Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 87 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 07.03.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

2

Hable Petr

3

Přerušení

Odchod

Účast

13:00

17:45

Plná

starosta

13:00

17:45

Plná

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:45

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:52

17:45

Částečná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

17:45

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:45

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:45

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:45

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:45

Plná

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

13:00

13:07

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:07

17:00

Částečná

12

Mgr. Andrea Hofmanová

vedoucí OMP (OMM)

13:07

13:39

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:39

17:00

Částečná

14

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

14:16

16:22

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.03.2022

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO

2/2

Schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2022

2/3

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací

2/4

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2021

2/5

Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí

2/6

Žádost o povolení akce prodej exotického ovoce

2/7

Žádost o zapůjčení pódia – Aeroklub

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Žádost o koupi části pozemku parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB pro stavbu přeložky plynovodu v ul. Husitská

3/3

Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách

4.

Správa nemovitostí

4/1

Žádost o souhlas s přenecháním části pronajatých nebytových prostor do podnájmu

4/2

Neplatiči nájemného v bytech města

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

5.

Rozvoj

5/1

Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště

5/2

Žádost o vyhrazené parkovací stání v ul. Malecí u č. p. 580

5/3

Návrh na zjednosměrnění ul. Kosařova

5/4

Žádost o souhlas s umístěním 2 ks bannerů na plotě "ZŠ Malecí"

5/5

Návrh na zařazení položky § 2219 - Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách
- realizace do investičního rozpočtu na rok 2022

5/6

VZ - Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad Metují
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5/7

VZ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní

5/8

Požadavky města ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa

5/9

Žádost o provedení živičného krytu v ul. Budín

5/10

Vyjádření k přístupové komunikaci č. p. 60, Vrchoviny

5/11

Rekonstrukce Staré školy v Krčíně - zpracování projektové dokumentace

5/12

Návrh Změny č.1 RP Rychta

5/13

Regulace reklamních ploch ve městě

5/14

Podnět občana - nové kontejnerové stání v ul. Na Bořetíně

5/15

Žádost o revokaci usnesení, oplocení ul. Husova

5/16

Dodatek č. 2 ke SOD na PD chodníku v ul. Klopotovská

5/17

Parkovací stání pro přístavbu objektu č. p. 233 ul. Zborovská

5/18

Smlouva o právu provést stavbu - zpevněná plocha a dešťová kanalizace na p. p. č. 676/1
v k. ú. Krčín

5/19

Návrh řešení úpravy pozemku p. p. č. 2292 v k. ú. Nové Město nad Metují

5/20

Kácení stromů v Jiráskových sadech

5/21

Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 237/2018

5/22

Nové systematizované místo

5/23

Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova - posun termínu realizace

6.

Finance

6/1

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

6/2

Prodej rehabilitačního lehátka

6/3

Navýšení příjmů o přijatou vratku transferů - RO

6/4

Smlouva o termínovaném vkladu s Komerční bankou a. s.

7.

Různé

7/1

Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 27.01.2022

7/2

Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 07.02.2022

7/3

Licenční smlouva programu MP Manager

7/4

Akce "Ukliďme Česko" - jarní úklid našeho města

7/5

Prodej vysokozdvižné plošiny
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7/6

Nakupování energií prostřednictvím PXE

7/7

Analýza potřeb na území obcí PO1 ve správním území Nové Město nad Metují

7/8

Dodatek ke smlouvě na tisk Novoměstského zpravodaje

7/9

Zpráva o činnosti Městského úřadu 2021

7/10

Smlouva o výpůjčce

7/11

Alternativy vytápění plynem - úkol pro PNT s.r.o.

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 79-4434/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Zápis č. 12 z jednání Komise dopravní ze dne 20.10.2021

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnost umístění dopravního značení A12b Chodci v úseku od
označení konce obce Nové Město nad Metují po konec k. ú. Nové Město nad Metují
nebo autobusovou zastávku Nové Město nad Metují, Studýnka.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

02.03.2022: Žádost o nový termín. Zástupce DI PČR sdělil, že možnost doplnit
dopravního značení A12b Chodci je možné. Nyní je řešeno konkrétní umístění DZ.

Číslo úkolu:

RM 84-4619/22

Název:

Smlouva na monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka
2022

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo č. 13/2022 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a
Železova louka“ mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou
společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO: 26473330, za cenu 59.060
Kč bez DPH, tj. 71.462,60 Kč vč. 21 % DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje
ST jejím podpisem.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána a uložena na OF.

Číslo úkolu:

RM 84-4612/22

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Majetku města, SDH Vrchoviny a
Skladu materiálu Vrchoviny ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Termín plnění: 18.04.2022
Původní plnění: 07.03.2022

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 21.02.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 25.02.2022
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Číslo úkolu:

RM 84-4610/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Odpis nevymahatelných pohledávek

Zadání:

schvaluje
odpis nevymahatelných pohledávek za ubytování v městské ubytovně za období
březen 2019, za období červenec 2018 a za vyúčtování nákladů MP na dopravu do
PZS z r. 2019, tedy pohledávky za 3 dlužníky v celkové výši 5.247 Kč, ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Pohledávky byly odepsány.

Číslo úkolu:

RM 84-4603/22

Název:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti č. 240/2019

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti na p. p. č. 619/16 v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem dopravního
připojení stavby „NOVOSTAVBA OBJEKTU BEZBARIÉROVÉHO BYDLENÍ na p. p.
č. 2332 a 638/7 v k. ú. Nové Město nad Metují“ č. 240/2019. Dodatek č. 1 k uvedené
Smlouvě je uzavírán mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROBUST
INVEST Nové Město Malecí s.r.o., Příběnická 939/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO:
07928301, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

1.3.2022: Žádost o posun termínu. Prozatím na město nebyl doručen uvedený
dodatek č.1 podepsaný stavebníkem.

Číslo úkolu:

RM 84-4600/22

Název:

Vyjádření k podkladům rozhodnutí - „Opěrná zeď a zastřešení dvorku u RD č. p.
17 v místní části Vrchoviny

Zadání:

nesouhlasí
s dodatečným povolením stavby "Opěrná zeď a Sklad dřeva - zastřešení dvorku u
RD" umístěné na pozemku p. p. č. 878/12 ve vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn] a
na pozemku v majetku města Nové Město nad Metují p. p. č. 878/6 vše v k. ú.
Vrchoviny. Pozemek p. p. č. 878/6, na kterém je již umístěna část opěrné zdi, není
uveden v předložené PD.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 22.02.2022: Splněno. Nesouhlasné vyjádření bylo vydáno a předán na
OVRR.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 25.02.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 21.03.2022
Původní plnění: 07.03.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 22.02.2022
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Číslo úkolu:

RM 84-4591/22

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Program obnovy objektů historické či architektonické hodnoty města Nové
Město nad Metují pro rok 2022

Zadání:

schvaluje
vzorovou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč ve znění přílohy
tohoto bodu, která je přílohou Pravidel pro financování a poskytování dotace
z rozpočtu města v rámci Programu obnovy objektů historické či architektonické
hodnoty města Nové Město nad Metují č. 1/2022/PR.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo ZM 23.

Číslo úkolu:

RM 84-4582/22

Název:

Prodej části pozemku p. p. č. 619/8 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Družstevní

Zadání:

nesouhlasí
se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
619/8 v k. ú. Nové Město nad Metují, neboť změnou vlastnictví požadované části
pozemku by došlo k trvalému znehodnocení městského pozemku jako celku a vzniku
limitu pro jeho budoucí koncepční využití. RM doporučuje podání žádosti o zřízení
vyhrazeného parkovacího stání pro osobu se zdravotním postižením, kdy žadatelem
je vždy osoba se zdravotním postižením nebo její opatrovník.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Usnesení RM odesláno žadateli.

Číslo úkolu:

RM 84-4581/22

Název:

Vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemku parc. č. 2127, jehož
součástí je budova č. p. 926, ul. U Lípy, k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
ST jednat společně s OŠKS o podílu TTC na úhradách nájmu nebytových prostor v
ul. U Lípy v č. p. 926, a to ve vazbě na finanční příspěvky města pro činnost
sportovních klubů.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Plnění k 03.03.2022: Schůzka proběhla, vše bylo vysvětleno.
Plnění ke dni 15.02.2022: ST - včera proběhla schůzka s předsedou TTC a ve středu
23.2. vysvětlím záležitost členům VV TTC.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 23.02.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 16.02.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 03.03.2022
Původní plnění: 21.02.2022

Stránka 7

ZÁPIS Z PORADY
RM 87 ze dne 07.03.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 84-4577/22

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2022

Zadání:

schvaluje
limit počtu zaměstnanců (PZ), přepočtený počet zaměstnanců (PPZ), objem
prostředků na platy (PP) a prostředky na dohody (D) pro rok 2022 takto: Městská
knihovna Nové Město nad Metují - PZ: 8, PPZ: 6,7, PP: 2.634.080 Kč, D: 100.000 Kč;
Městské muzeum Nové Město nad Metují - PZ: 7, PPZ: 7, PP 2.590.000 Kč, D:
240.000 Kč; Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - PZ:
65, PPZ: 59, PP: 26.355.624 Kč, D: 1.100.000 Kč.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 84-4576/22

Název:

Žádost o souhlas vlastníka s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ
Krčín

Zadání:

souhlasí
s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín na adrese Žižkovo náměstí 1,
Nové Město nad Metují.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 84-4575/22

Název:

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o změnu v rejstříku škol a školských
zařízení

Zadání:

souhlasí
se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola Krčín, z 360 na 400 s účinností ode dne
01.03.2022 a s podáním žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských
zařízení.

Založeno:

09.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 09.02.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 28.02.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 28.02.2022
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Číslo úkolu:

RM 82-4518/22

Zodpovědný: Plšek Petr

Název:

Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - p.
p. č. 2176/20 v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
Dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části
pozemku p. p. č. 2176/20 v k. ú. Nové Město nad Metují se spol. České dráhy, a.s.,
IČO: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST podpisem dohody.

Založeno:

13.01.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřena dne 26.01.2022.

Číslo úkolu:

RM 81-4479/21

Název:

Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova

Zadání:

ukládá
OMM zahájit proces vynětí pozemku p. p. č. 390/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ze
ZPF.

Založeno:

16.12.2021

Plnění úkolu:

01.03.2022: OMM podalo žádost o vynětí ze ZPF. Úkol probíhá.

Číslo úkolu:

RM 83-4550/22

Název:

Nájemné nebytových prostor - zvýšení o inflační koeficient

Zadání:

souhlasí
se zvýšením nájemného z nebytových prostor v majetku města o zjištěnou míru
inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %, a to u těch smluv, kde to smluvní podmínky dovolí.

