Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 52 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 16.11.2020
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

20:50

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

20:50

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

20:50

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

20:50

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

20:50

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

20:50

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

20:50

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

20:50

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

20:50

Plná

Hosté:
10

Mgr. Denisa Plšková

vedoucí OSV

13:08

13:54

Částečná

11

Mgr. Jana Balcarová

ředitelka MSSS Oáza

13:08

13:54

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:57

14:20

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:58

20:50

Částečná

14

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

14:20

14:51

Částečná

15

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:51

14:55

Částečná

16

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:57

20:50

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 16.11.2020

2.

Různé

2/1

Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2021

2/2

Zvýšení ceny podpory SSL ELISA dodatkem licenční smlouvy

2/3

Nájemní smlouva - přístupová cesta k Hotelu Metuj

2/4

Žádost MK o povolení akce „Adventní neděle 2020“

2/5

Aktuální situace s čerpáním dotací - sportovní kluby

2/6

Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu zaměstnanců

2/7

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání v rámci projektu Rozvoj regionálního
partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II

2/8

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ

2/9

Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem

2/10

VZ - II/285 Nové Město nad Metují - hranice kr. RK

2/11

Žádost ředitelky "ZŠ Malecí" ve věci náhrady škody "ZŠ Malecí"

2/12

Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují - schválení zadávacích
dokumentací a jmenování hodnotící komise

2/13

Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí
západní část - dodatek č. 1 k SoD

2/14

Chodníky v ulici Na Strážnici a Nahořanská - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

2/15

Protokol o změně stavu poskytnutých nádob ke smlouvě o výpůjčce č. 70/0413

2/16

Zápis z 12. zasedání Komise životního prostředí ze dne 26.10.2020

3.

Nové dotační programy a navrhované oblasti podpory v období 2021 - 2027

3/1

Nové dotační programy a navrhované oblasti podpory v období 2021 - 2027

4.

Aktuální „cestovní mapa“ vybraných akcí města (Zlatý trojúhelník, Hotel Metuj, Kino 70, areál
býv. kasáren, ul. U Zázvorky)

4/1

Investiční akce města

4/2

VZ - Změna č. 1 Regulačního plánu „Rychta“ Nové Město nad Metují
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5.

Stará škola v Krčíně

5/1

Stará škola v Krčíně

6.

Kamenný most ve Vrchovinách

6/1

Kamenný most ve Vrchovinách

6/2

Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

7.

Zeleň a veřejný prostor ve městě

7/1

Zeleň a veřejný prostor ve městě

8.

Návrh rozpočtu na rok 2021

8/1

Návrh rozpočtu na rok 2021

8/2

Nasvětlení přechodu u kruhového objezdu

8/3

Doplnění VO do prostoru parkoviště v ul. Nerudova

9.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 51-2997/20

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Název:

Plán zimní údržby na zimní období 2020 - 2021

Zadání:

ukládá
OSÚ zajistit zveřejnění Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období
2020 - 2021 v Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B chodníky), ve znění upravené přílohy tohoto bodu, na Úřední desce města Nové
Město nad Metují a trvale, po dobu jeho platnosti, na webových stránkách města
Nové Město nad Metují.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020 - 2021 v
Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky) byl dne
11.11.2020 upraven a dne 13.11.2020 bude zveřejněn na Úřední desce města Nové
Město nad Metují a trvale, po dobu jeho platnosti, na webových stránkách města
Nové Město nad Metují.

Číslo úkolu:

RM 51-2995/20

Název:

Strategie prevence kriminality na roky 2016 - 2020

Zadání:

doporučuje ZM schválit
prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality Nového Města nad Metuji na roky
2016 - 2020 do konce roku 2021 v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 15.06.2020
č. 652 o prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality České republiky ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Předloženo ZM.

Číslo úkolu:

RM 51-2993/20

Název:

Žádost ředitele MK - Výměna audioprocesoru

Zadání:

schvaluje
finanční částku ve výši 139.800 Kč bez DPH, tedy 169.158 Kč vč. DPH na výměnu
poškozeného zvukového audioprocesoru nákupem zařízení DataSat AP25, bez karty
pro 35 mm od firmy OV Media Praha v Kině 70 s tím, že objednávku vystaví město
Nové Město nad Metují a nákup zajistí ředitel MK.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Objednávka byla vystavena a předána řediteli MK.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 11.11.2020

Zodpovědný: Dvořáčková Dagmar

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 10.11.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 11.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 51-2990/20

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v
letech 2021 - 2023

Zadání:

ukládá
ST ve spolupráci s pí E. Kupkovou a OŽP připravit osvětovou kampaň pro občany ve
smyslu zpracovávání tříděných odpadu (krabic atd.).

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění. Připravuje se osvětová kampaň do
prosincového čísla NZ, které vyjde dne 01.12.2020 a současně bude další kampaň v
této věci na FB profilu města a webu města.

Číslo úkolu:

RM 51-2984/20

Název:

Navýšení počtu zaměstnanců v TS

Zadání:

ukládá
vedoucímu TS předložit podrobné znění pracovní náplně nového zaměstnance TS, tzn.,
na které další činnosti bude druhý elektrikář ještě využit, když výpomoc stávajícímu
elektrikáři či jeho zástupy v době dovolených a nemoci, evidentně nebudou na 1 celý
úvazek.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Požadavky na uchazeče o nové pracovní místo.
Střední škola v oboru elektro, 5 let praxe v oboru nebo elektroúdržbě, platná zkouška
odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb, řidičský
průkaz skupiny C, profesní průkaz řidiče nákladního vozidla, po nástupu do zaměstnání
absolvování kurzu obsluhy vysokozdvižné plošiny.
Pracovní náplň.
Opravy a údržba VO a MR čištění a kontrola elektrovýzbrojí a světel.
Práce ve výškách z vysokozdvižné plošiny.
Zemní a výkopové práce pro odstranění poruch na zemním kabelovém vedení VO a MR.
Montáž a demontáž vánoční výzdoby včetně následné údržby vánočního osvětlení.
Řízení nákladních vozidel - nosičů kontejnerů.
Řízení vozidel typu Multikar.
Řízení vozidel zimní údržby komunikací, případně chodníkových vymetačů sněhu.
Řízení a obsluha vysokozdvižné plošiny.

Číslo úkolu:

RM 51-2978/20

Název:

Vyjádření města k PD - novostavba penzionu a občerstvení na p. p. č.661/1 v k.
ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
vyjádření města k předložené PD na "Novostavbu penzionu a občerstvení na
p.p.č.661/1 v k.ú. Nové Město nad Metují" ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 01.12.2020
Původní plnění: 16.11.2020

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 10.11.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 51-2977/20

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše - podání žádosti o dotaci

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci do dotačního titulu DT 117D8220A - Podpora obnovy
místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt
Stavební úpravy místní komunikace v ul. Kpt. Jaroše.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 15 ke schválení.

Číslo úkolu:

RM 51-2976/20

Název:

Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2020

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.10.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 51-2966/20

Název:

Smlouva o přeložce nn

Zadání:

schvaluje
Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120073286 o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Nové Město nad Metují a ČEZ
Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ve znění přílohy tohoto bodu, ve které je požadavek na
úhradu zálohové faktury ve výši 396.447 Kč, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 51-2964/20

Název:

LAM - protipovodňové opatření, varianta č. II

Zadání:

doporučuje ZM
rozhodnout o zastavení příprav protipovodňových opatření, tj. zpracování PD pro
realizaci ochranného valu u bývalého koupaliště a chatové osady z důvodu vysokých
předpokládaných nákladů na stavbu valu v minimální výši 5,1 mil. Kč, z důvodu
současné ekonomické situace ve vztahu ke COVID-19 a z důvodu nutnosti řešit
investičně hotel Metuj.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 09.11.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 06.11.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 06.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 51-2958/20

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Platnost aktuálního strategického plánu města

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
s prodloužením platnosti stávajícího "Strategického plánu rozvoje města do roku
2020", a to do doby, než bude ZM schválen nový, aktualizovaný strategický plán
rozvoje města, který je nyní v procesu zpracování.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 51-2951/20

Název:

FATO - Březinky - Předkupní právo

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
se vzdáním se (se zánikem) předkupního práva k dále uvedeným pozemkům
zřízeným ve prospěch města Nové Město nad Metují, jejichž výměra byla změněna
dle GP č. 2271-205/2020 ze dne 13.05.2020: p. p. č. 690/3 o výměře 159 m2 a p. p.
č. 690/1 o výměře 546 m2 vše v lokalitě Březinky v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví FATO real s.r.o., člen holdingu FATO, se sídlem Dřevařská 904, 500 03
Hradec Králové. Poplatek za výmaz předkupního práva z KN uhradí již zmiňovaná
společnost.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo do ZM 15.

Číslo úkolu:

RM 51-2944/20

Název:

Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců

Zadání:

ukládá
ST pozvat ředitelku MSSS Oáza paní Mgr. Janu Balcarovou na jednání RM 52 z
důvodu bližšího vysvětlení žádosti MSSS Oáza o navýšení limitu počtu zaměstnanců.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Účast paní ředitelky MSSS Oáza je zajištěna.

Číslo úkolu:

RM 49-2886/20

Název:

Zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
Zápis č. 5 z jednání KV ZM ze dne 21.09.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 10.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 10.11.2020

Zodpovědný: Plšková Denisa, Mgr.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 11.11.2020

Zodpovědný: Fröde Vratislav, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 08.10.2020
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Číslo úkolu:

RM 49-2878/20

Zodpovědný: Benirške Pavel, Ing.

Název:

Nákup PC 2020

Zadání:

schvaluje
jako vítěze veřejné zakázky nabídku firmy vmSHOP, s.r.o., 28. října 168, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 27562301, za nabídkovou cenu 479.161 Kč vč. DPH,
396.000 Kč bez DPH, výše DPH 83.161 Kč a pověřuje ST podpisem kupní smlouvy v
rozsahu přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

splněno

Číslo úkolu:

RM 49-2856/20

Název:

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

ukládá
OMM předat informaci o vícepracích na opěrné zdi v ul. Nádražní na jednání ZM 15.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Dodatek č. 1 byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 49-2850/20

Název:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z KHK č. 18RRDU2-0015

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 18RRDU2-0015 mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým
krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy tohoto
bodu, který upravuje dobu dokončení realizace projektu do dne 31.12.2021. RM
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Dodatek podepsán.

Číslo úkolu:

RM 49-2848/20

Název:

Ateliérové okno ZUŠ - aktuální informace

Zadání:

ukládá
OMM trvat na realizaci ateliérového okna ZUŠ dle projektové dokumentace v co
nejkratším termínu.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Plnění úkolu ke dni 12.11.2020: Práce na odstranění vad díla byly obnoveny.
Splněno.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 12.10.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 10.11.2020

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 12.11.2020
Původní plnění: 19.10.2020
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Původní plnění úkolu: Práce na odstranění vad díla nebyly do dnešního dne
zahájeny. Probíhají jednání obou smluvních stran.
Dle telefonického rozhovoru s právním zástupcem pana Daniela Hubálka, JUDr.
Josefem Svobodou, proběhne dne 26.10.2020 schůzka pana Hubálka s panem
doktorem Svobodou a s jejím výsledkem bude město Nové Město nad Metují
seznámeno.

