1805/20 takto: RM souhlasí s podporou provozu pojízdné
prodejny fy MARTA spol. s r.o., Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška, která do obce Spy zajíždí 2x
týdně, a to částkou ve výši 5.000 Kč s tím, že částka bude uhrazena z rezervy na příspěvky a dary § 6409.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 3, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato

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

7/1 ZM 11 dne 20.02.2020 - program
Identifikace:
Dne 20.02.2020 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují ul. Komenského č. p. 30. Jde o 11. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Podrobný
program zasedání ZM 11 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Plánované řádné veřejné zasedání ZM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Stránka 40

ZÁPIS Z PORADY
RM 33 ze dne 10.02.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Z podrobnějšího projednání:
Po krátkém vysvětlení k dotazu p. Jarolímka k programu ZM 11 bylo odhlasováno.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 33-1933/20
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 11 dne 20.02.2020 od 16:00 hodin v
přednáškovém sále MKN v podrobném znění dle přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Identifikace:
RM schválila svým usnesením č. RM 406-17481/18 dne 8. října 2018 příkazní smlouvu
uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a panem Ing. Vratislavem Nývltem, IČO:
62023055, místem podnikání: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec a usnesením č. RM
18-1031/19 dne 1. července 2019 dodatek č. 1 k této příkazní smlouvě. RM je předkládán
dodatek č. 2, kterým se mění článek 4 bod 1 týkající se výše hodinové odměny, která se
zvyšuje o míru inflace, která činí 2,8 % za rok 2019, a to z 246 Kč za hodinu na 253 Kč za
hodinu ode dne 01.03.2020.
Odůvodnění:
Dodatkem č. 2 se mění příkazní smlouva v článku 4 bod 1 týkající se hodinové odměny, která
se zvyšuje o míru inflace, která činí 2,8 za rok 2019 z 246 Kč/hod. na 253 Kč/hod.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 33-1934/20
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 237/2018 mezi městem Nové Město
nad Metují a panem Ing. Vratislavem Nývltem, se sídlem: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec,
IČO: 62023055, ve znění přílohy k tomuto bodu. RM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Aktualizace Směrnice pro ochranu osobních údajů
Identifikace:
RM je předkládána aktualizovaná Směrnice o ochraně osobních údajů. Dosud platná
směrnice byla vytvořena s účinností ode dne 25.05.2018 za účelem aplikace Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) na podmínky města Nové
Město nad Metují.
Odůvodnění:
Aktualizace směrnice obsahuje některé změny v oblasti kamerových systémů města zejména
v souvislosti se zkrácením lhůt pro uchovávání pořízených záznamů včetně odkazů na
Směrnici pro provoz kamerového systému v budově Městského úřadu Nové Město nad Metují
a Směrnici pro provoz Městského kamerového dohlížecího systému a ostatních kamerových
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systémů města Nové Město nad Metují. Rovněž dochází k upřesnění účelů zpracování při
nakládání s pořízenými osobními údaji a prodloužení doby pro zajištění školení zaměstnanců
z každoročního na 3 leté období, a to z důvodu hospodárnosti při vynakládání veřejných
prostředků z rozpočtu města. Přílohy této směrnice zůstávají nadále beze změny. Úpravy jsou
barevně zvýrazněny.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 33-1935/20
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu upravenou Směrnici pro ochranu osobních údajů (č.
2/2020).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Zpráva o stížnostech 2019
Identifikace:
Zpráva o stížnostech za rok 2019.
Odůvodnění:
Předkládána každoroční zpráva o stížnostech přijatých MěÚ v předcházejícím roce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 33-1936/20
RM bere na vědomí Zprávu o stížnostech přijatých v roce 2019, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Zápis 5. zasedání Partnerského výboru ze dne 29.01.2020
Identifikace:
Zápis 5. zasedání Partnerského výboru konaného dne 29.01.2020 v kanceláři ST na MěÚ
v Novém Městě nad Metují - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Tato povinnost vyplývá z Jednacího řádu Komisí RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 33-1937/20
RM bere na vědomí Zápis 5. zasedání Partnerského výboru ze dne 29.01.2020 ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/6 Aktualizace přílohy č. 2 Organizačního řádu - Úprava podpisových práv
oprávněných úředních osob - OŽÚ
Identifikace:
V souvislosti s personálními změnami na OZU je třeba nově stanovit podpisová práva na
OZU. Radě města je předkládána ke schválení příloha č. 2 k organizačnímu řádu. Dochází ke
změně pouze v části Obecní živnostenský úřad.
Odůvodnění:
Ve výběrovém řízení na vedoucího Obecního živnostenského úřadu, konaném na konci roku
2019, byla vybrána Ing. Milada Beranová. Nastupuje dne 24. února 2020. Tímto dnem zaniká i
pověření Ing. Petra Kubaly řízením oddělení Obecní živnostenský úřad. K tomuto dni je třeba