Založeno:

27.01.2022

Plnění úkolu:

28.02.2022
K dnešnímu dni nebyly vráceny všechny podepsané Dodatky, tudíž neproběhla
registrace těchto Dodatků v registru smluv.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 16.02.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 04.04.2022
Původní plnění: 07.03.2022

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 21.03.2022
Původní plnění: 07.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 85-4661/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Výsledek rozpočtu za r. 2021 a vazba na rozpočet r. 2022 - podnět Ing. Maura

Zadání:

projednala
podnět Ing. Maura, který se týkal výsledku rozpočtu za rok 2021 a jeho vazby na
rozpočet roku 2022 a aktuální informace OF k této problematice.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 85-4655/22

Název:

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem města Nové Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
Pravidla pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
(kromě darování a nájmu bytu a nebytových prostor) č. 1/2022 s účinností ode dne
01.03.2022, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Pravidla zveřejněna na webu a zaslána auditorovi k umístění na intranetu.

Číslo úkolu:

RM 85-4653/22

Název:

Žádost Rokáč Zámecký klub o zapůjčení mobilního pódia

Zadání:

souhlasí
se zapůjčením mobilního pódia dne 05.03.2022 do Zámeckého klubu v Novém Městě
nad Metují. RM ukládá TS kontaktovat žadatele a zajistit předání mobilního pódia.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Se žadatelem jsem komunikoval, vydání podia je dojednáno

Číslo úkolu:

RM 85-4652/22

Název:

Společné projednání návrhu změny č. 2 a 4 územního plánu - připomínky města

Zadání:

ukládá
ST ve spolupráci s OMM podat připomínku v rámci společného jednání k "Návrhu
změny č. 2 a 4 Územního plánu Nové Město nad Metují" na zanesení cyklotras v
úseku "Ammann - Vrchoviny" a "Spy - les Obora" do veřejně prospěšných staveb.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 02.03.2022
Původní plnění: 21.02.2022

Zodpovědný: Hofmanová Andrea, Mgr.

Termín plnění: 01.03.2022
Splněno: 01.03.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 05.03.2022
Splněno: 02.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 01.03.2022
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Číslo úkolu:

RM 85-4638/22

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

VZ - Zpracování PD pro modernizaci "ZŠ Malecí"

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace pro modernizaci ZŠ Malecí v
Novém Městě nad Metují" firmě S atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, za
nabídkovou cenu 673.379,00 Kč vč. DPH.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo uveřejněno na profilu
zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 85-4637/22

Název:

VZ - Stavební úpravy "MŠ Rašínova"

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení akce MŠ Rašínova - výměna rozvodů vody (§ 3111) o 200 tis. Kč a
navýšení akce MŠ Rašínova - rekonstrukce spojovacího krčku (§ 3111) o 200 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební úpravy komunikace v ul. Na
Bořetíně k ul. Sokolská - PD (§ 2212) ve výši 150 tis. Kč, Demolice objektu čp. 142
v ul. Nerudova (§ 3639) ve výši 150 tis. Kč a přesunem z akce ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben - PD (§ 3113) ve výši 100 tis. Kč.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 85-4633/22

Název:

VZ - PD - Rekonstrukce č. p. 14 na odborné učebny "ZŠ Komenského"

Zadání:

souhlasí
se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu "PD - Rekonstrukce č.p. 14 na odborné
učebny ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují“ a ukládá OMM vypsat tuto
veřejnou zakázku opětovně s posunem termínu odevzdání předmětu veřejné zakázky
do konce roku 2022.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 01.03.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 02.03.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 28.02.2022
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Číslo úkolu:

RM 85-4628/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Nákup užitkového vozidla pro TS

Zadání:

schvaluje
kupní smlouvu na koupi užitkového vozidla Citroën Jumper 2.2HDi L2H1 pro potřeby
TS, a to za kupní cenu 399.300 Kč vč. DPH, od firmy Auto ESA a.s., K Učilišti 170,
102 00 Praha 10, pobočka Auto ESA a.s., provozovna Bratří Štefanů 973/63A, 500
03 Hradec Králové. RM pověřuje ST podpisem kupní smlouvy ve znění přílohy k
tomuto bodu.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Splněno kupní smlouva byla podepsána a zveřejněna.

Číslo úkolu:

RM 85-4627/22

Název:

Nákup užitkového vozidla pro TS

Zadání:

uděluje
výjimku ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání zakázek malého
rozsahu čl. 6 Výjimky - Výhradní dodavatel z technických důvodů - pro nákup
užitkového vozidla pro potřeby TS.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

Auto bylo zakoupeno.

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 02.03.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 07.03.2022
Splněno: 03.03.2022
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1 ÚVODNÍ INFORMACE

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 13:20 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
13:20 - 13:35 OSN
4.
Správa nemovitostí
13:35 - 13:40 OMM
5.
Rozvoj
13:40 - 16:30 OMM
6.
Finance
16:30 - 16:35 OF
7.
Různé
16:35 - 17:20
8.
Diskuse
17:20 - 17:45
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní odhlasovali program jednání RM 87 doplněný o 3 nové body na tzv. "žlutých papírech".
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 87-4668/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 87:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.03.2022

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

Školství, kultura a sport
Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO
Schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2022
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2021
Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí
Žádost o povolení akce prodej exotického ovoce
Žádost o zapůjčení pódia - Aeroklub

3.
3/1
3/2
3/3

Majetkoprávní úkony
Žádost o koupi části pozemku parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB pro stavbu přeložky plynovodu v ul. Husitská
Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Žádost o souhlas s přenecháním části pronajatých nebytových prostor do podnájmu
Neplatiči nájemného v bytech města
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
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5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5

5/19
5/20
5/21
5/22
5/23

Rozvoj
Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště
Žádost o vyhrazené parkovací stání v ul. Malecí u č. p. 580
Návrh na zjednosměrnění ul. Kosařova
Žádost o souhlas s umístěním 2 ks bannerů na plotě "ZŠ Malecí"
Návrh na zařazení položky § 2219 - Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve
Vrchovinách - realizace do investičního rozpočtu na rok 2022
VZ - Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad Metují
VZ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní
Požadavky města ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa
Žádost o provedení živičného krytu v ul. Budín
Vyjádření k přístupové komunikaci č. p. 60, Vrchoviny
Rekonstrukce Staré školy v Krčíně - zpracování projektové dokumentace
Návrh Změny č.1 RP Rychta
Regulace reklamních ploch ve městě
Podnět občana - nové kontejnerové stání v ul. Na Bořetíně
Žádost o revokaci usnesení, oplocení ul. Husova
Dodatek č. 2 ke SOD na PD chodníku v ul. Klopotovská
Parkovací stání pro přístavbu objektu č. p. 233 ul. Zborovská
Smlouva o právu provést stavbu - zpevněná plocha a dešťová kanalizace na p. p. č. 676/1
v k. ú. Krčín
Návrh řešení úpravy pozemku p. p. č. 2292 v k. ú. Nové Město nad Metují
Kácení stromů v Jiráskových sadech
Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Nové systematizované místo
Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova - posun termínu realizace

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

Finance
Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole
Prodej rehabilitačního lehátka
Navýšení příjmů o přijatou vratku transferů - RO
Smlouva o termínovaném vkladu s Komerční bankou a. s.

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

Různé
Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 27.01.2022
Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 07.02.2022
Licenční smlouva programu MP Manager
Akce "Ukliďme Česko" - jarní úklid našeho města
Prodej vysokozdvižné plošiny
Nakupování energií prostřednictvím PXE
Analýza potřeb na území obcí PO1 ve správním území Nové Město nad Metují
Dodatek ke smlouvě na tisk Novoměstského zpravodaje
Zpráva o činnosti Městského úřadu 2021
Smlouva o výpůjčce

8.

Diskuse

5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18

HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 07.03.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 87 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 87-4669/22
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

2/1 Žádost o příspěvek na neinvestiční výdaje - PROINTEPO
Identifikace:
PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. žádá o finanční příspěvek
pro rok 2022 na neinvestiční a provozní výdaje z důvodu, že do školy dochází žák s trvalým
bydlištěm v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Nedoporučujeme schválit finanční příspěvek, ve městě funguje obdobná
škola "Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.", kterou město finančně
podporuje.
Vyjádření OF: Ztotožňuji se se stanoviskem OŠKS.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 87-4670/22
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku společnosti PROINTEPO - Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola s.r.o. V Novém Městě nad Metují funguje obdobná škola "Mateřská
škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.", kterou město finančně podporuje.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Schválení účetních odpisů příspěvkových organizací na rok 2022
Identifikace:
OŠKS předkládá ke schválení RM návrh účetních odpisů příspěvkových organizací na rok
2022 zpracovaný na základě žádostí ředitelů příspěvkových organizací - viz příloha k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
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Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 87-4671/22
RM schvaluje účetní odpisy příspěvkových organizací na rok 2022 takto: Základní škola Nové
Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod - 38 224 Kč, Základní škola Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod - 38 964 Kč, Základní škola a Mateřská škola Krčín - 127 903 Kč,
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 - 31 020 Kč, Mateřská škola, Nové Město
nad Metují, Na Františku 845 - 26 388 Kč, Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město
nad Metují - 30 012 Kč, Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 - 13 740
Kč, Městská knihovna Nové Město nad Metují - 299 112 Kč, Městské muzeum Nové Město nad
Metují - 8 724 Kč, Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují - 122 551 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Identifikace:
RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných
městem.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem je dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci RM. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny
vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní
závěrka (výkazy) a inventarizační zpráva. Informace o postupu schvalování jsou uvedeny v
příloze k tomuto bodu. Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky k nahlédnutí na OF,
zároveň budou k dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 87-4672/22
RM schvaluje účetní závěrky včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací města Městská knihovna Nové Město nad Metují; Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město
nad Metují; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují; Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588;
Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845; Mateřská škola, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600; Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a
Mateřská škola Krčín; Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, za
účetní období 2021 sestavené ke dni 31.12.2021 dle přiložených protokolů - ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/4 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2021
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2021 a jeho rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - viz
příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů a s usnesením č. RM 109-3713/07. OŠKS doporučuje schválit.
Vyjádření OF: Souhlasím. O navrženém poměru rozdělení do fondů lze na RM diskutovat.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 87-4673/22
RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021 a jeho
rozdělení do fondů ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí
Identifikace:
Na základě spolupráce s městem Nové Město nad Metují a s MK při pořádání různých akcí
žádá pí [osobní údaj odstraněn] RM o povolení umístění 4 menších atrakcí pro děti na části
vyvýšené plochy před "vlaštovkami" od předzahrádky CAFÉ POHODA JAZZ s.r.o. směrem k
zámku na dobu ode dne 27.06. do dne 10.07.2022. Pořadatelé akce budou dodržovat
veškerá, v tu dobu platná opatření proti šíření pandemie COVID-19.
Odůvodnění:
Vyjádření OVV: Souhlasí za podmínek ponechání průjezdu na zámek - na organizaci svateb
to jinak nemá vliv.
Vyjádření MP: MP nemá k uvedené akci námitek.
Vyjádření OŠKS: Jedná se již o tradiční akci. Akce probíhá ve spolupráci s MK.
Doporučujeme souhlasit.
Vyjádření OF: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je v případě lunaparků a
jiných atrakcí stanoven ve výši 10 Kč/m2/den. Fyzické a právnické osoby pořádající akce
podporované městem jsou dle čl. 7 OZV od poplatku osvobozeny.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 87-4674/22
RM schvaluje umístění 4 menších atrakcí pro děti na části vyvýšené plochy před "vlaštovkami" od
předzahrádky CAFÉ POHODA JAZZ s.r.o. směrem k zámku na dobu ode dne 27.06. do dne
10.07.2022 za předpokladu, že budou dodržena veškerá v tu dobu platná opatření proti šíření
pandemie COVID-19. Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem
předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/6 Žádost o povolení akce prodej exotického ovoce
Identifikace:
Virunga s. r. o. žádá město o povolení prodeje exotického ovoce a dalších produktů, který se
uskuteční v neděli 27.03.2022 od 8:00 do 16:00 hodin na Husově náměstí v prostoru před
"vlaštovkami". Doprava proběhne osobním autem a dodávkou do 3,5 t. Pořadatel si zajistí
stánky a stoly, požaduje připojení na energo sloupek. Případný odpad se pořadatel zavazuje
odvézt na vlastní náklady.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Na základě OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství je
umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje zpoplatněno částkou 20 Kč za m2 a den.
Vyjádření OMM: Souhlasí.
Vyjádření TS: S konáním akce souhlasí.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Připomínka Ing. Maura, který povolení prodeje exotického ovoce na Husově náměstí bere jako
negativní precedens pro případné další žadatele - nepovažuje uvedený prostor za vhodný k
takovému využití. K jeho názoru se v diskusi připojil Ing. Dostál. ST i MST v povolení problém
nevidí, je to způsob oživení dění na náměstí, nevidí v tom nějaký nebezpečný či negativní
precedens. K tomuto názoru se přidal Ing. Prouza. Poté bylo hlasováno o souhlasu s akcí - 4
pro a 2 proti - usnesení bylo přijato.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 87-4675/22
RM souhlasí s konáním prodejní akce "Exotického ovoce v Novém Městě nad Metují", která se
uskuteční v neděli 27.03.2022 od 8:00 do 16:00 hodin na Husově náměstí v prostoru před
"vlaštovkami" za podmínky, že k dopravě budou použita pouze vozidla do 3,5 t. Veškeré podmínky
záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila
RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 87-4676/22
RM ukládá OŠKS zajistit koordinaci mezi TS a pořadatelem akce "Exotického ovoce v Novém
Městě nad Metují", která se uskuteční v neděli 27.03.2022 od 8:00 do 16:00 hodin na Husově
náměstí v prostoru před "vlaštovkami".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/7 Žádost o zapůjčení pódia - Aeroklub
Identifikace:
Předseda spolku Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. žádá RM o bezplatné zapůjčení a
postavení pódia na dětský den s branně bezpečnostní tématikou, který se koná v pátek
03.06.2022 na novoměstském letišti.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci podporovanou městem, bereme na vědomí.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční a velice zdařilou akci pro
novoměstské mateřské školy a první stupeň základních škol, doporučujeme schválit.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 87-4677/22
RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení zastřešeného městského pódia spolku Aeroklub
Nové Město nad Metují z.s. na Branně bezpečnostní den, který se koná v pátek 03.06.2022 na
novoměstském letišti.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 87-4678/22
RM ukládá TS zajistit postavení zastřešeného pódia ve čtvrtek 02.06.2022 na novoměstském letišti
a zbourání a odvoz zastřešeného pódia v pondělí 06.06.2022.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY

3/1 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], podal žádost o koupi části pozemku parc. č. 452/1 o výměře cca
163,37m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, v k. ú. Nové Město nad
Metují, mezi ulicemi 28. října a Smetanova, a to za účelem zřízení dětského hřiště pro
provozovnu kavárny, která se bude nacházet v novostavbě bytového domu na pozemcích
parc. č. 446/7, 446/11, 446,13, 452/6, 937 a 1463, které jsou ve vlastnictví Nyklíček s.r.o.
Odůvodnění:
OMP nedoporučuje prodej části pozemku s ohledem na platný ÚP a také s ohledem na možné
budoucí komplexní řešení této lokality (garážové území). Vyjádření odborných útvarů jsou v
příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
MST - od OÚ vč. ARCH je doporučeno nesouhlasit s prodejem pozemku na vybudování
dětského hřiště. Osobně by se také nepřikláněl k prodeji, ale bylo by vhodné doplnění
usnesení o možnost realizace hřiště formou výpůjčky nebo pronájmu městského pozemku pro
žadatele. Ing. Maur - rozumí tomu a zároveň nerozumí. Rozumí, že se OÚ ve svém
nesouhlasu odvolávají na koncepci tohoto území. Několikrát jsme se o koncepci bavili, ale
nikdy neslyšel nic konkrétního. ST - celá uvedená lokalita vč. garáží se fakticky nachází ve
veřejném prostoru. Šlo by o dočasné využití. Ing. Dostál - umí si představit formu výpůjčky a
realizace hřiště pod kontrolou OMM a ARCH. Ing. Němeček - obává se, že v případě realizace
hřiště bude pak již komplikované docílit koncepční změny a bude trvat tlak na odkoupení. Po
další diskusi radních bylo hlasováno o 2 usneseních: 1/ zamítnutí žádosti o koupi pozemku - 6
pro; 2/ jednat o podmínkách případného nájmu nebo výpůjčky pozemku - 5 pro, 1 zdržel se bylo rovněž přijato.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 87-4679/22
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku parc. č.
452/1 o výměře cca 163,37m2, v k. ú. Nové Město nad Metují, neboť navrhované využití části
pozemku neodpovídá platnému ÚP a zároveň by prodejem části pozemku došlo ke vzniku limitu pro
budoucí komplexní řešení lokality garážových dvorů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 87-4680/22
RM ukládá OMM jednat se žadatelem o případných podmínkách nájmu nebo výpůjčky pozemku
parc. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB pro stavbu přeložky plynovodu v ul.
Husitská
Identifikace:
V rámci rekonstrukce inundačního mostu v ul. Husitská je nutné realizovat přeložku plynu
mimo těleso propustku. Pro souhlas společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše, která je v této věci zastoupená společností
GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno, se stavbou mostu pro stavební řízení, je nutné uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. 8800081177/1/BVB/P na nové umístění přeložky plynovodu do
pozemků parc. č. 134/1, 675/1, 675/14, v k. ú. Krčín. Za zřízení věcného břemene bude městu
uhrazena částka ve výši 500 Kč.
Odůvodnění:
Obdobná smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložku plynovodu pro
stavbu inundačního mostku v ul. Husitská č. 212/214 byla schválena v RM č. 309 dne
08.12.2014. Z důvodu nerealizace stavby mostu smlouva pozbyla platnosti. Uzavření smlouvy
je podmínkou společnosti GasNet, s.r.o. pro vydání souhlasného stanoviska ke stavbě
inundačního mostu v ul. Husitská v rámci stavebního řízení (stanovisko GasNet, s.r.o. je
přílohou tohoto bodu). Náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 500 Kč neodpovídá
platným Pravidlům pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
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č. 2/2022/PR. V daném případě je však realizace přeložky iniciována ze strany města
(přeložka je vyvolána naší stavbou). Přeložka bude realizována a hrazena městem za
podmínek, které jsou uvedeny ve smlouvě o přeložce, kterou schválila RM 85 usnesením č.
RM 85-4649/22. V daném případě proto OMP doporučuje smlouvu schválit.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 87-4681/22
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800081177/1/BVB/P se
společností GasNet,s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Klíše,
k částem pozemků ve vlastnictví města parc. č. 134/1, parc. č. 675/1 a parc. č. 675/14, vše v k. ú.
Krčín, v rozsahu dle kopie katastrální mapy za jednorázovou nabídnutou cenu ve výši 500 Kč + DPH
v zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene bude upřesněn až po vyhotovení GP), ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Žádost o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], žádá o pojmenování nově vybudované ulice ve Vrchovinách.
Příjezdová cesta slouží k budoucí zástavbě. Žadateli se často stává, že dopravci a návštěva
nemohou najít, kde přesně bydlí (nelze zadat ulici do navigace).
Odůvodnění:
Žádost podávána opakovaně, poslední projednávání proběhlo v ZM 11 dne 20.02.2020,
usnesením č. ZM 11-317/20 byla žádost o pojmenování zamítnuta. OV Vrchoviny s
pojmenováním nově vzniklé ulice nesouhlasil, stejně jako v minulosti vyslovil nesouhlas s
pojmenováním všech dalších ulic ve Vrchovinách.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
MST - v obcí Vrchoviny není potřeba pojmenovávat ulice - uvedený důvod, že nelze vyhledat
nemovitost v navigaci, je chybný, stačí vložit do navigace č. p. Navíc v nedávné historii byl
zásadní odpor občanů Vrchovin a rovněž OV Vrchoviny proti zavedení názvů ulic. Po kratší
diskusi a vysvětlení Ing. Prouzy, jako předsedy Komise názvoslovné, bylo hlasováno o
navrženém usnesení - 5 pro, 1 zdržel se - bylo schváleno.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 87-4682/22
RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pojmenování nově vybudované ulice ve
Vrchovinách, ve znění přílohy tohoto bodu, a postupuje ji k projednání a následnému stanovisku
Komise názvoslovné.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

4/1 Žádost o souhlas s přenecháním části pronajatých nebytových prostor do
podnájmu
Identifikace:
Dne 11.02.2022 byla městu Nové Město nad Metují doručena žádost pana MVDr. Stanislava
Počty, Ph.D., o udělení písemného souhlasu pronajímatele s tím, aby část nebytových prostor
na adrese Nádražní 371, Nové Město nad Metují, které má od města pronajaté, mohl dát do
podnájmu 3. osobě, a to pí Petře Zajíčkové, se sídlem Českých bratří 411, 547 01 Náchod,
IČO: 73644986, za účelem stříhání psů.
Odůvodnění:
Podle čl. IV odst. 7 Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.01.1993 není nájemce
oprávněn pronajaté nebytové prostory nebo jejich část pronajmout třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu pronajímatele. OSN s podnájmem části prostor souhlasí.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 87-4683/22
RM souhlasí s tím, aby nájemce nebytových prostor na adrese Nádražní 371, Nové Město nad
Metují, část těchto prostor přenechal do podnájmu 3. osobě, a to pí Petře Zajíčkové, se sídlem
Českých bratří 411, 547 01 Náchod, IČO: 73644986, za účelem stříhání psů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Neplatiči nájemného v bytech města
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města ke dni 31.01.2022.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 87-4684/22
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města ke dni 31.01.2022 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.01.2022.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 87-4685/22
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.01.2022 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5 ROZVOJ