Číslo úkolu:

RM 49-2845/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy

Zadání:

doporučuje ZM schválit
koupi pozemku p. p. č. 430/12 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, z vlastnictví
p. [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m², tj. celkovou
kupní cenu 600 Kč. Poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové
Město nad Metují.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 15.

Číslo úkolu:

RM 49-2844/20

Název:

Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy

Zadání:

doporučuje ZM schválit
koupi pozemku p. p. č. 430/9 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, z vlastnictví
pí [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkovou
kupní cenu 13.200 Kč. Poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové
Město nad Metují.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 15.

Číslo úkolu:

RM 49-2843/20

Název:

Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy

Zadání:

doporučuje ZM schválit
koupi pozemků p. p. č. 415/2, p. p. č. 416/2 a p. p. č. 416/3 vše v k. ú. Spy a obci
Nové Město nad Metují, z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní
cenu ve výši 100 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 6.500 Kč. Poplatek za návrh na
vklad práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 15.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 02.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 02.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 02.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 47-2718/20

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v Novém Městě nad Metují

Zadání:

ukládá
TS zajistit postavení pódia na koncert Novoměstské filharmonie v novoměstské
sokolovně dne 22.11.2020 a jeho následný úklid.

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Z důvodu současných opatření byla akce zrušena.

Číslo úkolu:

RM 47-2716/20

Název:

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici

Zadání:

ukládá
OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem koncertu Novoměstské filharmonie v
České Skalici dne 15.11.2020, MK a TS.

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno, akce byla zrušena.

Číslo úkolu:

RM 22-1224/19

Název:

Havarijní stav - podpěrná výdřeva sklepa č. p. 1213, podnět k řešení

Zadání:

ukládá
OMM zpracovat, ve spolupráci s odborníky na dřevokazné houby a na statiku, návrh
postupu prací před a po odstranění statického zajištění ve sklepě v č. p. 1213 v ul. U
Zázvorky, Nové Město nad Metují.

Založeno:

12.09.2019

Plnění úkolu:

09.11.2020; majitelka objektu výdřevu nechala odstranit, sklep vyčistit. Klenba i zadní
zeď sklepa je dle SPP zabezpečena. Majitelka objektu má v plánu zprůchodnit větrací
otvor směrem na chodník. Snížila se vlhkost a zápach houba. Navrhujeme vypustit ze
sledování, postup prací řeší majitelka nemovitosti. Obrázky jsou přiloženy.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 10.11.2020

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 02.11.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020
Původní plnění: 21.10.2019

15.09.2020 SPP, která jednala s vlastníkem objektu v tuto chvíli nemá nové zprávy,
zda došlo k vyspárování zdiva majitelkou objektu. Požadavek na město v tuto chvíli
není žádný. Necháváme ve sledování.
12.05.2020 majitelka objektu v tuto chvíli nepožaduje odstranění výdřevy. Jedná s
odborníkem, který ji provede chybějící vyspárování klenby sklepa. Majitelka objektu je
v kontaktu se SPP.
03.12.2019 na OMM dorazila majitelka objektu. V tuto chvíli po městě odstranění
výdřevy nepožaduje. Provedla odvětrávání sklepních prostor, které se projevilo jako
přínosné. Doporučujeme ponechat ve sledování.
13.09.2019; Dohodnutý postup mezi žadatelkou a SPP - Ing. Škaldovou.
Stránka 10

ZÁPIS Z PORADY
RM 52 ze dne 16.11.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Vlastník objektu:
- neprodleně si zajistí likvidaci houby pomocí Lastanoxu a nechá zprovoznit větrací
okénko;
- zajistí projekt pro opravu klenby, ten bude podkladem pro žádost do Programu
regenerace 2021.
Domluva se uskutečnila s předpokladem, že výdřeva v této chvíli není rozrušena
natolik, aby nemohla plnit svou funkci a pokud bude houba okamžitě razantně
eliminována + větráním budou zhoršeny podmínky pro její další růst, je možné opravu
klenby nechat až na rok 2021 s tím, že paní Hallová má prostor řešit finance a akce
se může dobře připravit i projektově.
Posun termínu z důvodu sledování vývoje současného stavu.
Číslo úkolu:

RM 50-2937/20

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Název:

Smlouvy k rozšiřujícímu modulu aplikace Konsiliář

Zadání:

schvaluje
SERVISNÍ SMLOUVU o poskytování služeb a o podpoře produktivního provozu
modulu „Porady komisí a výborů“ a modulu „Porady vedení (Porady
odborů/oddělení)“, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejich podpisem.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 50-2936/20

Název:

Smlouvy k rozšiřujícímu modulu aplikace Konsiliář

Zadání:

schvaluje
SMLOUVU NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI rozšiřujícího modulu ke Konsiliáři
města Nové Město nad Metují „Porady komisí a výborů“ a „Porady vedení (Porady
odborů/oddělení)“, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejich podpisem.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 50-2923/20

Název:

Dohoda o umístění staveb

Zadání:

schvaluje
Dohodu o umístění staveb mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 05.11.2020

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 05.11.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020
Původní plnění: 02.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 50-2922/20

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 k SOD - Park Březinky - Etapa I.

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 na akci „Park Březinky, Nové Město nad Metují, I.etapa" mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., 549 37 Žďárky
69, IČO: 27535363, na vícepráce v podobě doplnění přírodní, mlatové cesty, za
celkovou cenu 58.407,98 Kč vč. DPH a tím upravuje celkovou cenu o dílo na
1 087 312,18 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č.1 byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 50-2921/20

Název:

Příkazní smlouva - organizace VZ - Protipovodňový varovný a informační
systém města Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
Příkazní smlouvu č. 184/2020 mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Františkem
Balkem, Pacltova 505, 463 12 Liberec XXV - Vesec, IČO: 04208242, na organizaci a
administraci veřejných zakázek pro zajištění realizace akce Protipovodňový varovný a
informační systém města Nové Město nad Metují, registrační číslo projektu
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011152, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána.

Číslo úkolu:

RM 50-2920/20

Název:

Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa - podání žádosti o dotaci

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci na akci "Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa", která
zahrnuje opravu střechy a krovu nejstarší části budovy, do vyhlášeného dotačního
programu Královéhradeckého kraje 21KPGU2 Obnova památkového fondu a zároveň
do Havarijního programu Ministerstva kultury ČR pro rok 2021.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 15.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 04.11.2020

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 12.11.2020
Splněno: 09.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 50-2919/20

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 k SOPPS - T-Mobile Czech Republic a.s.

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_3" zabývající se úpravou trasy
optické sítě, mezi městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků a
chodníkového tělesa, a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem, a to ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Žádost o nový termín. Čekáme na zajištění podpisu stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 50-2918/20

Název:

Žádost o uložení optické sítě - T. G. Masaryka - Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu "DVDSL7025_C_H_NMNM854-NMNM1HR_MET"
mezi městem Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemků a společností CETIN
a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, jako stavebníkem, a to ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Žádost o nový termín. Čekáme na zajištění podpisu stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 50-2917/20

Název:

Žádost o uložení optické sítě - T. G. Masaryka - Vrchoviny

Zadání:

souhlasí
se stavbou optické sítě "DVDSL7025_C_H_NMNM854-NMNM1HR_MET"
společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, v p. p. č. 2242, k.
ú. Nové Město nad Metují a v p. p. č. 2043/1, k. ú. Vrchoviny, které jsou ve vlastnictví
města, dle předložené žádosti a projektové dokumentace ve znění přílohy k tomuto
bodu.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 14.12.2020
Původní plnění: 16.11.2020

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 14.12.2020
Původní plnění: 16.11.2020

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 12.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 50-2913/20

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 05.10.2020

Zadání:

ukládá
OMM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2021 položku „Projektová
dokumentace vegetačních úprav, výsadeb a mobiliáře v prostoru parku u Husova
sboru vycházející ze zpracované „Územní studie veřejného prostranství Nové Město
nad Metují - Bořetín - Klosova ul.“.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

OMM do návrhu rozpočtu na rok 2021 uvedenou položku zařadilo, ale z důvodu
nedostatku finančních prostředků města na rok 2021 se tato položka pod „čáru“, tzn.
že se do návrhu rozpočtu města na rok 2021 se nedostala. Splněno.

Číslo úkolu:

RM 50-2912/20

Název:

Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 05.10.2020

Zadání:

ukládá
OMM zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2021 položku na zadání zpracování
studie urbanistického řešení a návrh vegetačních úprav Jiráskových sadů vzhledem k
významnosti tohoto prostoru pro širokou veřejnost, zdravotnímu stavu dřevin v parku
a absenci jakéhokoliv koncepčního dokumentu.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

OMM do návrhu rozpočtu na rok 2021 uvedenou položku zařadilo, ale z důvodu
nedostatku finančních prostředků města na rok 2021 se tato položka pod „čáru“, tzn.
že se do návrhu rozpočtu města na rok 2021 se nedostala. Splněno.

Číslo úkolu:

RM 50-2905/20

Název:

Pronájem části pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM (OMP) projednat se žadatelkou změnu její doručené žádosti ze dne 31.08.2020
z důvodu, že ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s pronájem části pozemku města p.p.č.
2239/1, který dle žádosti žadatelky zasahuje do ochranného pásma trafostanice. V
ochranném pásmu 2 m od trafostanice nesmí být skladován žádný materiál a musí
být tak zachován volný přístup k trafostanici.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. OMP projednal s žadatelkou změnu její žádosti ze srpna 2020. Dne
27.10.2020 OMP obdržel změnu žádosti o pronájem ze strany žadatelky a dále
obdržel změnu rozsahu stávající výpůjčky. Vše bude předloženo do RM k projednání
po vyjádření odborných útvarů.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 12.11.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 02.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 50-2897/20

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Zápis z 8. zasedání Kulturní komise ze dne 07.10.2020

Zadání:

ukládá
OSN zapracovat do rozpočtu na rok 2021 částku na opravu heraldického znaku
města na budově Spolkového domu na Husově náměstí.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno, oprava znaku je v návrhu plánu oprav na rok 2021.

Číslo úkolu:

RM 42-2414/20

Název:

Zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 03.06.2020

Zadání:

schvaluje
úpravu veřejného prostranství v horní části ul. Českých bratří (nad č. p. 1048) dle
varianty č. 3, a to umístění mobilního plakátovacího zařízení do parčíku (u č. p. 1120
v ul. Českých bratří) a na původní místo umístit 2 lavičky + odpadkový koš a ukládá
OMM zajistit příslušná vyjádření a povolení k realizaci s tím, že náklady na úpravu
budou navrženy do rozpočtu na rok 2021.

Založeno:

22.06.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 16.11.2020:
Splněno, vloženo do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020
Původní plnění: 05.10.2020

Plnění ke dni 5.10.2020:
Rozpočet města se připravuje, bude projednáván v listopadu 2020.

Číslo úkolu:

RM 42-2385/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují

Zadání:

odkládá
na základě žádosti fy KAMAT spol. s r.o. své rozhodnutí týkající se návrhu směny
části pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, (dle GP č. 2263-037/2020 ze dne
27.02.2020 se jedná o pozemek p. p. č. 2054/9), za pozemek st. p. č. 209 o výměře
163 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, v podílovém spoluvlastnictví pí [osobní údaj
odstraněn] (podíl o velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼) a p.
[osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼), pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují,
a to do doby nabytí právní moci stavebního povolení na zpevnění skladové plochy
nacházející se na pozemku p. p. č. 525/5 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví
fy KAMAT spol. s r.o., budované za účelem rozšíření stávajícího areálu dané
společnosti s možnosti skladování.
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Termín plnění: 25.01.2021
Původní plnění: 12.11.2020

Založeno:

22.06.2020

Plnění úkolu:

Žádost o změnu termínu. Dne 06.10.2020 bylo sděleno fy. KAMAT, že podklady pro
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byly předány
projektantovi. Po vypracování bude podána žádost o stavební povolení.