nově stanovit podpisová práva všech zaměstnanců na OZU.
Vysvětlení: Petera Josef, Mgr. - vedoucí OS
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 33-1938/20
RM schvaluje aktualizovanou Přílohu č. 2 Organizačního řádu, která bude účinná od 24. února
2020, ve znění přílohy k tomuto bodu jednání.
Odpovídá: OS, Provede: OS, Termín: 24.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Zápis č. 6 OV Spy ze dne 25.11.2019 + Zápis č. 1 OV Spy ze dne 03.02.2020
Identifikace:
Zápis č. 6 OV Spy ze dne 25.11.2019 + Zápis č. 1 OV Spy ze dne 03.02.2020 viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Kritická připomínka radních k neaktuálnosti webových stránek OV Spy - za vedení stránek je
vyplácena odměna - je třeba udržovat stránky aktuální. Ing. Němeček - vznesl dotaz, jak to
vypadá s kanalizací ve Spech. MST - seznámil radní s informacemi z jednání se společností
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., doplnil ho ST. Do diskuse se zapojili také: TAJ a p.
Jarolímek. TAJ - informoval radní o veřejném jednání OV Spy, které se uskuteční v pondělí
dne 17.02.2020 od 17:30 hodin v knihovně ve Spech - účast je dobrovolná, podle zájmu je
možno se zúčastnit. Poté odsouhlaseno.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 33-1939/20
RM projednala Zápis č. 6 OV Spy ze dne 25.11.2019 a Zápis č. 1 OV Spy ze dne 03.02.2020 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 33-1940/20
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 6 OV Spy ze dne 25.11.2019 a Zápis č. 1 OV Spy ze dne
03.02.2020, zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění
informovat přímo OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Jmenování komise pro VZ na dodávku vysokozdvižné plošiny
Identifikace:
Jmenování komise pro zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na zakázku Dodávka vysokozdvižné plošiny pro TS.
Odůvodnění:
Komisi je třeba jmenovat, neboť se jedná o zakázku v režimu zákona č. 134/2016 Sb.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 33-1941/20
RM jmenuje jako členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku na dodávku vysokozdvižné plošiny
p. Petra Hableho, p. Miroslava Trojana, p. Radima Jakubského, Ing. Jiřího Kunte a p. Renatu
Konvalinovou a dále jako náhradníky Ing. Libora Hovorku, Bc. Petra Tyče, p. Lukáše Magu a paní
Hanu Raichovou.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/9 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o zákazu konzumace alkoholu
Identifikace:
Na základě podnětu vrchního strážníka MP je předkládán návrh Obecně závazné vyhlášky
č.1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě, na jejímž
základě by byla zakázána konzumace alkoholu v přístřešcích zastávek a nástupištích veřejné
dopravy vymezených v příloze č. 1 návrhu obecně závazné vyhlášky.
Odůvodnění:
Vyjádření vrchního strážníka MP: Vzhledem k čím dál častějším stížnostem a výskytu
nepřizpůsobivých občanů, kteří některé zastávky doslova okupují celé dny, považuji za velmi
důležité, aby právě na těchto místech byla konzumace alkoholu zakázána. Je samozřejmě
věcí diskuse, zda tento zákaz rozšířit i na další místa, ale schválení vyhlášky alespoň v tomto
by velmi přispělo k veřejnému pořádku na vymezených místech. Od vyhlášky si v žádném
případě MP neslibuje zvýšený výběr pokut, MP je především připravena alkohol zabavovat,
jako věc ke spáchání přestupku určenou, což ve svém důsledku významně přispěje k řešení
tohoto problému ve městě.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Komentář k tomuto bodu podal radním ST. Jedná se o záležitost, která v minulosti nebyla v
ZM schválena, mj. z důvodu velkého množství míst, kde měla platit. Nyní je to znovu
předkládáno ZM s doporučením schválit zákaz konzumace na autobusových zastávkách stavu ve městě by to napomohlo, mj. MP v řešení různých situací. Poté odhlasováno.
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 33-1942/20
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o zákazu
alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě, ve znění přílohy k tomuto bodu.

konzumace

Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 20.02.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, 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:
Po projednání všech bodů programu RM zazněly v závěrečné diskusi tyto dotazy:
Ing. Prouza - připomínka k otevírací době Bartoňovy vyhlídky, je tam často zavřeno v době,
kdy má být otevřeno. ST- prověříme a sjednáme nápravu - odemykání i zamykání zajišťuje
MP, v případě zjištěných nedostatků je doporučeno volat přímo hlídku MP.
Pan Jarolímek - dotaz, zda se Ing. Vladimír Vik (předseda TJ Spartak) může zúčastnit
koncepčního jednání RM - informoval by radní o aktuální situaci v TJ Spartak. Vedení města i
radní souhlasili vzhledem k tomu, že zimní stadion a jeho vývoj je jednou z koncepčních
záležitostí města.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 33 vyhotoven dne:

14. února 2020

Zápis z RM 33 vypraven dne:

14. února 2020

Zápis z RM 33 zveřejněn dne:

14. února 2020
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