5/1 Žádost o povolení sjezdu v ul. U Letiště
Identifikace:
OMM předkládá žádost pí Jany Havelské, bytem Klosova 225, 549 01 Nové Město nad Metují,
která zastupuje manžele [osobní údaj odstraněn] o souhlas se zřízením sjezdu v ul. U Letiště
k č. p. 231, z místní komunikace p. p. č. 638/4, k. ú. Krčín. Sjezd je navržen v šíři 5,5 m na
komunikaci v ul. U Letiště. Sjezd je navržen ze zámkové dlažby. Tento RD je v současné době
jako jediný v ulici, který nemá sjezd na pozemek.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněly připomínky Ing. Dostála k navrženému řešení - návazně na to, po další
diskusi přítomných, bylo rozhodnuto, že OMM znovu projedná se žadatelem úpravu sjezdu, a
to tak, aby byl zachován jednotný ráz řešení sjezdů v dané ulici, tzn. před brankou zvýšit
obrubníky a chodník předláždit z dlaždic 30 x 30 cm, v místě nového sjezdu obrubníky snížit a
vjezd zrealizovat ze zámkové dlažby. Bod pak bude znovu vložen do jednání RM.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 87-4686/22
RM ukládá OMM znovu projednat s žadatelem úpravu sjezdu v ul. U Letiště, a to tak, aby byl
zachován jednotný ráz řešení sjezdů v dané ulici (tzn. před brankou zvýšit obrubníky a chodník
předláždit z dlaždic 30 x 30 cm, v místě nového sjezdu obrubníky snížit a vjezd zrealizovat ze
zámkové dlažby).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/2 Žádost o vyhrazené parkovací stání v ul. Malecí u č. p. 580
Identifikace:
OMM předkládá žádost občana o souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním z důvodu
zdravotních potíží. Pan [osobní údaj odstraněn] žádá o souhlas s parkovacím stáním přímo u
vchodu do č. p. 580 Malecí, kde se v daném prostoru nachází vjezd do garáží s šířkou
příjezdové komunikace 5,8 m.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů a stanovisko OSV v samostatných přílohách.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vidí problém v tom, že žadatel má trvalé bydliště uvedené jinde než v našem
městě. Bylo vysvětleno, že jde o důchodce, který fakticky celý život žije v Novém Městě nad
Metují. Poté odhlasováno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 87-4687/22
RM souhlasí s povolením vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele p. [osobní údaj odstraněn], v
ul. Malecí na zpevněné asfaltovo-štěrkové ploše na p. p. č. 619/3, k. ú. Nové Město nad Metují,
která je v čele bytového domu č. p. 580 ze strany od Domu dětí a mládeže Stonožka. Žadatel si
zajistí dopravní stanovení pro toto vyhrazené stání a následné vybudování, změny, údržbu a
případně likvidaci svislého dopravního značení provede na vlastní náklady. Povolení se žadateli p.
[osobní údaj odstraněn] vydává na dobu určitou v délce trvání 2 let, a to od vydání dopravního
stanovení, poté je nutné zažádat o znovupovolení vyhrazeného parkovacího stání.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Návrh na zjednosměrnění ul. Kosařova
Identifikace:
OMM předkládá návrh na zjednosměrnění ul. Kosařova ve Spech na základě úkolu z PVO ve
znění: "PVO ukládá OMM prověřit požadavek OV Spy předložený v souvislosti s přetíženou
silnicí v ul. Kosařova. Při opravě silnice v ul. Na Drahách byl upraven provoz - jednosměrná
průjezdnost, OV navrhuje, aby takové opatření platilo jak v době letošní uzavírky na Husově
náměstí, tak i do budoucna natrvalo. O výsledku informovat předsedkyni OV Spy."
Odůvodnění:
TS souhlasí s navrženou jednosměrkou v ul. Kosařova se zachováním obousměrného
provozu cyklistů. Maximální rychlost na 30 km/hod by nesnižovali.
MP souhlasí se zjednosměrněním ul. Kosařova i se zachováním obousměrného provozu
cyklistů, pokud to šíře komunikace dovolí. Maximální rychlost na 30 km/hod nepovažují za
úplně nutné.
OMM projednalo možnost snížení rychlosti na max. 30 km/h a zjednosměrnění ul. Kosařova
se zachováním obousměrnosti pro cyklisty se zástupcem DI PČR, který s navrženými
úpravami provozu souhlasil. OMM vzhledem k šířce komunikace, která se v této ulici pohybuje
mezi 4,35-4,5 m, souhlasí se zjednosměrněním ulice. Snížení rychlosti ze 40 km/hod na 30
km/hod nepovažujeme za nutné, 40 km/hod je optimální. Zachování obousměrnosti cyklistů
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doporučujeme. Předpoklad cenových nákladů na provedení této úpravy provozu je cca 23.000
Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - není tu navrženo dát to k projednání v Komisi dopravní? ST upozornil, že v této
chvíli jde o zjednosměrnění v době plánované uzavírky Husova náměstí. Ing. Dostál - trvalé
zjednosměrnění provozu v dané ulici nepodporuje - viz připomínky v minulosti např. v případě
jednosměrky v ul. Bratří Čapků a další přibývání dopravních značek + další finanční náklady
města. V duchu diskuse pak byla schválena 2 navržená usnesení.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 87-4688/22
RM souhlasí se zjednosměrněním ul. Kosařova se zachováním obousměrnosti pro cyklisty v době
případných uzavírek Husova náměstí a pověřuje OMM k získáním potřebného stanovení a k
realizací DZ v případech, kdy se bude řešit uzavírka Husova náměstí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 87-4689/22
RM ukládá OMM předložit k projednání do Komise dopravní požadavek OV Spy na trvalé
zjednosměrnění ul. Kosařova.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Žádost o souhlas s umístěním 2 ks bannerů na plotě "ZŠ Malecí"
Identifikace:
OMM obdrželo žádost o souhlas s umístěním 2 ks propagačních bannerů od Yoshinkan Nové
Město nad Metují na plotě "ZŠ Malecí", který je umístěn na p. p. p. 561/1, k. ú. Nové Město
nad Metují, bannery mají rozměry 1,4 m x 1 m. Yoshinkan Nové Město nad Metují žádá o
povolení umístění do dne 31.12.2030 z důvodu průběžného náboru.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu. Žádost je vyřizována v duchu
předchozích usnesení RM k obdobným žádostem v této lokalitě.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - váže se to i na bod této RM k reklamě ve veřejném prostoru - viz bod 5/13.
Příchod Mgr. Hylského na jednání RM ve 13:52 hodin. Doporučuje dát dovětek, tj. kromě
zkrácené lhůty na 3 měsíce, by mělo jít o banner s jednoduchým grafickým provedením a
stručným obsahem. Po další diskusi bylo hlasováno o původně navrženém usnesení. Jeden
radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.