Číslo úkolu:

RM 48-2810/20

Název:

Žádost o souhlas s výstavbou gabionové zdi a plotu

Zadání:

bere na vědomí
žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas města s výstavbou gabionové opěrné zdi
a pletivového plotu na hranici pozemku p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
(ve vlastnictví města) a pozemku p. p. č. 658/46 v k. ú. Nové Město nad Metují a
sděluje žadateli, že k uvedené žádosti se vyjádří, až bude znám vítězný uchazeč
urbanisticko - architektonické soutěže areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad
Metují a tím i ideový návrh této studie, který bude řešit i pozemek města p. p. č. 658/1
v k. ú. Nové Město nad Metují. Schválení vítězného uchazeče se předpokládá na
zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují dne 12.11.2020.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Vzhledem k nouzovému stavu a k epidemiologické situaci v ČR neproběhlo
hodnocení doručených nabídek a ideových návrhů ve veřejné zakázce „Urbanisticko architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ v
plánovaném termínu a zadání vítězného uchazeče se předpokládá až na jednání
Zastupitelstva města Nové Město nad Metují dne 10.12.2020.

Číslo úkolu:

RM 44-2590/20

Název:

Dětské hřiště ve Spech - doplnění herních prvků

Zadání:

ukládá
OMM navrhnout zařazení položky "Obnova dětského hřiště ve Spech" (lanová
pyramida a kolotoč) do návrhu rozpočtu města na rok 2021".

Založeno:

30.07.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 16.11.2020:
Splněno, vloženo do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 14.12.2020
Původní plnění: 16.11.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 16.11.2020
Splněno: 09.11.2020
Původní plnění: 05.10.2020

Rozpočet města se připravuje, bude projednáván v listopadu 2020.
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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
9.

Kontrola úkolů
Různé
Nové dotační programy
"Cestovní mapa" investic
Stará škola v Krčíně
Kamenný most ve Vrchovinách
Zeleň a veřejný prostor
Rozpočet 2021
Diskuse

13:00 - 13:05
13:05 - 15:35
15:35 - 16:05
16:05 - 17:05
17:05 - 17:45
17:45 - 18:15
18:15 - 19:15
19:15 - 20:30
20:30 - 20:50

ST
OMM
OMM
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 52-3002/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 52:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 16.11.2020

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

Různé
Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2021
Zvýšení ceny podpory SSL ELISA dodatkem licenční smlouvy
Nájemní smlouva - přístupová cesta k Hotelu Metuj
Žádost MK o povolení akce „Adventní neděle 2020“
Aktuální situace s čerpáním dotací - sportovní kluby
Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu zaměstnanců
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání v rámci projektu Rozvoj regionálního
partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ
Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem
VZ - II/285 Nové Město nad Metují - hranice kr. RK
Žádost ředitelky "ZŠ Malecí" ve věci náhrady škody "ZŠ Malecí"
Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují - schválení
zadávacích dokumentací a jmenování hodnotící komise
Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace
ul. Na Zadomí západní část - dodatek č. 1 k SoD

2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
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2/14
2/15
2/16

Chodníky v ulici Na Strážnici a Nahořanská - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Protokol o změně stavu poskytnutých nádob ke smlouvě o výpůjčce č. 70/0413
Zápis z 12. zasedání Komise životního prostředí ze dne 26.10.2020

3.
3/1

Nové dotační programy a navrhované oblasti podpory v období 2021 - 2027
Nové dotační programy a navrhované oblasti podpory v období 2021 - 2027

4.
4/1
4/2

Aktuální „cestovní mapa“ vybraných akcí města (Zlatý trojúhelník, Hotel Metuj,
Kino 70, areál býv. kasáren, ul. U Zázvorky)
Investiční akce města
VZ - Změna č. 1 Regulačního plánu „Rychta“ Nové Město nad Metují

5.
5/1

Stará škola v Krčíně
Stará škola v Krčíně

6.
6/1
6/2

Kamenný most ve Vrchovinách
Kamenný most ve Vrchovinách
Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

7.
7/1

Zeleň a veřejný prostor ve městě
Zeleň a veřejný prostor ve městě

8.
8/1
8/2
8/3

Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021
Nasvětlení přechodu u kruhového objezdu
Doplnění VO do prostoru parkoviště v ul. Nerudova

9.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 16.11.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 52 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 52-3003/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení
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2/1 Smlouva na aktualizaci agend Nájemné, Měřiče a Pasport-revize pro rok 2021
Identifikace:
Návrh Obchodní smlouvy č. 2021/911 na aktualizaci programových produktů mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou BraunSW, Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO: 46376941 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
S firmou BraunSW je každoročně uzavírána smlouva na aktualizaci agend Nájemné a Měřiče,
od roku 2015 rozšířeno o modul Pasport-revize. Z tohoto důvodu je třeba schválit znění
smlouvy upravené podle aktuálních podmínek. Výkon těchto agend přešel v roce 2012 z PNT
na OSN.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 52-3004/20
RM schvaluje Obchodní smlouvu č. 2021/911 na aktualizaci programových produktů mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou BraunSW, Práškova 435, 280 02 Kolín 3, IČO: 46376941, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 28.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Zvýšení ceny podpory SSL ELISA dodatkem licenční smlouvy
Identifikace:
Návrh Dodatku č. 2 ke „Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k užití 2. stupně
podpory k softwarovému dílu „Spisová služba/ELISA“ mezi městem Nové Město nad Metují a
společností CNS a.s., Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, IČO: 26129558 - viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Firma CNS a.s., která je dodavatelem Spisové služby/ELISA změnila ke dni 01.01.2021 po 10
letech ceník prací a tím došlo ke změně ročního paušálu podpory a případných prací nad
rámec smlouvy. Z tohoto důvodu je předkládán návrh dodatku ke smlouvě licenční, který tuto
změnu zohledňuje. Dosavadní cena podpory a paušálu byla 52 tisíc Kč bez DPH.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 52-3005/20
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke „Smlouvě licenční č. CNS_SSL_16_24_NMnM k užití 2. stupně
podpory k softwarovému dílu „Spisová služba/ELISA“ mezi městem Nové Město nad Metují a
společností CNS a.s., Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 21.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Nájemní smlouva - přístupová cesta k Hotelu Metuj
Identifikace:
Část pozemku označeného jako st. p. č. 235/1 o výměře cca 270 m2 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Klosova, který je v podílovém spoluvlastnictví 11 fyzických osob. Uvedená část
pozemku tvoří jedinou možnou přístupovou cestu do dvora Hotelu Metuj (budova č. p. 471), ke
2 provozním budovám na pozemcích: st. p. č. 2099 a st. p. č. 2100/2 a k části pozemku p. p.
č. 259 rovněž vše v k. ú. Nové Město nad Metují. Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Odůvodnění:
Za účelem bezproblémového provozu a správy budovy bývalého hotelu Metuj vč.
přináležejících budov a pozemků je nutné smluvně ošetřit užívání části pozemku v podílovém
spoluvlastnictví 11 fyzických osob, tvořící přístupovou cestu k nemovitostem, které město
bude vlastnit. Jako jediný vhodný a pro 11 spoluvlastníků akceptovatelný právní institut
užívacího charakteru je nájemní právo. Věcné břemeno ve prospěch města nebylo
spoluvlastníky přijato. Dne 14.10.2020 byl podán návrh na vklad vlastnického práva do KN
vedené pod řízením č. V-6015/2020-605 a po jeho zápisu se město stane vlastníkem hotelu
Metuj vč. přináležejících budov a pozemků. Podrobnosti při sjednávání nájmu viz příloha k
tomuto bodu vč. návrhu nájemní smlouvy odsouhlasené spoluvlastníky.
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz k cenám obdobných nájmů na našich pozemcích. OMP - u nás fakticky
takovéto nájmy nemáme. V navazující diskusi bylo vysvětleno, jak byla tato cena stanovena vychází se z ceny, kterou měli vlastníci sjednanou s předchozím vlastníkem Metuje + inflační
indexace. Dále bylo diskutováno, proč má pozemek nyní tolik vlastníků a zaznělo doporučení,
aby se město v dalších jednáních pokusilo podíly na pozemku skupovat. Dále radní diskutovali
o nezbytné údržbě objektu do té doby, než bude jasné, jak s ním bude město dále nakládat.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 52-3006/20
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku označeného jako st. p. č. 235/1 o výměře
cca 270 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Klosova, v podílovém spoluvlastnictví následujících
osob na straně pronajímatele: pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená na základě plné moci ze dne
16.11.2017 p. [osobní údaj odstraněn] p. [osobní údaj odstraněn], zastoupený na základě plné moci
ze dne 20.11.2017 p. [osobní údaj odstraněn] pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená na základě
plné moci ze dne 20.07.2020 p. [osobní údaj odstraněn] pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená na
základě plné moci ze dne 15.07.2020 p. [osobní údaj odstraněn] pí [osobní údaj odstraněn],
zastoupená na základě plné moci ze dne 11.12.2017 p. [osobní údaj odstraněn] pí [osobní údaj
odstraněn], zastoupená na základě plné moci ze dne 11.12.2017 p. [osobní údaj odstraněn] pí
[osobní údaj odstraněn], zastoupená na základě plné moci ze dne 27.11.2017 p. [osobní údaj
odstraněn] pí [osobní údaj odstraněn], zastoupená na základě plné moci ze dne 29.11.2017 p.
[osobní údaj odstraněn] p. [osobní údaj odstraněn], zastoupený na základě plné moci ze dne
31.10.2020 p. [osobní údaj odstraněn] p. [osobní údaj odstraněn], zastoupený na základě plné moci
ze dne 29.11.2017 p. [osobní údaj odstraněn] (uveden i jako zmocněnec), [osobní údaj odstraněn] a
městem Nové Město nad Metují, jako nájemcem, a to ode dne 01.01.2021 na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou, za účelem práva chůze, jízdy a parkování osobních automobilů ve prospěch
řádného užívání dále uvedených pozemků ve vlastnictví města Nové Město nad Metují: st. p. č.
233/2, st. p. č. 2099, st. p. č. 2100/2 a p. p. č. 259, vč. budov, které jsou součástí stavebních parcel,
za roční nájemné ve výši 20.000 Kč. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/4 Žádost MK o povolení akce „Adventní neděle 2020“
Identifikace:
MK žádá o povolení tradiční akce "Adventní neděle 2020" na Husově náměstí v prostoru před
Spolkovým domem. V případě uvolnění vládních nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru
by měly proběhnout 4 adventní koncerty a na kašně by měl být umístěn adventní věnec
(obdobně jako v minulých letech). V neděli dne 29.11.2020 se uskuteční 1. adventní koncert,
rozsvícení vánočního stromu a rozsvícení první svíce na adventním věnci. Další adventní
koncerty se uskuteční ve dnech: 06.12., 13.12. a 20.12.2020. Začátek všech adventních
koncertů je v 16:30 hodin. MK dále žádá o bezplatné zapůjčení 12 ks nízkého pódia na tyto
koncerty.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasíme s konáním tradiční akce za stejných podmínek jako v minulém
roce.
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření MP: Dohled nad celou akcí zajistíme za podmínky, že akce bude splňovat všechny
aktuální podmínky vládních nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 52-3007/20
RM souhlasí s pořádáním akce "Adventní neděle 2020" na Husově náměstí v prostoru před
Spolkovým domem ve dnech 29.11., 06.12., 13.12. a 20.12.2020, s umístěním adventního věnce na
kašnu a s bezplatným zapůjčením a postavením 12 ks nízkého pódia na adventní koncerty za
podmínky, že akce bude splňovat všechny aktuální podmínky vládních nařízení v souvislosti
s epidemií koronaviru. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem
předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 52-3008/20
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního věnce na kašnu na
Husově náměstí a v případě konání adventních koncertů zajistit technickou výpomoc s odvozem,
postavením a následným úklidem nízkého pódia na akci "Adventní neděle 2020" na Husově náměstí
v prostoru před Spolkovým domem ve dnech 29.11., 06.12., 13.12. a 20.12.2020.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 18.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5 Aktuální situace s čerpáním dotací - sportovní kluby
Identifikace:
V souvislosti s epidemií koronaviru byla na jaře a na podzim letošního roku zrušena většina
dlouhodobých soutěží i jednorázových sportovních akcí. Některé sportovní kluby budou mít z
tohoto důvodu problém s vyčerpáním dotace z rozpočtu města na rok 2020. OŠKS navrhuje 2
možná řešení: 1/ Vrátit do konce roku 2020 nedočerpanou část dotace z rozpočtu města na
účet poskytovatele. 2/ Požádat RM o schválení prodloužení termínu čerpání dotace do konce
roku 2021 (nebo do dne 30.06.2021).
Odůvodnění:
Vyjádření OF a OŠKS: Doporučujeme u neinvestičních dotací vrátit do konce roku 2020
nedočerpanou část dotace do rozpočtu města na účet poskytovatele, u investičních dotací na
základě žádosti schválení prodloužení termínu čerpání dotace do konce roku 2021.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o možných variantách a různých situacích v klubech (TJ Spartak, SK atd.) a
jejich dalších finančních zdrojích. Dále byly diskutovány způsoby a termíny vyúčtování dotací.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 52-3009/20
RM stanovuje následující postup při čerpání investiční dotace z rozpočtu města poskytnuté
sportovním klubům na rok 2020: V případě, že sportovní klub jako příjemce investiční dotace na rok
2020 z rozpočtu města Nové Město nad Metují nevyčerpá celou dotaci v letošním roce, může
požádat RM o schválení prodloužení termínu čerpání investiční dotace do konce roku 2021, nebo
nedočerpanou část investiční dotace vrátit do rozpočtu města na účet poskytovatele do dne
31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 52-3010/20
RM stanovuje následující postup při čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu města poskytnuté
sportovním klubům na rok 2020: V případě, že sportovní klub jako příjemce neinvestiční dotace na
rok 2020 z rozpočtu města Nové Město nad Metují nevyčerpá celou dotaci v letošním roce, je
povinen nedočerpanou část dotace vrátit do rozpočtu města na účet poskytovatele do dne
31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 52-3011/20
RM ukládá OŠKS informovat sportovní kluby jako příjemce neinvestiční nebo investiční dotace o
postupu v případě nevyčerpání dotace v roce 2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu zaměstnanců
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza žádá o navýšení limitu počtu zaměstnanců ode dne 01.01.2021 o 0,5
úvazku pro pracovníka v přímé péči (Domov pro seniory a Odlehčovací služba) a o 0,5 úvazku
pro údržbáře. Žádost byla projednána v RM 51 dne 02.11.2020, kde bylo rozhodnuto o
odložení do další RM 52 s tím, že na toto jednání bude přizvána ředitelka MSSS Oáza
(POZN.: Mgr. Jana Balcarová je pozvána na jednání RM ve 13.05 hodin).
Odůvodnění:
Vyjádření OSV: Souhlasíme s navýšením úvazků o 0,5 pro pozici pracovníka přímé péče v
Domově pro seniory a Odlehčovací službě Oázy a o 0,5 úvazku na pozici údržbáře MSSS
Oáza ode dne 01.01.2021 tak, jak je uvedeno v žádosti a doporučujeme RM žádosti vyhovět.
Vyjádření OŠKS: Návrh je podán na základě požadavků ředitelky MSSS Oáza a je v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů a Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání byla přizvána ředitelka MSSS OÁZA pí Mgr. Balcarová a vedoucí OSV pí Mgr.
Plšková. Ve velice obsáhlé a podrobné diskusi byly zodpovězeny dotazy radních, které se mj.
týkaly: úhrad za činnost fyzioterapeutky, kapacit její činnosti, rozsahu poskytovaných činností
pro klienty v MSSS Oáza, činnosti související s navýšením úvazku údržbáře - viz změna
dodavatele stravy (MSSS Oáza si sice musí zajišťovat dovozy, ale se stravou je podstatně
větší spokojenost než u předchozího dodavatele), využití příspěvků na péči, výše případného
navýšení příspěvku z rozpočtu města, informací o získaných dotacích od kraje atd. s
podstatně vyšší úspěšností, než mají jiná obdobná zařízení, stanovení nějaké hraniční
finanční čáry, která stanoví zabezpečení všech činností (standardů) a bude ještě pro město
finančně únosná, zvyšující se procento klientů v "těžším stavu" (3. a 4. stupně postižení),
cesty a možnosti jak získat větší peníze od státu, dopady nařízené 5 % úspory z provozních
nákladů a problematika zajištění potřebných finančních zdrojů při nesystémovém navýšení
platových tarifů ze strany MPSV. Radní se shodli, že je třeba pro celou oblast a její
budoucnost vést podrobnou koncepční diskusi, zároveň byla radním nabídnuta možnost
individuálních konzultací apod. (po skončení nouzového stavu).
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 52-3012/20
RM schvaluje navýšení limitu počtu zaměstnanců (PZ) o 2 a přepočtený počet zaměstnanců (PPZ)
o 1 úvazek s tím, že nový limit zaměstnanců Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové
Město nad Metují ode dne 01.01.2021 - PZ: 65, PPZ: 59.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání v rámci projektu Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II
Identifikace:
Dodatek Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Nové Město nad Metují a KHK v
rámci zapojení se města Nové Město nad Metují do projektu KHK Rozvoj regionálního
partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II.
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Odůvodnění:
RM č. 35 dne 09.03.2020 schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání. Později
však bylo zjištěno, že jedna z námi navrhovaných aktivit projektu nebyla nedopatřením KHK
do smlouvy zahrnuta. Jedná se o aktivitu "Analýza potřeb na území obcí PO1 ve správním
území Nového Města nad Metují", která bude nyní dodatkem doplněna. Dále jsme KHK
zároveň požádali o změnu termínů dodání výstupů všech aktivit, což bylo akceptováno a je
dodatkem taktéž upraveno.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 52-3013/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání mezi KHK a městem Nové
Město nad Metují v rámci projektu KHK Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území
obcí KHK II. a pověřuje ST jeho podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ
Identifikace:
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020, uzavřené dne 17.02.2020 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,
který řeší změnu termínu realizace zakázky. Původní termín realizace díla dle SOD: duben červenec 2020. Dle Dodatku č. 1: duben - srpen 2020. Dle Dodatku č. 2: duben - listopad
2020. Dle Dodatku č. 3: duben - prosinec 2020.
Odůvodnění:
Dodatek č. 3 řeší změnu termínu realizace díla a to na základě pozastavení stavebních prací.
Během přerušení díla došlo mezi smluvními stranami k vyjasnění některých článků SOD a
požadavků zhotovitele zakázky. Práce na odstranění vad díla byly zahájeny dne 27.10.2020.
Dne 06.11.2020 proběhl kontrolní den stavby, kde za přítomnosti objednatele a zhotovitele
díla, autorského dozoru stavby, statika a zástupců SPP, došlo k potvrzení původní varianty
řešení díla dle Zadávací dokumentace a odsouhlasení dalšího postupu prací.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - prodloužení do prosince omezí provoz ZUŠ? OMM - ne. OSN - práce byly
obnoveny a vše probíhá dle zápisů z KD stavby. Zhotovitel odboural betonovou konstrukci do
podoby dle původního zadání. Na kontrolním dni byl přítomen MST.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 52-3014/20
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020, uzavřené dne 17.02.2020 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, kterým