Stránka 25

ZÁPIS Z PORADY
RM 87 ze dne 07.03.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 87-4690/22
RM souhlasí s umístěním 2 ks propagačních bannerů Yoshinkan Nové Město nad Metují na plotě
"ZŠ Malecí", který je na p. p. č. 561/1, k. ú. Nové Město nad Metují, na dobu určitou, a to na 3
měsíce od vydání souhlasu, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:
V případě, že dojde k poškození plotu v majetku města způsobeného umístěným bannerem,
provede vlastník banneru opravu na vlastní náklady.
Před umístěním banneru na plot si žadatel zajistí všechna potřebná povolení stavebního úřadu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Návrh na zařazení položky § 2219 - Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve
Vrchovinách - realizace do investičního rozpočtu na rok 2022
Identifikace:
PVO uložila OMM úkol předložit do RM 86 (tj. dne 07.03.2022) žádost OV Vrchoviny o
zařazení položky § 2219 - Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách realizace, do investičního rozpočtu na rok 2022, částka na realizaci - odhad 3.000 tis. Kč, a to
se stanoviskem OMM a OF. S výsledkem projednání v RM pak informovat předsedkyni OV
Vrchoviny.
Odůvodnění:
Stanovisko OMM: Je dopracována konečná verze projektové dokumentace, která byla
projednána a odsouhlasena OV Vrchoviny. V současné době probíhají práce na zajištění
všech potřebných vyjádření. Podání žádosti o stavební povolení je plánováno v průběhu
měsíce březen 2022. V tuto chvíli není k dispozici projekční cena za realizaci. Projekční
rozpočet se zpracovává, konečná verze bude k dispozici až po zapracování všech případných
podmínek dotčených stran. V případě vydání pravomocného stavebního povolení
doporučujeme neprodleně zahájit výběr dodavatele a poté samotnou opravu kamenného
mostu. Doporučujeme připravit rozpočtové opatření pro projednání na nejbližší ZM tj.
28.04.2022. Předpoklad vydání stavebního povolení v případě, že nebudou námitky ve
stavebním řízení, je cca nejpozději počátkem měsíce červen 2022, zadávací řízení v průběhu
měsíce červen 2022, realizace cca 5 měsíců, tj. červenec - listopad 2022.
Dotační možnost: KHK - Program obnovy místních částí obcí - Výstavba, obnova, opravy a
údržba občanské vybavenosti (vč. školních zahrad a místních knihoven), komplexní úprava
veřejných prostranství a místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, dotace do
výše 50 % uznatelných výdajů max. 1,5 mil. Kč, podává se jedna žádost na jednu akci. Z
tohoto program v roce 2020 realizován chodník ve Vrchovinách podél vývěsky. Pro rok 2022
byl příjem žádostí do dne 17.01.2022. Je tedy možné, že pro příští rok bude opět vyhlášeno
koncem roku.
MMR - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury - dotační titul nebyl od
zahájení programu pro obce naší velikosti (r. 2019) zatím nikdy vyhlášen, přesné podmínky
nejsou známy.
Stanovisko OF: V případě schválení realizace této akce je nutné provést rozpočtová opatření.
Vzhledem k výši částky by musela být akce pokryta z volných přebytků z předchozích let.
Schválení tohoto rozpočtového opatření je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, zda tento návrh zapadá do kontextu přání radních, aby byly předloženy
návrhy případných dalších investic, které nebyly schváleny v rozpočtu, jako náhrady za ty
schválené, u kterých máme informaci, že nebudou z nějakého důvodu realizovány. OMM - je
to žádost OV Vrchoviny a zároveň doporučení ORM získat co nejdříve stavební povolení a
podle toho pak rozhodnout o tom, zda bude akce rozjeta ještě v rámci rozpočtu na rok 2022.
Ing. Maur reagoval s tím, že z jeho pohledu je větší prioritou řešení Lávky pod zámkem. Dále
upozornil, že v kontextu s válkou na Ukrajině, se kterou souvisí velký odliv stavebních dělníků
z českých firem, je třeba počítat s tím, že i toto bude mít brzy významný vliv na realizaci
investic schválených na rok 2022. Proto žádá, aby ta aktualizace seznamu schválených
investic a doplnění těch, u kterých by bylo možno uvažovat o jejich zařazení ještě letos,
proběhla co nejdříve a byl ten seznam předložen do RM k dalšímu rozhodování. Ing. Dostál kapacitně nepřiděláváme si tímto na ORM práci? Jestli radši od myšlenky hned na začátku
neupustit. OMM - z logiky věci a rozpracovanosti PD mostu ve Vrchovinách, je třeba to nyní
dotáhnout do konce, tj. do stavebního povolení a pak začít řešit v brzké době realizaci. Nyní je
zbytek mostu nějakým způsobem dočasně stabilizovaný, ale není to na věky.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 87-4691/22
RM ukládá OMM předložit k projednání po dopracování projekčního rozpočtu na akci "Oprava
kamenného mostu ve Vrchovinách" návrh na zařazení položky "Řešení havarijního stavu
kamenného mostu ve Vrchovinách - realizace" opětovně do RM, a to společně s návrhem dalších
investičních akcí, které by mohly být zařazeny do rozpočtu na rok 2022 namísto investičních akcí,
které z rozpočtu 2022 z technických, organizačních či jiných důvodů vypadnou.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 VZ - Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad
Metují
Identifikace:
Dne 28.02.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce „Oprava
městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad Metují.“ Komise nyní
předkládá RM protokol o otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo osloveno celkem 8 firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací
dokumentaci byly doručeny celkem 2 nabídky uchazečů o veřejnou zakázku. Nabídky byly
hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny vč. platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala
firma HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, za
nabídkovou cenu 1.769.198,66 Kč bez DPH, tj. 2.140.198,38 Kč vč. DPH. Pro tuto akci je
v rozpočtu města na rok 2022 navržena příslušná položka § 3322 Program Regenerace městské opevnění západ - realizace s částkou ve výši 1.600 tis. Kč. Při návrhu částky do
rozpočtu města pro tuto položku jsme vycházeli z projekčního rozpočtu zpracovaného na
podzim roku 2021. Na základě výsledku otevírání, posouzení a hodnocení nabídek byl
vybraný uchazeč požádán o vysvětlení cenové nabídky. Požadované doklady byly ve
stanoveném termínu doručeny. MK ČR je navržena v rámci Programu regenerace MPR a
MPZ kvóta pro rok 2022 ve výši 400 tis. Kč. Vzhledem k doporučení MK nedělit finanční
prostředky mezi mnoho akcí, navrhuje ORM využití financí pro akci městské opevnění západ. Využití prostředků musí schválit Komise regenerační a následně do dne 08.04.2022 je
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nutné požádat MK ČR o příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2022 (k
žádosti se dokládá kopie SOD). Na obnovu městského opevnění - západ požádalo město
zároveň o dotaci z programu KHK. Výsledky dotačního řízení by měly být známy do konce
března. Bylo požádáno o maximální výši dotace 500 tis. Kč, ale lze předpokládat dle
předchozích let s podporou ve výši max. okolo 300 tis. Kč. Pro tuto akci navrhujeme schválit
RO ve znění: "RM schvaluje RO - navýšení akce Program regenerace - městské opevnění
západ o 350 tis. Kč (§ 3322). Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební úpravy
chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 87-4692/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad Metují“ firmě HaServices
s.r.o., Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, za nabídkovou cenu 2.140.198,38 Kč
vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 87-4693/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava městského opevnění mezi domy č.p. 1234 a 1248 v
Novém Městě nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou HaServices s.r.o.,
Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice, IČO: 04877551, za nabídkovou cenu 2.140.198,38 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 87-4694/22
RM schvaluje RO navýšení akce Program regenerace - městské opevnění západ o 350 tis. Kč (§
3322). Navýšení bude pokryto přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 VZ - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul. Nábřežní
Identifikace:
Dne 28.02.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku "Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul.
Nábřežní, III - etapa, Nové Město nad Metují“. Komise nyní předkládá RM protokol z otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byla doručena pouze 1
nabídka, proto hodnotící komise neprovedla hodnocení. V návrhu rozpočtu města na rok 2022
je pro uvedenou akci schválena příslušná položka ve výši 300 tis. Kč. V případě zadání
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veřejné zakázky uchazeči, který jako jediný podal nabídku, se bude muset schválit RO navýšení akce VO ul. Nábřežní III. Etapa o 190 tis. Kč (§ 3631). Navýšení bude pokryto
přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - upozorňuje, že je jen 1 nabídka s výrazně vyšší cenou. OMM - ceny šly nahoru ale je zde záruka kvalitně odvedené práce. Poté odhlasováno.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 87-4695/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ul.
Nábřežní, III - etapa, Nové Město nad Metují“ firmě ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03
Hradec Králové, za nabídkovou cenu 482.250,34 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 87-4696/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce zpracování „Veřejné osvětlení a městský rozhlas
v ul. Nábřežní, III - etapa, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 482.250,34 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 87-4697/22
RM schvaluje RO navýšení akce VO ul. Nábřežní III. Etapa o 190 tis. Kč (§ 3631). Navýšení bude
pokryto přesunem z akce Stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Požadavky města ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa
Identifikace:
Na město byla zaslána žádost projektantem p. Jakubem Řehákem, který zastupuje p. [osobní
údaj odstraněn], o vyjádření se ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa
(zbývající část území řešeného ÚS Dubinky - Vrchoviny) pro možnost následného zpracování
jednostupňové PD pro sloučené územní a stavební řízení na “II. etapu”. K dané žádosti byla
ještě svolána schůzka, která proběhla dne 02.03.2022 na MěÚ a ze které vzešly závěry a
požadavky města ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa, jež jsou
přiložené v zápise z uvedené pracovní schůzky.
Odůvodnění:
Zápis z pracovní schůzky ze dne 02.03.2022, obsahující závěry a požadavky města ke
koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa (zbývající část lokality Dubinky, bez
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I. etapy), je předložen RM ke schválení. Po projednání a schválení RM bude tento zápis
odeslán žadateli jako forma vyjádření města ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality
Dubinky, II. etapa. V příloze je přiloženo vyjádření města z dubna 2021 k DUR - Zasíťování
lokality Dubinky, I. etapa, v tomto vyjádření jsou pro připomenutí základní požadavky města
na řešení lokality Dubinky, které byly schváleny RM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - v hlasování bude konzistentní s ostatními radními - pouze se chtěl ujistit, že
trváme na stejných podmínkách jako v 1. etapě. ORM - trváme na nich, ale zpracovatelům se
moc nelíbí a moc je neakceptují.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 87-4698/22
RM schvaluje vyjádření města Nové Město nad Metují, ve formě zápisu z pracovní schůzky ze dne
02.03.2022, ke koncepčnímu řešení zasíťování lokality Dubinky, II. etapa (zbývající část území
řešeného ÚS Dubinky - František, bez etapy I.) ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Žádost o provedení živičného krytu v ul. Budín
Identifikace:
Dne 03.02.2022 OMM obdržel žádost p. [osobní údaj odstraněn], podepsanou dalšími občany
z ul. Budín o realizaci živičného krytu v části ul. Budín p. p. č. 198/1 a 695 v k. ú. Krčín
z důvodů špatného stavu. Žadatel navrhuje, aby asfalt byl proveden v době asfaltování
komunikace v ul. Kpt. Jaroše, kdy ve městě bude technika a daly by se uspořit náklady na
realizaci. Jedná se o plochu cca 361 m2, délku komunikace 77 m, šířka 3,5 - 4 m. Odhad
nákladů na provedení živičného krytu činí 469.300 Kč vč. DPH. Žádost je podávána
opakovaně, byla projednána v RM 312, RM 367. Usnesením č. RM 312-13163/15 ze dne
19.01.2015 byla zařazena do zásobníku investičních akcí a uloženo TS provedení údržby. RM
367 usnesením č. RM 367-15742/17 uložila OMM zařadit položku „Nový živičný povrch v ul.
Budínská“ do seznamu náhradních investic na rok 2017. ZM 120 akci jako náhradní investici
v roce 2017 neschválilo. Dne 21.02.2022 byla podána žádost p. [osobní údaj odstraněn], o
souhlas se změnou stavby před dokončením V bodě č. 3 této žádosti je žádáno také o
rekonstrukci části komunikace ul. Budín na p. p. č. 205/1, která téměř navazuje na požadavek
na rekonstrukci komunikace žádosti p. [osobní údaj odstraněn]. Jedná se o úsek délky cca 36
m a šířky 2,5 m a ploše cca 100 m2 Na kterém není živičný kryt. Odhad nákladů činí cca 130
tis. Kč vč. DPH. Dále se jedná o úsek, na kterém živičný kryt je, ale vyžaduje opravu: délka 57
m, šířka 3,3 m, plocha188 m2 244 tis. Kč.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu jednání. Z přiložených vyjádření a odůvodnění vyplývá potřebnost
přípravy PD a získání příslušného povolení stavebního úřadu. Z toho plyne, že realizace v
letošním roce je nepravděpodobná.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - dle jeho názoru by se mělo, zde a ještě v některých dalších lokalitách, přistoupit k
vytvoření zpevněného povrchu podobně, jako to bylo v minulosti učiněno v části komunikace
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ul. Na Kopci. Bylo k tomu vhodné využít přítomnost techniky při rekonstrukci v ul. Kpt. Jaroše.
Ten postup je určitě lepší než tam něco opakovaně na zpevnění navážet. Proto navrhuje se
síťaři a OVVR prověřit, zda opravdu musíme dělat PD. Vedoucí ORM uvedla, že právě kvůli
sítím, které jsou v dané komunikaci uloženy, bude třeba PD k územnímu souhlasu. Dále bylo
uvedeno, ke kterým komunikacím by měla být technika využívaná při rekonstrukci ul. Kpt.
Jaroše ještě domluvena a využita. Ing. Dostál se dotázal, zda tato akce je zařazena v
celkovém seznamu investic, ze kterých je vybíráno při schvalování rozpočtu a na které se
letos nedostalo. ST uvedl, že tato záležitost v seznamu není, byť jde o opakovanou žádost. V
rámci Krčína vidí i jiné lokality, kde by to bylo třeba i víc než tady. Ing. Prouza upozornil, že
zde jsou problémy při deštích, kdy část komunikace je v kopci, který je dost prudký, a proto se
pak povrch podemílá. Po diskusi se radní shodli, že bude v této věci ještě jednáno se síťaři a
podle toho pak bude věc znovu předložena do RM. Protože byl dopis žadatelů adresován i
zastupitelům, bude jim předána informace až po prověření možností řešení se síťaři. Mohlo by
to být na ZM v dubnu, kde by případně bylo možné i schválit realizaci zpevnění zde i případně
jinde.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 87-4699/22
RM bere na vědomí žádosti p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM
prověřit a projednat se správci sítí nutnost zpracování PD stavebních úprav komunikace v ul. Budín
na p. p. č. 198/1, 695 a 205/1 v k. ú. Krčín a následně znovu předložit do RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 87-4700/22
RM ukládá TS provést nezbytné opravy a údržbu ul. Budín na p. p. č. 198/1, 695 a 205/1 v k. ú.
Krčín v rámci své obvyklé činnosti.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Vyjádření k přístupové komunikaci č. p. 60, Vrchoviny
Identifikace:
Na základě plnění úkolu z PVO-14-06/22: "PVO ukládá OMM předložit do RM 86 (tj. dne
07.03.2022) žádost OV Vrchoviny o zařazení položky § 3639 - "Přístupová komunikace a
parkovací plocha k objektu č. p. 60 Vrchoviny, knihovna", do rozpočtu města na rok 2022, a to
se stanoviskem OMM a OF. Zároveň OMM prověří možnost využití dotačního titulu KHK Program obnovy místních částí obcí, na který OV upozorňuje. S výsledkem projednání v RM
pak informovat předsedkyni OV Vrchoviny."
Tento bod byl projednán v minulosti:
RM 11, dne 25.03.2019 na základě úkolu z PVO: "PVO ukládá OMM předložit ve spolupráci s
MST aktuální stanovisko a návrh usnesení do RM č. 11 - článek Rozvoj, k podnětu z OV
Vrchoviny, který se týká přístupové komunikace a parkovací plochy u č. p. 60." přijala tato
usnesení:
RM vzala na vědomí informace OSN týkající se přístupové komunikace a zpevněné plochy u
čp. 60 Vrchoviny. RM uložila OMM zařadit investiční akci "PD - Přístupová komunikace a
zpevněná plocha u čp. 60, Vrchoviny" do návrhu rozpočtu na rok 2020.
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V rozpočtu je tato akce zařazena každým rokem pod názvem: "Přístupová komunikace a
parkovací plocha k objektu čp. 60 Vrchoviny, knihovna, § 3639" a poznámkou OSN návrh: Dle
zpracované studie veřejného prostranství New Visit, priorita OV Vrchoviny. OV navrhuje v
jednom roce PD a v následujícím roce realizaci. Vyjádření projektové manažerky: KHK
Program obnovy místních částí obcí, pro rok 2022 příjem žádostí do 17.01.2022.
Aktuální vyjádření projektové manažerky: Pro letošní rok byla podána žádost na herní prvky
na hřiště ve Spech. Je tedy možné, že pro příští rok bude opět vypsáno koncem roku.
V rámci místních částí je podporováno:
1) Výstavba, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a
místních knihoven), komplexní úprava veřejných prostranství
a místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury - realizováno chodník ve
Vrchovinách podél vývěsky
2) Zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého
vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení,
dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci
obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci - realizováno vodní nádrž ve
Vrchovinách a ve Spech
V rámci tohoto dotačního titulu je PD včetně inženýrské činnosti TDI nezpůsobilým výdajem. K
žádosti je třeba mít zpracován rozpočet. Podává se vždy jedna žádost.
Odůvodnění:
Informace jsou předkládány na základě plnění úkolu z PVO. Tato investiční akce byla v
minulosti RM č. 392 zařazena do Zásobníku investičních akcí města. V příloze je
aktualizovaná příloha z roku 2019.
Vyjádření OF: V případě, že bude schváleno zpracování PD, je nutné zároveň schválit
příslušné RO.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 87-4701/22
RM nesouhlasí s projektovou přípravou na investiční akci "PD - Přístupová komunikace a zpevněná
plocha u čp. 60, Vrchoviny" z důvodu, že je v současném rozpočtu města na rok 2022 schváleno
významné množství projektových příprav s plánovanou realizací v následujících letech. I nadále je
však možné při projednávání nového rozpočtu na rok 2023 tuto akci ZM zařadit do rozpočtu města a
věnovat se jí.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Rekonstrukce Staré školy v Krčíně - zpracování projektové dokumentace
Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2022 je schválena položka § 3322 "Rekonstrukce Staré školy v
Krčíně - PD" ve výši 250 tis. Kč. OMM předkládá k projednání návrh na zadání zpracování
PD.
Odůvodnění:
Na vypracování PD bylo zadáno zpracování cenové nabídky Projekčnímu a průzkumnému
atelieru Ing. Jan Chaloupský aut. ing., U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO: 11164034. Tento
projektant již zpracovával PD na kompletní obnovu střešní konstrukce. Návrh na cenovou
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nabídku byl rozdělen do 3 částí: 1. Přípravné práce a průzkumy objektu, 2. Studie, 3. Projekt
pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby. Jako podklad pro zpracování PD
byl poskytnut materiál, který zpracoval Spolek Krčín. Byla předložena cenová nabídka v
celkové výši 206.000 Kč bez DPH, tj. 249.260 Kč vč. DPH. Zadání zakázky tomuto dodavateli
doporučujeme z důvodu jeho dlouhodobé praxe a znalostí v oblasti projektování a provádění
dozoru při realizaci obnov objektů, které jsou prohlášeny kulturními památkami. Z tohoto
důvodu bude nutné schválit výjimku z Pravidel města Nové Město nad Metují pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 6 odstavec Výhradní dodavatel. Dotační možnosti:
KHK - Obnova památkového fondu (dotace 300-350 tis. Kč, lze žádat každoročně, po etapách
- okna, fasáda atd.), MAS (programový rámec IROP) - Revitalizace kulturních památek podmínky nejsou známy (dotace - odhadem stovky tisíc až jednotky miliónů Kč, předpoklad
vyhlášení 2023 a dále).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 87-4702/22
RM schvaluje výjimku z Pravidel města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle čl. 6 odstavec Výhradní dodavatel a souhlasí se zadáním zakázky "Zpracování
PD - Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22, ul. Bratří Čapků, Krčín, Nové Město nad Metují"
Projekčnímu a průzkumnému atelieru Ing. Jan Chaloupský aut. ing., U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO:
11164034, za nabídkovou cenu 206.000 Kč bez DPH, tj. 249.260 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 87-4703/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Zpracování PD - Rekonstrukce budovy Stará škola čp. 22, ul.
Bratří Čapků, Krčín, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Projekční a průzkumný atelier, Ing. Jan Chaloupský aut. ing., U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO:
11164034, za nabídkovou cenu 249.260 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Návrh Změny č.1 RP Rychta
Identifikace:
Na začátku roku obdržel zpracovatel Změny č. 1 RP Rychta konečné znění návrhu Změny č. 2
ÚP Nového Města nad Metují (návrh před společným projednáním), jehož výstupy musel
zohlednit a zapracovat do zpracovávané Změny č. 1 RP Rychta, a to zejména zavedení
stupně automobilizace po celém městě projednávaného Změnou č. 2 ÚP NMnM.
Odůvodnění:
Návrh stupně automobilizace po celém městě v projednávané Změně č. 2 ÚP NMnM zapříčinil
navýšení počtu parkovacích míst v lokalitě Rychta. Toto musel zpracovatel zapracovat do
Změny č. 1 RP Rychta. Změny byly provedeny v textové části RP Rychta (změny jsou
vyznačeny červeně, v textové části na str. 14-15, v odůvodnění na str. 4). OMM k návrhu
nemá připomínky, návrh RP Rychta OMM průběžně projednává. Stavební úřad bude
předložený návrh podrobně posuzovat v rámci povolovacího procesu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - požádal o podrobnější výklad, považuje za nutné si vyjasnit veškeré souvislosti a
konsekvence spojené s dalším postupem v této věci. ORM - požadavek města na zavedení
stupně automobilizace, kterou řeší Změna č. 2 ÚP NMnM, u které již proběhlo společné
projednání, byl Ing. arch. Zadrobílkem zapracován do Změny č. 1 RP Rychta. Tato změna
způsobila potřebu navýšení počtu parkovacích míst v lokalitě Rychta. Pokud nebude možné u
nové zástavby z důvodů stísněných podmínek umístit potřebná parkovací stání, bude třeba
schválit výjimky na související parkování v docházkové vzdálenosti. K tomu ale pak bude
třeba najít vhodné lokality. O možných lokalitách byla vedena diskuse. K jejich řešení bude
zřejmě třeba i změna ÚP. Další podrobná diskuse se týkala vazby počtu parkovacích míst na
varianty řešení Kina 70, konkrétně variant B a C, které jsou dále ve hře. Poté radní navržené
znění usnesení hlasováním vzali na vědomí.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 87-4704/22
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu návrh Změny č. 1 RP Rychta pro společné
projednání dle § 65 stavebního zákona.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Regulace reklamních ploch ve městě
Identifikace:
OMM byl uložen úkol na základě jednání RM 83 bod 5/7 a 5/8 reklama na plotě u "ZŠ Malecí"
prověřit, co bylo v minulosti zpracováno k tématu regulace reklamních cedulí ve městě a
společně se stanoviskem ARCH předložit tyto informace do jednání koncepční RM 85.
Přesunuto do řádné RM vč. příloh k projednání.
Odůvodnění:
Projednat regulaci reklam na RM dle předchozího úkolu - podrobnosti viz přílohy tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - poděkoval za analýzu. Uvedl, že ví, že v této oblasti v minulosti již proběhly
pokusy o systémové řešení, které byly nakonec odloženy, ale je přesvědčen, že je třeba tuto
oblast ve městě řešit a nepokračovat v dosavadní špatné praxi. K tomu uvedl příklady různých
svévolně umístěných reklam. Například i u schvalování umístění bannerů jsme na to narazili.
Proto je třeba, aby vznikl manuál, který zajistí potřebná pravidla a ve svém důsledku i
smysluplnou regulaci této problematiky týkající se nevhodného zaplevelení veřejného
prostoru. Na to pak může navázat i cesta k tomu, jak řešit to, co zde "na divoko" v minulosti
vzniklo. V navazující diskusi radní i zástupci OMM diskutovali o tom, co by manuál měl
obsahovat a vymezovat.
Dále bylo uvedeno, jak probíhaly minulé pokusy tyto záležitosti řešit. ARCH doporučil, aby
město dalo podporu pouze reklamám s podporou kultury a sportu. Jinými záležitostmi by
veřejný prostor nezatěžoval. Dále by i tyto reklamy měly mít časově vymezený prostor. Jako
příklad byl doporučen manuál města Plzně. Radní se shodli v tom, že různé šipky a směrovky
umístěné po městě, které se týkají firem a různých služeb jsou dnes zbytečné, protože stav
elektronizace a navigace to již fakticky plně nahrazuje. Na základě velice obsáhlé diskuse pak
bylo formulováno usnesení, které bylo schváleno.
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 87-4705/22
RM ukládá OMM ve spolupráci s městským architektem zajistit podklady pro zadání externího
zpracování manuálu pro umisťování reklam ve veřejném prostoru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Podnět občana - nové kontejnerové stání v ul. Na Bořetíně
Identifikace:
Na základě podnětu občana, který se obrátil na MST s námětem na vybudování
kontejnerového stanoviště v ul. Na Bořetíně a dále požadoval řešit nedostatečnou kapacitu
kontejneru na hliníkové plechovky. Dle vyjádření OŽP je budování dalšího kontejnerového
stání v dané lokalitě nadbytečné a na hliníkové plechovky od nápojů přidají za prodejnou
Verner 1 nádobu.
Odůvodnění:
Podnět byl uložen v rámci PVO s vyjádřením OŽP. RM předloženo k seznámení a k
rozhodnutí.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 87-4706/22
RM nesouhlasí s návrhem občana na zřízení nového kontejnerového stání na separovaný odpad v
ul. Na Bořetíně za transformátorovou stanicí z důvodu krátké vzdálenosti k dalšímu kontejnerovému
stanovišti. Stanoviště „za potravinami Verner“ bude doplněno o další nádobu na sběr kovů. Odpadní
jedlé oleje se z bezpečnostních a provozních důvodů sbírají ve městě pouze ve sběrném dvoře v
Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/15 Žádost o revokaci usnesení, oplocení ul. Husova
Identifikace:
Dne 04.02.2022 byla na město doručena p. [osobní údaj odstraněn] žádost o revokaci
usnesení č. RM 60-3451/21: "RM nesouhlasí se záměrem vybudování nového oplocení na p.
p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují v provedení z betonových neperforovaných tvárnic o
výšce do 2,0 m, na který bylo podáno Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě
spoluvlastníky pozemku p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují p. [osobní údaj
odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn]. Důvodem nesouhlasu města je nevhodnost
navrženého řešení oplocení formou stavebně neprůhledné konstrukce, která vizuálně
nepřípustně ohraničuje veřejný a soukromý prostor." Uvedená žádost s obsáhlým
odůvodněním a komentářem je přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření PRAV a dalších odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
K žádosti o revokaci usnesení a ke stanovisku města k dané věci, které bylo připraveno v
příloze, proběhla obsáhlá diskuse přítomných, na základě které nakonec došlo k dílčí úpravě
vyjádření města. O upravené příloze a usnesení pak bylo hlasováno.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 87-4707/22
RM schvaluje ve znění upravené přílohy tohoto bodu vyjádření města Nové Město nad Metují k
žádosti p. [osobní údaj odstraněn] o revokaci usnesení č. RM 60-3451/21: "RM nesouhlasí se
záměrem vybudování nového oplocení na p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují v provedení z
betonových neperforovaných tvárnic o výšce do 2,0 m, na který bylo podáno Ohlášení stavebních
úprav na stavebním úřadě spoluvlastníky pozemku p. p. č. 649/3 v k. ú. Nové Město nad Metují p.
[osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn]. Důvodem nesouhlasu města je nevhodnost
navrženého řešení oplocení formou stavebně neprůhledné konstrukce, která vizuálně nepřípustně
ohraničuje veřejný a soukromý prostor".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/16 Dodatek č. 2 ke SOD na PD chodníku v ul. Klopotovská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost firmy M - projekce s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové, IČO:
05061415, která pro město zpracovává PD na chodník v ul. Klopotovská v rámci stavební
akce „II/285 Nové Město nad Metují - hranice okresu RK“, o souhlas s vícepracemi ve výši
20.000 Kč bez DPH, a to z důvodu opakovaných změn typů svítidla při tvorbě návrhu VO v ul.
Klopotovská, plynoucích z jednání se zástupci památkové péče. V současné době je cena díla
181.000 Kč bez DPH, jedná se tedy o cca 11 % z původní ceny díla. Nová cena díla na
základě návrhu dodatku č. 2 je tedy 201.000 Kč bez DPH, tj. 243.210 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
OMM společně s MST se přiklání k odsouhlasení víceprací, neboť projektanti již zde několikrát
prováděli návrh osvětlení vč. výpočtu osvětlení ulice pro různé typy svítidel.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 87-4708/22
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na vícepráce ve výši 24.200 Kč vč. DPH z důvodu
opakované úpravy VO v PD stavební akce „II/285 Nové Město nad Metují - hranice okresu RK“,
čímž se cena SOD zvyšuje na celkovou cenu 243.210 Kč vč. DPH, mezi městem Nové Město nad
Metují a fy M - projekce s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové, IČO: 05061415, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 87-4709/22
RM schvaluje RO navýšení akce Chodník do Klopotova - PD o 35 tis. Kč (§ 2219). Navýšení bude