se stanovuje doba realizace zakázky na období duben - prosinec 2020, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/9 Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem
Identifikace:
PD pro provedení stavby pro akci „Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem v Novém
Městě nad Metují“ je v současné době rozpracovaná. PD pro povolení stavby, kterou
zpracovala firma CONSMIK spol. s r.o., kde je v některých místech komunikace navrženo
snížení nivelety, neřešila, zda dojde snížením nivelety komunikace ke kolizi s inženýrskými
sítěmi. V uvedených místech dojde ke kolizi se sítěmi společnosti ČEZ Distribuce a.s., CETIN
a GasNet s.r.o. S ohledem na potřebnost snížení nivelety bylo svoláno jednání se zástupci
jednotlivých správců sítí, které se uskutečnilo v kanceláři ST dne 19.09.2019. Od jednotlivých
správců sítí bylo na uvedeném jednání sděleno, že se danému problému mohou věnovat až
v roce 2020. V roce 2020 bylo se správci sítí postupně jednáno. Správci sítí se vyjádřili, že
pokud dojde ke stavebním úpravám, bude náklady na přeložení jednotlivých sítí hradit investor
stavby, a to je město Nové Město nad Metují. Dále byla na podnět obyvatel ul. Pod Výrovem
řešena změna povrchu komunikace.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - není pro pokračování tohoto projektu v tomto rozsahu - jestliže jsme něčím
argumentovali u LAM, tzn. neustálý několikanásobný nárůst předpokládaných nákladů na
danou investici, tak tohle je principiálně stejné. ST - na to již u této akce upozorňoval již na
posledním zasedání ZM. Jde fakticky o odhadované částky takto rozsáhlé investice ve výši
cca 20 mil. Kč. I další radní se vyjádřili v tom smyslu, že na takovouto rozsáhlou rekonstrukci
město nemá dostatečné finanční zdroje, a proto by bylo dobré připravit opravu povrchu
komunikace v takové podobě, jako tomu bylo např. v ul. Rašínova, na to by měly být finance
nalezeny a zajištěny. Radní se shodli, že bude nutné tyto informace předložit do ZM. Tomu
také odpovídala úprava navrženého usnesení. Poté odhlasováno. OMM - upozorňuje, že
pokud uděláme pouze povrch, určitě některé problémy zůstanou k řešení - radní se shodli, že
bude třeba k těmto tématům (rekonstrukcím silnic a sítí v nich) vést koncepční diskusi.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 52-3015/20
RM bere na vědomí podané informace ohledně situace, která se týká projektování akce Stavební
úpravy komunikace ul. Pod Výrovem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 52-3016/20
RM ukládá OMM předložit informace o nákladech na realizaci, které již nyní vyplývají z
připravované "PD - Stavební úpravy komunikace ul Pod Výrovem", do ZM a dále předložit ZM k
rozhodnutí o pokračování a dokončení uvedené PD, nebo o zastavení prací na této PD a rozhodnutí
o dalším postupu, který povede alespoň k opravě povrchu této komunikace v ul. Pod Výrovem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/10 VZ - II/285 Nové Město nad Metují - hranice kr. RK
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují uzavřelo v lednu 2020 s KHK Smlouvu o spolupráci, která
upravuje společný postup při zadávání vypracování PD pro společné povolení a pro provedení
stavby „II/285 Nové Město nad Metují - hranice okresu RK“. KHK zastoupený ÚDRŽBOU
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., zpracoval zadávací dokumentaci a vyhlásil uvedenou
VZ. Dne 04.11.2020 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. RM je
předložen protokol o otevírání obálek a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Vypracování PD pro společné povolení a pro provedení stavby „II/285 Nové Město nad Metují
- hranice okresu RK“ bude pro město Nové Město nad Metují řešit PD nového chodníku, VO a
odvodnění v ul. Klopotovská. V uvedené VZ byly podány 3 nabídky. Nejlevnější nabídku
podala fy M - projekce s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové, IČO: 05061415, s celkovou
nabídkovou cenou 1.594.780 Kč vč. DPH, z čehož nabídková cena pro město Nové Město
nad Metují činí 219.010 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních bylo vysvětleno, odkud až kam by měla rekonstrukce proběhnout - tj., kde
nad Slavoňovem je hranice s okresem RK. Návazně na tuto rekonstrukci (souběžně s ní) je
třeba připravit vybudování chodníku směr Klopotov (PD) - toho se pak týkala velice obsáhlá
diskuse radních. OMM je potřeba počítat v rozpočtu na následující roky s položkou na
realizaci chodníku v souvislosti s realizací rekonstrukce uvedené vozovky.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 52-3017/20
RM souhlasí na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky na
vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Nové Město nad Metují
- hranice okresu RK“ firmě M - projekce s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové, IČO: 05061415, s
nabídkovou cenou pro město Nové Město nad Metují ve výši 219.010 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 52-3018/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou M - projekce s.r.o.,
Resslova 956/13, Hradec Králové, IČO: 05061415, na vypracování dokumentace a výkon
autorského dozoru stavební akce „II/285 Nové Město nad Metují - hranice okresu RK“, za
nabídkovou cenu 219.010 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/11 Žádost ředitelky "ZŠ Malecí" ve věci náhrady škody "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Žádost ředitelky "ZŠ Malecí" ve věci doporučení zřizovatele k řešení náhrady škody ve výši
316.730 Kč vzniklé Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod,
IČO: 00857858, v souvislosti s přečiny, kterých se týká pravomocný Trestní příkaz Okresního
soudu v Náchodě č. j.: 11 T 38/2019-545 ze dne 03.04.2019.
Odůvodnění:
Usnesením č. RM 47- 2764/20 ze dne 07.09.2020 RM souhlasila s tím, s tím, aby ředitelka
Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, IČO: 00857858, v řízení
vedeném Okresním soudem v Náchodě ve věci náhrady škody ve výši 316.730 Kč, vzniklé
Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, IČO: 00857858 v
souvislosti s přečiny, kterých se týká pravomocný Trestní příkaz Okresního soudu v Náchodě
č. j.: 11 T 38/2019-545 ze dne 03.04.2019, souhlasila s případným smírným řešením
spočívajícím v tom, že první žalovaná pí [osobní údaj odstraněn] uhradí škole částku ve výši
150.000 Kč s tím, že částku je možno hradit i v pravidelných měsíčních splátkách, které by
neměly být nižší než 5.000 Kč.
RM neschválila žádnou částku vůči druhé žalované, pí [osobní údaj odstraněn]. O toto
schválení nyní ředitelka ZŠ Malecí žádá z důvodů uvedených v dopise v příloze k tomuto
bodu.
Do RM konané dne 07.09.2020 bylo navrženo vůči pí [osobní údaj odstraněn] požadovat
částku ve výši 50.000 Kč, tato částka je opět navržena i nyní.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující k tomuto bodu byli: Ing. Maur, vedoucí OŠKS, TAJ, Ing. Němeček. Proběhl i
telefonát s PRAV, byly zodpovězeny dotazy radních v jakém právním stavu se tato kauza
nachází a jaká reálná řešení se v současnosti jeví jako možná. Ředitelka "ZŠ Malecí"
požaduje stanovisko RM, jako zástupce zřizovatele, jak má postupovat při dalším soudním
jednání - tj. příští týden dne 24.11.2020. Dále byly diskutovány další možné postupy a
scénáře.
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 52-3019/20
RM souhlasí s tím, aby ředitelka Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, IČO: 00857858, v řízení vedeném Okresním soudem v Náchodě ve věci náhrady škody ve
výši 316.730 Kč, vzniklé Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, IČO:
00857858, v souvislosti s přečiny, kterých se týká pravomocný Trestní příkaz Okresního soudu v
Náchodě č. j.: 11 T 38/2019-545 ze dne 03.04.2019, souhlasila s případným smírným řešením
spočívajícím v tom, že druhá žalovaná pí [osobní údaj odstraněn] uhradí škole částku ve výši 50.000
Kč s tím, že tuto částku je možno hradit i v pravidelných měsíčních splátkách, které by neměly být
nižší než 3.000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/12 Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují schválení zadávacích dokumentací a jmenování hodnotící komise
Identifikace:
ZM 9 schválilo podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí (dále jen
"OPŽP") na projekt Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad
Metují. Žádost byla schválena a bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. OMM nyní RM
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předkládá ke schválení zadávací dokumentaci a návrh SOD pro výběr dodavatele zakázky
Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují, která bude
zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele zakázky Protipovodňový
varovný a informační systém města Nové Město nad Metují - část digitální povodňový plán,
která bude vyhlášena jako zakázka malého rozsahu dle pravidel OPŽP. Vzhledem k tomu, že
je 1 ze zakázek zadávána v režimu zákona, je nezbytné jmenovat hodnotící komisi, která
zároveň provede i otevírání obálek. Tato komise bude i pro 2. zakázku, neboť se jedná o 1
dotační projekt. Zakázky budou vyhlášeny po jejich schválení.
Odůvodnění:
Na projekt Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují je
vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP. Pro zahájení prací nutné vyhlásit VŘ na
dodavatele.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz na hodnotící komisi - na základě jakého kritéria jsou tam lidé, kteří tam
jsou? ORM - v podstatě je to totožné jako složení komise pro hodnocení VZ, ale protože je
zde povinnost náhradníků za všechny členy, tak je to navrženo takto samostatně.
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 52-3020/20
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci (ZD) vč. návrhu smlouvy o dílo
k veřejné zakázce Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují, která
bude zadána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení zveřejněného podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 52-3021/20
RM schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci (ZD) vč. návrhu smlouvy o dílo
k veřejné zakázce Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují - část
digitální povodňový plán, která bude zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 52-3022/20
RM jmenuje hodnotící komisi, která provede zároveň otevírání obálek k zakázce Protipovodňový
varovný a informační systém města Nové Město nad Metují a Protipovodňový varovný a informační
systém města Nové Město nad Metují - část digitální povodňový plán v následujícím složení:
členové - Ing. Simona Vojnarová, Ing. Libor Hovorka, Bc. Alena Čečetková, p. Pavel Scheufler, Ing.
Zdeněk Slavík, náhradníci - Ing. Libor Pozděna, p. Petr Hable, Ing. Pavel Kmoníček, p. Jiří Lokvenc,
Ing. Pavel Benirške.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/13 Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy
komunikace ul. Na Zadomí západní část - dodatek č. 1 k SoD
Identifikace:
Stavba Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část je téměř dokončena,
dokončovací práce na schodišti vč. umístění zábradlí bude řešeno na jaře 2021. Dále byla
zahájena stavba Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část. Tato stavba byla
zahájena se zpožděním z důvodu dořešení přeložky sítí společnosti ČEZ Distribuce a.s. a
z důvodu provedení úpravy nivelety sítí společnosti CETIN a.s. Během prací na jižním i
západním Zadomí byly na stavbě dohodnuty vícepráce a méněpráce, na které je nyní
předkládán k odsouhlasení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Vzhledem k tomu, že práce na
přeložkách byly dokončeny v jiném termínu, než se předpokládalo, tak musí být zároveň i
posunut termín dokončení díla stavby komunikace.
Odůvodnění:
Odůvodnění je přílohou RM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - jde o poměrně vysoké procento navýšení - nabízí se otázka, proč toto nedokáže
postihnout zpracovaná PD? Je to fakticky u většiny akcí. ORM - vysvětlení, že zde vícepráce
vznikly v souvislosti se síťaři. O další informace a vysvětlení doplnil MST. V této souvislosti
pak radní diskutovali mj. o finanční rezervě v rozpočtu dané investice, je zde ale riziko
navyšování ceny při soutěži. ST a MST - snaží se maximálně účastnit kontrolních dnů na
akcích a mít veškeré informace tam, kde to lze, je pak jednáno i o kompenzacích právě
nejčastěji se síťaři - viz ul. Na Strážnici a ul. Nahořanská - chodníky.
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 52-3023/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - západní část“ mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404/20, 503 01 Hradec Králové - Plotiště nad
Labem, IČO: 45539006, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku 224.253,14 Kč vč. DPH na
celkovou cenu díla 9.502.877,32 Kč vč. DPH a kterým se prodlužuje termín dokončení díla do dne
30.06.2021. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/14 Chodníky v ulici Na Strážnici a Nahořanská - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Identifikace:
Stavba Stavební úpravy chodníků v ulici Na Strážnici a Nahořanská je téměř před
dokončením. Během realizace bylo na stavbě dohodnuto provedení prací, které bylo nutné
v rámci realizace provést. Zároveň došlo k přepočítání skutečných výměr provedených
zpevněných ploch. Na tyto práce je nyní předkládán k odsouhlasení dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo, který zahrnuje vícepráce a méněpráce.
Odůvodnění:
Během stavby Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a Nahořanská byly během stavby
dohodnuty vícepráce a méněpráce, které bylo nutné provést k řádnému dokončení díla. Jedná
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se o změny uznatelných a neuznatelných nákladů akce a dále vícepráce, které vyplynuly z
realizace akce. Popis změn je uveden v rekapitulaci objektů stavby, který je přílohou RM jako
součást rozpočtu. Celkové sníženy ceny díla uvedené v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo činí –
389.220,79, Kč bez DPH, tj. – 470.957,16 Kč včetně DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz, zda úspora není na úkor nějakých nedodělků? ST - uvedl místa, kde to
není dodělané a proč. Vše je dané a připravené v rozpočtu. Uváděná úspora vyplynula z
konečné výměry zadláždění atd.
Ing. Dostál - rovněž k debatě o úspoře a k rezervě - proč vznikl ten rozdíl? OMM a ST nechává se rezerva a při porovnání se skutečností, to pak může znamenat nižší potřebu jejího
využití, tzn., že jde pak o rozpočtovou rezervu.
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 52-3024/20
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Dlažba
Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, kterým se celková cena díla
snižuje o částku 470.957,16 Kč vč. DPH na celkovou cenu díla 4.990.689,33 Kč vč. DPH. RM
pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/15 Protokol o změně stavu poskytnutých nádob ke smlouvě o výpůjčce č. 70/0413
Identifikace:
V roce 2007 obdrželo město od fy EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy o výpůjčce kontejnery
na třídění papíru. Dne 29.02.2020 došlo k dopravní nehodě, při které byly zničeny 2
kontejnery na separovaný odpad (plasty a papír). Firma EKO-KOM, a.s., na základě smlouvy
o výpůjčce dodala kontejnery nové.
Odůvodnění:
Řidič byl vypátrán PČR a škoda byla řešena mezi ním a firmou EKO-KOM, a.s. Pro město
firma EKO-KOM, a.s., zajistila náhradu za zničené nádoby.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 52-3025/20
RM schvaluje předávací protokol firmy EKO-KOM, a.s., o změně stavu poskytnutých nádob, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/16 Zápis z 12. zasedání Komise životního prostředí ze dne 26.10.2020
Identifikace:
RM je předložen zápis z 12. zasedání Komise životního prostředí ze dne 26.10.2020 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 52-3026/20
RM bere na vědomí zápis z 12. zasedání Komise životního prostředí ze dne 26.10.2020 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Nové dotační programy a navrhované oblasti podpory v období 2021 - 2027
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Nové dotační programy a navrhované oblasti podpory v období 2021 - 2027
Identifikace:
MMR zveřejnilo přehled nových programů a navrhovaných oblastí podpory v období 20212027 v rámci Evropských fondů (viz příloha tohoto bodu). Je plánováno 8 operačních
programů, které navazují na ty stávající (IROP, OPŽP aj.). Přehled je aktuální k říjnu 2020,
jeho konečná podoba bude předmětem dalšího jednání a je podmíněná schválením příslušné
evropské legislativy. Pro obce je určen zejména Integrovaný regionální operační program.
Mezi navrhovanými opatřeními, které by naše město mohlo využít, najdeme: Rozvoj městské
dopravy (přestupní terminály); rozvoj cyklodopravy, Zkvalitňování vzdělávací infrastruktury
(ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ), Zabezpečení informačních systémů veřejné správy (kybernetická
bezpečnost), Infrastruktura sociálních služeb, Zkvalitňování veřejných prostranství (veřejná
prostranství a parky), Kulturní dědictví a cestovní ruch (kulturní památky, muzea, infrastruktura
cestovního ruchu). První výzvy nových operačních programů by mohly být zveřejněny do
konce roku 2021. Z tohoto důvodu je zapotřebí přípravu kvalitních projektů zohlednit v rámci
rozpočtu 2021 a v následujících letech. Koncepční otázky: Existuje v plánovaných investicích
města něco, co zapadá do přehledu navrhovaných oblastí s dotační podporou a kde je
potřeba dotáhnout připravenost do stavu, aby bylo možné požádat (až to bude aktuální) o
dotaci? Do kterých programů by měly budoucí žádosti směřovat a s jakými projekty?
Odůvodnění:
Je třeba seznámit se s novými oblastmi podpory v programovém období 2021-2027.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
K projednávanému koncepčnímu tématu diskutovali téměř všichni přítomní radní + ST, MST,
vedoucí OMM, vedoucí ORM a TAJ. Diskuse se mj. týkala jednotlivých dotačních programů a
možností pro zapojení projektů města do nich. V současnosti je ale příliš mnoho "neznámých"
než aby bylo možné konkretizovat, do čeho by se mohlo jít a do čeho ne. Diskuse se týkala
oblasti evropských fondů dle předložené přílohy, otázky jejich kritérií (viz vyloučené lokality
apod.). Radní se shodli, že bude třeba připravit podrobnější specifikace k oblastem, které jsou
dány v příloze. Na to pak navázat koncepční diskusí o prioritách. Ing. Němeček - upozornil, že
vše by mělo ale zároveň vycházet z investičního rozpočtu a ze semináře zastupitelů a z toho,
co má šance a co ne? Ing. Maur - musí zároveň existovat časové i věcné propojení s
"cestovní mapou vybraných investic - viz následující koncepční článek 4. Proto po schválení 2
usnesení k bodu 3/1 pokračovala diskuse k bodu 4/1. V té pak radní společně se zástupci
OMM rozebírali předpokládané prioritní investice dle koaličního ujednání a jejich šance na
získání dotací. Významná část kritické diskuse se týkala tzv. "informačního managementu" a
jeho nedostatků.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 52-3027/20
RM byla seznámena s přehledem nových programů a navrhovaných oblastí podpory v období 2021
- 2027 v rámci Evropských fondů zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj v listopadu 2020, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 52-3028/20
RM ukládá OMM předložit aktuální podrobné informace k výčtu dotačních programů, který zazněl
na jednání RM 52, a jsou označeny v příloze tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Aktuální „cestovní mapa“ vybraných akcí města (Zlatý trojúhelník, Hotel Metuj, Kino
70, areál býv. kasáren, ul. U Zázvorky)
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Investiční akce města
Identifikace:
Koncepční bod týkající se aktuální „cestovní mapy“ vybraných akcí města (Zlatý trojúhelník,
Hotel Metuj, Kino 70, areál býv. kasáren, ul. U Zázvorky). V příloze jsou jednotlivé body
rozepsány s přesahem na připravovaný rozpočet 2021.
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Odůvodnění:
Je třeba koncepčně projednat další vývoj a postup u rozpracovaných investičních akcí města.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 3/1 + informace MST - v tomto bodě jde vlastně o koncepční inventuru klíčových
investic - tzn. "kde jsme a co nás čeká" - viz přílohy. V duchu přílohy pak radní rozebírali
jednotlivé investice - data jednotlivých realizačních kroků v časové ose, bude třeba zpracovat
přehlednou excelovou tabulku, kde budou všechny důležité údaje uvedeny. Tuto tabulku
připraví OMM do další RM - viz připojené usnesení k bodu 4/1. Ing. Dostál - potřebujeme mít
vytvořený ucelený manuál investic. Kromě jiného zazněly i podrobné informace ke studii
Kasárna, byly diskutovány postupy, které by měly nastat po schválení vítězné studie. MST
informoval o návrzích z Komise pro výstavbu a rozvoj, aby na studii navázalo vytvoření
regulačního plánu pro dané území. Na to mají radní různé názory. Projednávány byly i
postupy týkající se objektu Metuj - do doby zpracování studie bude zajištěna nezbytná péče
(temperování, zabezpečení). Po schválení záměrů studie v ZM by pak měla navázat PD,
žádost o dotaci atd. Další téma byla vyvolaná investice související s chystanou rekonstrukcí
povrchu silnice u Zázvorky - tam bude město budovat chodník, projektuje se společně - bude
záležet na termínu realizace ze strany ŘSD ČR. Ing. Maur - kriticky se vyjádřil k tomu, že by
ŘSD ČR přistoupilo k realizaci až v roce 2022 - to je pro něj nepřijatelné a je třeba vyvinout
maximální úsilí k tomu, aby realizace proběhla v roce 2021. Každopádně by město mělo mít
peníze na "svou část" této investice připraveny v rozpočtu na rok 2021.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 52-3029/20
RM projednala aktuální vývoj a další postup u vybraných investičních akcí města (Zlatý trojúhelník,
Hotel Metuj, Kino 70, areál býv. kasáren, ul. U Zázvorky).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 52-3030/20
RM ukládá OMM zpracovat tabulku klíčových investičních akcí města s časovým harmonogramem
jednotlivých činností, které povedou k dokončení těchto vybraných investičních akcí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 VZ - Změna č. 1 Regulačního plánu „Rychta“ Nové Město nad Metují
Identifikace:
OMM předkládá RM ke schválení zadávací dokumentaci na výběr zpracovatele Změny č. 1
Regulačního plánu „Rychta“ Nové Město nad Metují - viz příloha tohoto bodu, která bude
radním zaslána dodatečně e-mailem.
Odůvodnění:
Zadávací dokumentace se opírá o schválené zadání Změny č. 1 Regulačního plánu území
mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka Nové Město nad Metují, které bylo
schváleno ZM 14 dne 17.09.2020. Zadávací dokumentace včetně SOD bude radním odeslána
e-mailem do konce tohoto týdne.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM informovala radní o dodatečně rozeslané zadávací dokumentaci - budou v ní
ještě učiněny drobné úpravy - doplnění komise a zkrácení etapy z 6 na 4 měsíce. Půjde o
vícekriteriální soutěž. Informace k samotné soutěži doplnil MST. Ze strany radních byl
diskutován počet členů projektových týmů a to, zda je soutěž vypsána příliš otevřeně a široce
nebo ne.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 52-3031/20
RM schvaluje zadávací dokumentaci na výběr zpracovatele Změny č. 1 Regulačního plánu
„Rychta“ Nové Město nad Metují vč. návrhu SOD ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Stará škola v Krčíně
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Stará škola v Krčíně
Identifikace:
Koncepční bod. Položená otázka mezi radní od MST: Jak dále postupovat v rekonstrukci
budovy staré školy v Krčíně?
Město započalo v r. 2020 s opravou střechy a krovu vč. statického zajištění objektu Stará
škola v Krčíně. Město získalo na I. etapu této akce dotaci z Královéhradeckého kraje a
z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR. V r. 2021 se předpokládá pokračovat s II.
etapou, tj. opravou střechy a krovu na nejstarší části budovy. Na II. etapu, na kterou je již
uzavřena smlouva o dílo, je možné podat žádosti o dotaci do obou dotačních programů
obdobně jako v r. 2020. RM 50 doporučilo ZM schválit podání těchto žádostí.
Aby město mohlo pokračovat v nutné rekonstrukci celého objektu je zapotřebí nechat
zpracovat projektovou dokumentaci a získat stavební povolení. Ačkoli dnes žádné
jednoznačně využitelné dotační možnosti nejsou známy, je předpoklad, že v rámci nového
programového období 2021 – 2027 bude v rámci evropských fondů navrženo takové opatření,
které bude využitelné pro Starou školu. Již nyní víme, že finance pravděpodobně půjdou na
kulturní dědictví (kulturní památky, muzea, knihovny), konkrétní podmínky zatím známy
nejsou.
Pro případ, že by se našel vhodný dotační titul pro objekt Staré školy, je třeba mít k dispozici
projektovou dokumentaci, která bude obsahovat řešení základních dispozic objektu a mít
platné stavební povolení. Úprava dispozic je navržena Spolkem Krčín, rovněž budoucí využití
objektu je nastíněno v materiálu Stará škola Krčín – Multifunkční centrum, ze kterého lze
vycházet. Součástí je také navrženo využití přilehlé zahrady. Uvedené dokumenty jsou
přílohou tohoto bodu.
Dalším doporučením je ustanovení pracovní skupiny Stará škola, kde by měli být zástupci
Spolku Krčín, památkáři, projektový manažer, zástupce města, zástupce městského muzea a
městské knihovny, případně osoba za cestovní ruch, senioři a další aktivní obyvatelé Krčína.
Výsledkem jednání pracovní skupiny by měla být detailnější náplň plánovaných aktivit
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v objektu vč. definování zodpovědnosti subjektů za konkrétní aktivity a to včetně finančního
zabezpečení provozu těchto aktivit. V případě vhodných dotačních možností by skupina pak
byla schopna pružně reagovat na případné změny v plánovaných aktivitách tak, aby byly
splněny dotační podmínky. V případě získání jakékoliv dotace se bude jednat o nutné zajištění
chodu zvolené aktivity/indikátoru projektu, tedy zajištění provozních nákladů a to minimálně po
dobu udržitelnosti záměru.
Odůvodnění:
Je třeba stanovit koncepci dalšího přístupu k objektu Staré školy v Krčíně.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář MST - viz informace v "Identifikaci" bodu. Pro další jednání o objektu vidí jako dobré
zvážit ustavení pracovní skupiny. Radní se shodli, že klíčové pro objekt je dokončit střechu a
zajištění statiky objektu. Co se pak týká dalších aktivit, to bude třeba řešit. Je sice předpoklad,
že by cílem měl být zřejmě multifunkční objekt, ale určitě není dáno, že by to celé mělo být
zajištěno městem. Radní se shodli v tom, že bude iniciován vznik Pracovní skupiny Stará
škola v Krčíně s tím, že základní zadání skupině předloží MST. Ing. Němeček nesouhlasí se
skupinou, bude stejný problém jako u Pracovní skupiny Kasárna či Pracovní skupiny
Koupaliště. Ing. Prouza - zde ten smysl pro vytvoření skupiny vidí - v případě koupaliště šlo o
ideu, tady objekt existuje a něco se s ním dít musí. Nakonec se radní shodli v tom, že po
skončení základní investice by měl být formulován návrh dalšího využití objektu. Pracovní
skupina společně se Spolkem Krčín by měla takový návrh formulovat. O 2 připojených
usneseních bylo hlasováno samostatně.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 52-3032/20
RM byla seznámena s návrhem na využití objektu „Stará škola“ členy Spolku Krčín.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 52-3033/20
RM pověřuje MST navrhnout založení a obsazení Pracovní skupiny "Stará škola v Krčíně" za
účelem vytvoření návrhu náplně na využití objektu.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Kamenný most ve Vrchovinách
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Kamenný most ve Vrchovinách
Identifikace:
Koncepční bod. Položená otázka mezi radní od MST: Jak dále postupovat v rekonstrukci
kamenného mostu ve Vrchovinách?
Do příloh jsou přiloženy fotografie současného stavu po zajištění v rámci havarijního stavu
kamenného mostu. Dále vybrané výkresy z PD, vizualizace a stavební položkový rozpočet
vykazující 7 mil. Kč s DPH. K projednání a rozhodnutí je zda se držet navrženého technického
řešení, tedy navázat na opravu stávajícího mostu a vybudování lávky, zachovat tak původní
výškové propojení. Současná PD a rozpočet je potřeba aktualizovat o provedené práce
(spodní část mostu).
Nebo nechat naprojektovat levnější řešení a to formou bezpečného zprůchodnění současného
stavu. Projektant se bude zabývat stávající spodní části mostu, vytvoří rampy - pochůznou
plochu, zpřístupní historickou studnu (sníží nebo přidá schody), navrhne ve spolupráci s
ARCH zábradlí/zídku, navrhne odvodnění, přeložení stávajícího sloupu o cca 6 m na náklady
města. Pokud by byla zvolena tato varianta, OMM si nechá zpracovat cenové nabídky od
projektantů.
Z historie, dřívější RM:
Kamenný most byl vystavěn místními lidmi v roce 1907 a dle vyjádření místního občana byl
darován obci z důvodu kvalitního a bezpečného propojení nemovitostí před a za potokem a
dále s vybudováním studny a pumpy na užitkovou vodu. Po projednání v RM a OV bylo v roce
2016 zadáno zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce kamenného mostu
ve Vrchovinách na lávky pro pěší a cyklisty“. PD řeší zachování spodní části kamenného
mostu, jeho zakonzervování a umístění nové lávky pro pěší a cyklisty. Záležitost byla
několikrát projednávána v RM (projednání zápisu OV Vrchoviny, schválení zadání varianty
řešení, výběrové řízení na dodavatele stavby, projednání námitky proti Spojenému územnímu
a stavebnímu řízení atd.) a dále projednávána v OV Vrchoviny. Na uvedenou stavbu byla 2x
podána žádost o příslušné povolení stavby. V obou řízení však vždy bylo podáno odvolání
proti rozhodnutí se stejným obsahem. V měsíci únor 2019, před podáním druhé žádosti byla
svolána schůzka, které se zúčastnilo vedení města, projektant, statik, odpůrci řešeného
projektu a zástupci OV. Na místě byla projednávána složitá záležitost ohledně řešení stavu
kamenného mostu ve Vrchovinách, náklady na jeho obnovu a finanční možnosti města.
Mezitím se stav kamenného mostu postupně zhoršoval vlivem klimatických podmínek, což
vedlo nejprve k vynaložení finančních prostředků na úpravu projektové dokumentace a
v současné době pak k sesuvu části mostní konstrukce směrem ke korytu vodního toku, ke
kterému došlo v červnu 2020. Řešení havarijního stavu mostu bylo projednáno v RM 44 bod
5/20 a nyní v RM 45 bod 5/7. Návrh na řešení obnovy mostu v rozsahu možnosti přejezdu pro
jak osobní, tak i pro zemědělskou techniku je v současné době mimo finanční možnosti města.
V současné době bude nejprve řešen havarijní stav odbouráním části mostní konstrukce a
zabezpečením zbývající části a po odkrytí vrchních vrstev bude dále projednáváno možné
řešení mostní konstrukce. Bylo provedeno místní šetření ve Vrchovinách v místě původního
brodu za účasti zástupce fy Povodí Labe, s. p. Povodí Labe, s. p., neudělí souhlas se změnou
koryta vodního toku, jakékoliv úpravy jsou nepřípustné. Vstup do koryta vodního toku není
sjízdný. Jedná se v podstatě o svažitý zatravněný terén. Úpravy v části na pozemku v majetku
města nebude možné provést. V části na p. p. č. 878/6 v k. ú. Vrchoviny se nachází
kanalizační šachta, od které je zřejmě vybudován přepad do koryta vodního toku. Při snížení
Stránka 36