pokryto přesunem z akce ZŠ Komenského - WC u výtahu ve 2. a 3. NP - PD (§ 3113).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/17 Parkovací stání pro přístavbu objektu č. p. 233 ul. Zborovská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost o souhlas s úpravou zpevněných ploch u č. p. 233 v ul. Zborovská pro
č. p. 233 od stavebního úřadu, z důvodu zmenšení plochy pro parkování na p. p. č. 485/1, k.ú.
Nové Město nad Metují ve vl. společnosti Praktický lékař Javorský s. r. o., Ostravská 618, 199
00 Praha. Plocha pro parkování byla zmenšena na pouze 1 parkovací stání pro ZTP z důvodu
uvedení PD do souladu s ÚP (dodržet % zeleně), zbylá parkovací stání pro objekt č. p. 233 v
ul. Zborovská jsou navrženy v docházkové vzdálenosti, a to na p. p. č. 570/1 ve vlastnictví
spol. SK Sportovní klub Nové Město nad Metují, na což byla mezi soukromými subjekty
uzavřena smlouva o nájmu parkovacích míst na dobu neurčitou.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s navrženou úpravou zpevněných ploch pro parkování u č. p. 233 ul.
Zborovská.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutovala většina přítomných o možnostech parkování v ul. Zborovská, změně umístění a
jeho povinnosti oznámení majitelem předem atd. Vedoucí OMM informoval radní o tom, co
dosud v této věci probíhalo a proč je nyní navrženo toto řešení.
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 87-4710/22
RM bere na vědomí řešení parkovacích stání pro přístavbu objektu č. p. 233 v ul. Zborovská
společnosti Praktický lékař Javorský s. r. o., Ostravská 618, 199 00 Praha, které bude v docházkové
vzdálenosti od objektu, a to na soukromé pozemkové parcele č. 570/1, k. ú. Nové Město nad Metují,
na což je mezi soukromými vlastníky uzavřena smlouva o nájmu na dobu neurčitou.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/18 Smlouva o právu provést stavbu - zpevněná plocha a dešťová kanalizace na p. p.
č. 676/1 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Pan Martin Pelda, IČO: 01300636, V Kapse 114, 547 01 Náchod, který zastupuje pí [osobní
údaj odstraněn], na základě plné moci, požádal o souhlas s umístěním nové zpevněné plochy
(betonová dlažba v rozsahu 17,3 m2) a nové domovní dešťové kanalizace v délce cca 9,5 m
na p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín. Zpevněná plocha a přípojka dešťové kanalizace jsou řešeny z
důvodu rekonstrukce objektu ve vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn] na rodinný dům s
místností pro podnikání.
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Odůvodnění:
RM svým usnesením č. RM 79-4402/21 dne 29.11.2021 schválila smlouvu o právu provést
stavbu přípojek vodovodu, kanalizace a plynovodu pro "Rekonstrukci objektu na rodinný dům,
p. č. st. 120/2 v k. ú. Krčín". V současné době probíhá stavební řízení, ve kterém byly
shledány další okolnosti, které je nutné řešit. V současné době jsou dešťové vody ze střechy
objektu odváděny povrchově na pozemek v majetku města. Nově je navrženo odvedení vod a
jejich likvidace na pozemku stavebníka. Bez uložení části potrubí do pozemku v majetku
města však není možné tímto způsobem vody likvidovat. Dále při rekonstrukci je navržena
místnost pro podnikání, do které je vstup umístěn ve štítové stěně budovy s přístupem z
travnaté plochy před budovou. Z tohoto důvodu OMM požádalo stavebníka o doplnění
přístupového chodníčku, který je nově navržen tak, aby co nejméně zasáhl do travnaté plochy.
Jedná se o chodníček v šíři cca 1,05 m a délce 13,20 m podél budovy a který je napojen na
sjezd k domu. Chodníček bude sloužit pouze pro přístup do objektu, nenavazuje na možnou
budoucí trasu chodníku.
Vyjádření odborných útvarů:
ARCH: Souhlasí se stavebními úpravami domu. Doporučuje provedení chodníčku z žulové
dlažby.
OMM: Souhlasíme se stavebními úpravami domu. Potřeba uložení dešťové kanalizace a
umístění nového chodníčku na p. p. č. 676/1 v k. ú. Krčín vyplynula při jednání v rámci
stavebního řízení na místě. Likvidace dešťových vod bude probíhat na pozemku žadatelky,
oproti současnému stavu, kdy jsou vody likvidovány na pozemku v majetku města. Umístění
chodníčku neovlivňuje stav stávající místní komunikace. Ve smlouvě o právu provedení stavby
je uvedena podmínka, že za údržbu a bezpečnost na chodníku je odpovědný stavebník.
Doplněna je i podmínka OMP.
OMP: Požadujeme, aby město uvedlo do smlouvy o právu provést stavbu podmínku, že po
vybudování stavby žadatel uzavře s městem smlouvu o výpůjčce části pozemku za účelem
užívání vybudovaného přístupového chodníku a příp. i údržby přilehlé zeleně.
TS: Souhlasíme se záměrem vybudovat novou zpevněnou plochu dle návrhu žadatelky,
včetně odvodu dešťové vody na její pozemek.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - zajímají ho podrobnosti řešení - tj. jaká dlažba? Je tam rozpor, zda žulové kostky
nebo zámková dlažba - v případě, že zámková dlažba, tak jaká apod. Hrozí nesystémová
různorodost řešení. U dalších staveb zde by proto pak mělo být postupováno stejně. Po další
diskusi došlo k dílčí úpravě přílohy a bylo hlasováno o souvisejícím usnesení. Jeden radní
nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 87-4711/22
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu zpevněné plochy v rozsahu cca 17,3 m2 a nové
dešťové kanalizace délky cca 9,5 m na p. p. č. 676/1 k. ú. Krčín, která je ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují za účelem připojení stavby "Rekonstrukce objektu na rodinný dům, st. p. č. 120/2,
v k. ú Krčín". Smlouva je uzavírána mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj
odstraněn], ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/19 Návrh řešení úpravy pozemku p. p. č. 2292 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
V rámci pozemků p. p. č. 2292 a 2382 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka
vedle objektu č. p. 391 po demolici kiosku byl uložen OMM zpracovat návrh na řešení
nevzhledných částí městských budov, které se odkryly při demolici objektů [osobní údaj
odstraněn] v ul. T. G. Masaryka. V současné době je objekt odstraněn vč. základové desky a
provizorně zajištěn zábranami. ARCH zpracoval návrh na jednoduché a dočasné řešení
veřejného prostoru, který slouží k plánované zástavbě. Dle vyjádření odborných útvarů
požaduje OVRR k navrženým úpravám veřejného prostoru zpracovat PD pro vydání
územního souhlasu. Snažíme se získat cenovou nabídku na zpracování jednoduché PD od
green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov. Cenovou nabídku na opravu fasád jsme
obdrželi je přílohou tohoto bodu. Finanční krytí bude nutné čerpat např. z jednotlivých
rozpočtů TS, OSN a ORM (Technická pomoc, Městský mobiliář).
Odůvodnění:
Odborné útvary s provizorní úpravou souhlasí. Cena za opravu fasád je přílohou materiálů.
Městský mobiliář cca 15 tis. Kč bez reklamních panelů. TS navrhují ošetřit a použít plotové
díly z ul. Kasárenské. K projednání na RM je, zda s návrhem ARCH souhlasí a zda je třeba
schválit novou položku, nebo řešit náklady z jednotlivých rozpočtových §, z kapitol jednotlivých
odděleních.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi se radní a zástupci z OMM a ARCH zabývali otázkou, zda pro navržené úpravy je
třeba územní souhlas a tím pádem i vytvoření PD dle návrhu ARCH. Dále byla diskutována
otázka finančních nákladů na opravy fasád na městských objektech a náklady na úpravy
volných ploch a realizaci plotu. Radní konstatovali, že na celou záležitost má i vliv řešení
staveb [osobní údaj odstraněn] ze strany stavebního úřadu. Nakonec se radní shodli, že
budou ještě projednány alternativy řešení s OVRR a podle toho pak bude návrh řešení znovu
předložen ke schválení v RM.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 87-4712/22
RM ukládá OMM projednat s OVVR alternativní řešení části veřejného prostoru, který vznikl na
pozemcích p. p. č. 2292 a 2382 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka, vedle objektu č.
p. 391, po odstranění dočasného objektu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/20 Kácení stromů v Jiráskových sadech
Identifikace:
OMM předkládá doporučení zpracovatele Studie Revitalizace parku Jiráskovy sady, Nové
Město nad Metují, Ing. Gabriely Mlatečkové Čížkové, která na základě zpracovávání
dendrologického posudku apeluje na co možná nejzazší termín pokácení 3 ks stromů, u
kterých je riziko pádu. Jedná se o 1 ks břízy bělokoré s obvodem kmene 290 cm, 1 ks dubu
letního s obvodem kmene 79 cm a 1 ks Javoru mléče s obvodem kmene 119 cm, a to z
důvodu špatné vitality a rizika pádu.
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Odůvodnění:
TS již provedly ořez stromu břízy bělokoré, aby se snížilo riziko pádu některých větví. Na
základě zpracovaného dendrologického posudku souhlasí OŽP s kácením. OMM doporučuje
schválit kácení a nechat pokácet stromy v co nejbližším možném termínu. Pro náhradní
výsadbu doporučujeme umístit 2 ks Acer platanoides ´Emerald Queen´ - do prostoru u
parkoviště před bytovými domy vystavenými spol. FATO a.s. na p. p. č. 666/2, k. ú. Nové
Město nad Metují, v lokalitě parku Březinky. Viz přílohy tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - informoval, že z usnesení o kácení dřevin rostoucích mimo les vypadne dub letní
s obvodem kmene 79 cm, je totiž na soukromém pozemku. Poté odhlasováno upravené
usnesení (tj. bez dubu) ve znění: "RM souhlasí s kácením stromů mimo les, 1 ks břízy
bělokoré s obvodem kmene 290 cm a 1 ks Javoru mléče s obvodem kmene 119 cm na p. p. č.
872/1, k. ú. Nové Město nad Metují, které se nachází v parku Jiráskovy sady a to z důvodu
špatné vitality stromů a rizika pádu a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení a ve
spolupráci s TS zajistit realizací pokácení stromu a provedení náhradní výsadby v lokalitě
parku Březinky u parkoviště před bytovými domy vystavenými spol. FATO a.s. na p. p. č.
666/1 a 666/2, k. ú. Nové Město nad Metují, 2 ks Acer platanoides ´Emerald Queen´."
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 87-4713/22
RM souhlasí s kácením stromů mimo les, 1 ks břízy bělokoré s obvodem kmene 290 cm a 1 ks
Javoru mléče s obvodem kmene 119 cm na p. p. č. 872/1, k. ú. Nové Město nad Metují, které se
nachází v parku Jiráskovy sady a to z důvodu špatné vitality stromů a rizika pádu a pověřuje OMM
zajištěním potřebných povolení a ve spolupráci s TS zajistit realizací pokácení stromu a provedení
náhradní výsadby v lokalitě parku Březinky u parkoviště před bytovými domy vystavenými spol.
FATO a.s. na p. p. č. 666/1 a 666/2, k. ú. Nové Město nad Metují, 2 ks Acer platanoides ´Emerald
Queen´.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/21 Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Identifikace:
RM je předkládán dodatek č. 5 k příkazní smlouvě č. 237/2018 ze dne 08.10.2018 mezi
městem Nové Město nad Metují a panem Ing. Vratislavem Nývltem, IČO: 62023055, místem
podnikání: Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Dodatkem č. 5 se mění příkazní smlouva v článku 4 bod 1 týkající se hodinové odměny, která
se zvyšuje o míru inflace, která činí 3,8 % za rok 2021 z 362 Kč/hod na 376 Kč/hod ode dne
01.03.2022.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 87-4714/22
RM schvaluje Dodatek č. 5 k příkazní smlouvě č. 237/2018 mezi městem Nové Město nad Metují a
panem Ing. Vratislavem Nývltem, se sídlem: Zákoutí 2151, Náchod, IČO: 62023055, ve znění
přílohy k tomuto bodu, kterým se mění článek 4 bod 1 týkající se výše hodinové odměny, která se
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zvyšuje o míru inflace, která činí 3,8 % za rok 2021, a to z 362 Kč/hod. na 376 Kč/hod., a to ode dne
01.03.2022. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/22 Nové systematizované místo
Identifikace:
Po dřívějších jednáních RM, vedením města a OMM, je navrhováno ke schválení navýšení
systematizovaných pracovních míst o 1 pracovní místo, a to nejdříve ode dne 01.05.2022
(investiční technik/projektový manažer) se zařazením na ORM.
Odůvodnění:
Na základě předchozího projednání na koncepční radě RM 85 je předkládáno navýšení
pracovních pozic na ORM o 1 místo. Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu.
Vyjádření OF: Přepokládané roční výdaje na plat a sociální a zdravotní pojištění budou ve výši
cca 550-600 tis. Kč. V roce 2022, tedy 370-400 tis. Kč. Na vybavení pracoviště IT technikou
atd. bude třeba cca 50 tis. Kč. Návrh RO bude předložen samostatně po provedení VŘ.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - upozornil, že v rámci navýšení by mělo dojít nejen k posílení kapacit pro investice
a projektový management, ale i pokrytí chybějící odbornosti související s veřejnou zelení. O
zajištění těchto oblastí pak radní diskutovali s tím, že vedoucí OMM bude při obsazení této
pozice mít na paměti i tyto požadavky. Poté odhlasováno a schváleno.
K čl. 5/22 USNESENÍ č. RM 87-4715/22
RM schvaluje s platností ode dne 01.05.2022 navýšení počtu systemizovaných pracovních míst
Městského úřadu Nové Město nad Metují o 1 pozici referenta Oddělení rozvoje města.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/23 Demolice objektu č. p. 142 v ul. Nerudova - posun termínu realizace
Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM 87. RM 85 schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu "Demolice objektu čp. 142, v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují" firmě ANTISTAV
s.r.o., Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, za nabídkovou cenu 681.604,64 Kč vč. DPH vč.
SOD a pověřila ST jejím podpisem.
Odůvodnění:
Vzhledem k válečné situaci na Ukrajině je projednávána možnost odložení demolice objektu č.
p. 142 v ul. Nerudova z důvodu případného využití tohoto objektu pro válečné uprchlíky. V
SOD je navržen konkrétní termín demolice na květen - až červenec 2022 a uchazeč je vázán
svou nabídkou 6 měsíců od podání nabídky ze dne 11.02.2022. Je tedy možné demolici o
několik měsíců posunout s odvolávkou na čl. IV odst. 2:"Objednatel si vyhrazuje možnost
posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění díla s ohledem na své
provozní, organizační potřeby". V případě posunu demolice o delší časový úsek, tak pak bude
nutné tuto VZ zrušit.
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Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM - přečetla připravené usnesení: "RM ukládá OMM připravit Dodatek č. 1 k SOD
na "Demolici objektu čp. 142, v ul. Nerudova, Nové Město nad Metují", která bude uzavřena
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ANTISTAV s.r.o., Chebská 38/5, 360 06
Karlovy Vary, a to na posun termínu realizace srpen - říjen 2022, z důvodu možnosti využití
objektu v č. p. 142 v ul. Nerudova pro umístění válečných uprchlíků z Ukrajiny."
K čl. 5/23 USNESENÍ č. RM 87-4716/22
RM ukládá OMM připravit Dodatek č. 1 k SOD na "Demolici objektu čp. 142, v ul. Nerudova, Nové
Město nad Metují", která bude uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou ANTISTAV
s.r.o., Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary, a to na posun termínu realizace srpen - říjen 2022, z
důvodu možnosti využití objektu v č. p. 142 v ul. Nerudova pro případné umístění válečných
uprchlíků z Ukrajiny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6 FINANCE