ZÁPIS Z PORADY
RM 52 ze dne 16.11.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
nivelety terénu na pozemku v majetku města p. p. č. 878/1 v k. ú. Vrchoviny by následně
mohlo dojít k nevhodnému odkrytí sousedících staveb. Dále se v místě na p. p. č. 1003 v k. ú.
Vrchoviny, jedná se o pozemek v majetku Povodí Labe, s. p., na kterém je koryto vodního
toku, nacházejí pravděpodobně nepovolené stavby, které zároveň brání k úpravám terénu.
Odůvodnění:
Je třeba stanovit koncepci dalšího postupu řešení Kamenného mostu ve Vrchovinách.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST komentoval aktuální fotodokumentaci stavu mostu a naznačil další možný postup. Na to
proběhla diskuse radních nad provizorním řešením. Důležité je most zprůchodnit pro pěší,
cyklisty apod. - diskuse nad zprovozněním mostu ve snížené - odbourané niveletě mostu.
Radní se po diskusi shodli na dalším postupu, tj. zajistit zpracování návrhu stavebních úprav
kamenného mostu ve Vrchovinách ve snížené niveletě. K tomu bude třeba schválit RO - viz
navýšení RO navrhovaného v bodě č. RM 52 - 6/2.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 52-3034/20
RM projednala aktuální stav a další postup u investiční akce Kamenný most ve Vrchovinách.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 52-3035/20
RM ukládá OMM nechat zpracovat návrh stavebních úprav kamenného mostu ve Vrchovinách ve
snížené niveletě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo
Identifikace:
Během měsíců srpen - říjen 2020 proběhly zabezpečovací práce na řešení havarijního stavu
kamenného mostu ve Vrchovinách. Tyto práce prováděla na základě SOD firma STAVIX s.r.o.
Během prací se vyskytly práce nad rámec SOD. Na tyto práce je nyní předkládán RM ke
schválení dodatek č. 1.
Odůvodnění:
Práce na řešení kamenného mostu byly zadány dle návrhu Ing. Jana Chaloupského, který je
autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika, geotechnika a pozemní stavby.
Vzhledem k tomu, že se řešil neprodleně havarijní stav, tak z časových důvodů byla akce
zadána na základě odhadu výměr, které zpracovala dodavatelská firma, bez provedených
průzkumů, jednotlivé zabezpečovací práce se řešily operativně na stavbě. Během provádění
stavebních prací bylo nutné provést navíc oproti položkovému rozpočtu tyto práce: osazení
příčných drenáží včetně umístění geotextilie na obou stranách mostní konstrukce z důvodu
odvedení dešťové vody mimo mostní konstrukci, zabezpečení zdiva stávající studny
ztužujícím věncem, větší rozsah spárování stávajícího kamenného zdiva, provedení sond u
pat klenby z důvodu prověření založení, větší rozsah použitého geokompozitu a odstranění
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živičných vrstev na zpevněných plochách. Na tyto vícepráce předložila dodavatelská firma
položkový rozpočet ve výši 213.999,- Kč bez DPH, tj. 258.938,79 Kč včetně DPH.
Vzhledem k tomu, že práce byly dokončovány v druhé polovině října, tak je položkový
rozpočet zpracovaný dle skutečnosti předkládán až nyní na jednání nejbližší RM.
Vzhledem k tomu, že na položce není dostatek finančních prostředků, tak bude nutné schválit
rozpočtové opatření navýšení akce Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve
Vrchovinách (§ 2219) o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební
úpravy ul. Na Zadomí - jižní, realizace (§ 2212).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V rámci diskuse k přechozímu bodu 6/1 došlo k navýšení původně navrženého RO v tomto
bodě, a to z důvodu přípravy na realizaci akce za účelem opatření vedoucích ke zprůchodnění
mostu ve snížené niveletě vč. návrhu řešení, který byl projednán v bodě č. RM 52 - 6/1.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 52-3036/20
RM schvaluje RO navýšení akce Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách (§
2219) o částku 50 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí jižní, realizace (§ 2213).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 52-3037/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Řešení havarijního stavu kamenného mostu
ve Vrchovinách“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., se sídlem: Türkova
828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku
258.938,79 Kč vč. DPH, celková cena díla činí 724.355,61 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem
tohoto dodatku ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 Zeleň a veřejný prostor ve městě
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Zeleň a veřejný prostor ve městě
Identifikace:
Koncepční bod. Týkající se projednání koncepčních materiálů k veřejné zelení v rámci
veřejného prostoru (studie, projektové dokumentace) - oblast sídliště Luštinec, parky u
Husova sboru a Jiráskovy sady.
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Podkladové materiály k jednání:
Územní studie k dohledání na https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-auzemi/uzemni-planovani/uzemni-studie/
Další materiály v přílohách, především situace. Nepřiložili jsme průvodní zprávy, rozpočty,
vytyčovací plány, osazovací plány, biologické posouzení, vyjádření síťařů apod. Jedná se o
spousty materiálů. V případě potřeby lze doložit. Taktéž máme k dispozici studentskou práci,
která se zabývala Jiráskovými sady s přesahem k bývalému koupališti.
Problémem mj. je zde to, že OMM do návrhu radničního rozpočtu na rok 2021 požadované
položky zařadilo, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků města na rok 2021 se dostaly
tzv. "pod čáru“, tzn., že se do chystaného návrhu rozpočtu města na rok 2021 nedostaly.
Odůvodnění:
Je třeba stanovit koncepci dalšího přístupu v oblasti řešení zeleně a veřejných prostor ve
městě dle návrhů z KŽP.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál vystoupil s obsáhlým vysvětlením radního a předsedy KŽP k nezbytnosti se začít
systémově zabývat zelení ve městě. Jde jim o vyloženě systémová řešení a nastartování
procesu, který by posunul přístup města a jeho institucí k oblasti zeleně. S tím je nezbytně
spojeno uvolnění potřebných finančních prostředků jak v rozpočtu 2021, tak v rozpočtech
dalších. Chybí zde aktuální pasport zeleně, není manuál pro práci se stromy a ostatní zelení
ve městě. Údaje v aplikaci Stromy pod kontrolou jsou nedostačující a nejsou aktualizovány.
Návrhy, které se týkají zeleně a jsou zpracované ve studiích veřejných prostranství, jsou bez
podrobné PD nerealizovatelné. Sídliště Luštinec a Jiráskovy sady nejsou řešeny vůbec. Proto
je třeba dostat do rozpočtu nezbytné částky, které by pomohly systémový a koncepční přístup
k zeleni ve městě odstartovat. ST upozornil na problémy, které souvisí s výsadbou nových
stromů - viz výsadba z dotace na sídlišti Luštinec, na kterou si občané z bytových domů
stěžují. Ing. Dostál - to je pro něj další důkaz nekoncepčnosti, tzn., musí být ty věci s
veřejností vždy prodiskutovány a musí jim to být vysvětleno. ST požádal Ing. Dostála, aby se
spojil s předsedou SVJ a pokusil se jim to vysvětlit. Navázala diskuse a polemika radních o
postupech při zpracování studií veřejných prostranství a jejich projednání. MST vyzval
Ing. Dostála, aby navrhnul nějaká města, kde toto mají dobře ošetřeno, abychom se poučili.
Ing. Dostál uvedl jako příklad město Litomyšl, příp. přislíbil uvést ještě další. Dále Ing. Dostál
upozornil, že bez erudovaných odborníků na zeleň a arboristiku to ale nepůjde. Je třeba, aby
byly jasně dány postupy závazné pro TS, pro nařizování náhradní výsadby, její druhové
skladby apod. Proto na to musí být v rozpočtu peníze. Ing. Němeček - vysvětlil, proč je
odpůrcem "studií do šuplíku", nikdy na tak velké záměry a projekty nebudeme mít potřebné
finance. Jako důležitější např. u Husova sboru vidí vybudování zpevněné propojovací cesty
namísto té hlinité, která vede z parku do ul. Na Bořetíně. Ing. Dostál uvedl, že je právě
nezbytné, aby se i zeleň, její vytváření, údržba a obnova dostala na roveň stavebním
investicím. Tzn., proto navrhuje, aby byly připraveny peníze na PD atd. Nakonec se radní
shodli v tom, že OMM prověří, jakým způsobem mají oblast městské zeleně zabezpečenou ve
srovnatelných městech v okolí.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 52-3038/20
RM projednala koncepční materiály týkající se veřejné zeleně a oblasti sídliště Luštinec, parky u
Husova sboru a Jiráskovy sady.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 52-3039/20
RM ukládá OMM prověřit problematiku řešení veřejné zeleně ve městech obdobné velikosti Nového
Města nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Návrh rozpočtu na rok 2021
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 8
Bez usnesení

8/1 Návrh rozpočtu na rok 2021
Identifikace:
Koncepční bod - náměty a připomínky k radničnímu návrhu rozpočtu města na rok 2021 - před
jeho projednáním v pracovním semináři ZM, který se bude konat 18. 11. 2020, v souvislosti s
přípravou rozpočtu 2021, jsou na jednání RM zařazeny k projednání podklady - Rozpočet na
rok 2021 - návrh, Porovnání schváleného rozpočtu 2020 a návrhu na 2021, Návrh rozpočtu
ORM, Plán oprav v gesci OSN.
Odůvodnění:
Pozvánka s programem pracovního semináře zastupitelů k rozpočtu na rok 2021 a uvedené
materiály byly rozeslány e-mailem i všem zastupitelům jako podklad pro rozpočtový seminář,
který se uskuteční dne 18.11.2020. Případné změny rozpočtu, které vzejdou z jednání RM 52,
budou předloženy k projednání na rozpočtovém semináři.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse nad rozpočtem města pro rok 2021 - vedoucí OF přednesl návrh v příjmové a
výdajové části návrhu rozpočtu na rok 2021, tj. předpoklady a očekávání. Upozornil na to, že
bylo zapracováno 5% snížení provozních nákladů MěÚ a organizací města. Radními pak byla
diskutována otázka výše nájemného z bytů, debatovali o možnostech investičního úvěru krátkodobý kontokorent apod. Shodli se v tom, že se takové peníze ale musí týkat prioritních
investic a ne je utratit za drobné akce. Bude třeba na rozpočtovém semináři zastupitelů řešit
otázku krytí klíčových investic. Chodník u Zázvorky, demolice objektu v ul. Nerudova, investice
na ZS apod. Ing. Kunte doporučil vést ale tuto debatu až v únoru 2021, kdy bude jasné, jak
rozpočet v roce 2020 nakonec dopadl a jaké zdroje na tyto investice budou. Od toho se pak
může odvinout i případný úvěr. Další diskuse se týkala jednotlivých investic, které jsou zatím v
návrhu rozpočtu tzv. "pod čarou". Ing. Dostál upozornil, že tam právě jsou i oba záměry
týkající se zeleně, tj. Jiráskův park a sídliště Luštinec. Nakonec se radní shodli v tom, co bude
uvedeno v textové části rozpočtu jako proklamace, do čeho, co nyní je těsně pod čarou, se v
roce 2021 určitě půjde i za cenu úvěru. Radní dále řešili i odložený bod z minulé RM, který se
týkal měřiče rychlosti ve Vrchovinách (od AMMANNu).
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K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 52-3040/20
RM byla seznámena s návrhem rozpočtu města na rok 2021 a postoupila ho k projednání na
rozpočtovém semináři zastupitelů (18.11.2020) ve znění upravených příloh.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/2 Nasvětlení přechodu u kruhového objezdu
Identifikace:
Na základě úkolu č. PVO 296-17691/19 ve znění: PVO ukládá OMM ve spolupráci s MP a TS
zpracovat návrh způsobu řešení nasvětlení přechodů u kruhové křižovatky u "hasičárny" vč.
kalkulace a předložit to k projednání, příp. schválení, do programu RM. OMM předkládá
zpracovaný návrh na nasvětlení přechodu. Dle nacenění projektanta vychází náklady na
realizaci doplnění VO, včetně PD na 178,4 tis. vč. DPH. Náklady na PD a realizaci jsou
vloženy do návrhu rozpočtu na rok 2021.
Odůvodnění:
OMM řešilo za přítomnosti TS s projektantem nasvětlení přechodu. Tento úkol byl v PVO v
loňském roce zadán na základě opakovaných podnětů občanů předkládaných na MP.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - navrhnul řešit nasvětlení přechodu u kruhového objezdu v rámci podpor
poskytovaných od fy Škoda auto Kvasiny. Klidně by počkal na to, zda by bylo od nich možné
získat nějaké finance. Radní se shodli, že o původním návrhu usnesení ve znění: "RM ukládá
OMM zařadit investiční akci nasvětlení přechodu u kruhové křižovatky T. G. Masaryka (u
hasičárny) do návrhu rozpočtu města na rok 2021 a zároveň zajistit projednání na
rozpočtovém semináři zastupitelů dne 18.11.2020." hlasováno nebude a nahradili ho
usnesením jiným, které bylo hlasováním (7 pro) schváleno.
K čl. 8/2 USNESENÍ č. RM 52-3041/20
RM ukládá MST projednat s kompetentním zástupcem ŠKODA Kvasiny případnou možnost získání
dotace na nasvětlení přechodu u kruhové křižovatky T. G. Masaryka (u hasičárny), v případě získání
dotace, tak RM ukládá OMM navrhnout zařadit tuto investiční položku do rozpočtu města na rok
2021 v průběhu roku.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/3 Doplnění VO do prostoru parkoviště v ul. Nerudova
Identifikace:
Na základě úkolu č. PVO 298-17708/20 ve znění: PVO ukládá TS zajistit doplnění VO do
prostoru placeného parkoviště v ul. Nerudova. Na nasvětlení parkovací plochy byla
zpracovaná situace nasvětlení a položkový rozpočet. Vzhledem k výši nákladů doporučují TS
zařadit doplnění VO do investic ORM. Dle nacenění projektanta vychází náklady na realizaci
doplnění VO, včetně PD na 178,4 tis. vč. DPH. Náklady na PD a realizaci jsou vloženy do
návrhu rozpočtu na rok 2021.
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Odůvodnění:
Úkol na PVO byl v lednu 2020 zadán na podnět MP - koncem roku 2019 došlo ke 2
problémům v prostoru nově zpoplatněného parkoviště v ul. Nerudova, při 1. byl úmyslně
převržen velký květináč se zeminou a při 2. došlo k zakrytí označníku ulice. Městský kamerový
systém tato místa zabírá, ale v nočních hodinách není z důvodu absence osvětlení ze
záznamů nic patrné, proto po dohodě s TS byla doporučena instalace doplňkového osvětlení.
TS řešily s OMM a s projektantem doplnění osvětlení parkovací plochy v ul. Nerudova.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o tom, zda by nebylo možné zajistit nasvětlení provizorně - např. od
parkovacího automatu. Navíc bude snaha o co nejrychlejší provedení demolice objektů města
v ul. Nerudova, takže řešení osvětlení zde bude pak součástí řešení celé ulice. Nakonec se
radní shodli, že o původně navrženém usnesení ve znění: "RM ukládá OMM zařadit investiční
akci nasvětlení parkovací plochy v ul. Nerudova do návrhu rozpočtu města na rok 2021a
zároveň zajistit projednání na rozpočtovém semináři zastupitelů dne 18.11.2020." hlasovat
nebudou. Usnesli se naopak na tom, že akce nebude do rozpočtu zařazena a bude prozatím
prověřena možnost alespoň provizorního nasvětlení prostoru parkoviště.
K čl. 8/3 USNESENÍ č. RM 52-3042/20
RM ukládá OMM nezařadit prozatím investiční akci Nasvětlení parkovací plochy v ul. Nerudova do
návrhu rozpočtu města na rok 2021 a prověřit možnost provizorního nasvětlení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

9 Diskuse
Odůvodnění: Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V závěrečné diskusi zazněla tato témata: Ing. Pozděna upozornil, že bude třeba co nejdříve
řešit budoucí přístup k vlastnictví části bývalého obchodu U Lípy - bylo doporučeno vložit do
další koncepční RM. Bývalý hotel Metuj - do doby studie pouze dohled a zabezpečení v rámci
gesce OSN. Objekt bývalé galanterie - budoucí využití - směna či prodej - to bude třeba
rozpracovat. Nemovitosti města - bytové domy, Dům zdraví atd. - zastavit jejich zastarávání bude řešeno v příští koncepční RM. Chystaná rekonstrukce "krajské" silnice ze Žižkova
náměstí směr Černčice a související investice města. Konec jednání RM 52 ve 20:50 hodin.
K čl. 9
Bez usnesení
Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 52 vyhotoven dne:
Zápis z RM 52 vypraven dne:
Zápis z RM 52 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
20. listopadu 2020
20. listopadu 2020
20. listopadu 2020
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