6/1 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole
Identifikace:
RM je předkládán návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022
mezi městem Nové Město nad Metují a spolkem Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha
1, IČO: 22670319, ve věci spolupráce při realizaci kampaně Do práce na kole. Součástí této
smlouvy je Smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je závazek zpracovatele
- společnosti Auto*Mat, z.s., - zpracovávat osobní údaje účastníků kampaně v souladu s
GDPR. Tato smlouva byla již schvalována v roce 2021 usnesením č. RM 60-3466/21 ze dne
08.03.2021. Kampaně Do práce na kole se v roce 2021 účastnilo okolo 50 lidí ze 3
společností Náchodska.
Odůvodnění:
Výše plnění je schválena v rozpočtu města na rok 2022 a bude hrazena z položky Správa.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 87-4717/22
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2022 mezi městem
Nové Město nad Metují a spolkem Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, ve
výši plnění 5.000 Kč bez DPH, tj. 6.050 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OVV, Provede: OVV, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 87-4718/22
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů v rámci kampaně Do práce na kole 2022 mezi
městem Nové Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OVV, Provede: OVV, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Prodej rehabilitačního lehátka
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují zveřejnilo ode dne 11.02.2022 do dne 28.02.2022 záměr města
prodat rehabilitační lehátko za cenu 500 Kč. Nabídku podal zájemce p. [osobní údaj
odstraněn], za nabízenou cenu ve výši 500 Kč.
Odůvodnění:
Rehabilitační lehátko bylo pořízeno v roce 2006 a je dlouhodobě nevyužívané. Z důvodu
uvolnění dalších kanceláří bylo rehabilitační lehátko nabídnuto k prodeji.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 87-4719/22
RM schvaluje prodej rehabilitačního lehátka p. [osobní údaj odstraněn], za cenu ve výši 500 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OVV, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Navýšení příjmů o přijatou vratku transferů - RO
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují v únoru obdrželo v rámci finančního vypořádání za rok 2021 na
svůj účet transfer (vratku dotace) od "ZŠ Malecí" ve výši 90 895 Kč. Tato platba byla následně
vrácena poskytovateli dotace.
Odůvodnění:
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se změna
rozpočtu provádí, jde-li o změnu ve finančních vztazích k jinému rozpočtu. Navýšení tohoto
druhu příjmů je na základně zmocnění ZM schválené usnesením č. ZM 22-716/21
v kompetenci RM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 87-4720/22
RM schvaluje RO - navýšení příjmů u § 3113 - základní školy o částku 90,9 tis. Kč. Na straně
výdajů bude o tuto částku navýšen § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Smlouva o termínovaném vkladu s Komerční bankou a. s.
Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM 87. OF předkládá ke schválení Smlouvu o
termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční bankou, a.s., se
sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČO: 45317054.
Odůvodnění:
Vzhledem k dostatečnému množství dočasně volných finančních prostředků Komerční banka,
a.s., nabídla možnost zhodnocení částky do 50 mil. Kč prostřednictvím Smlouvy o
termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou. Byl zpracován návrh na
termínovaný vklad ve výši 50 mil. Kč, s aktuální úrokovou sazbou 3,98 % p.a. na dobu 3
měsíce s automatickým obnovením vkladu ve sjednané výši.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF podal radním komentář k bodu na tzv. "žlutém papíře". Jedná se o 3 měsíční
vklad s možností opakování, sazba 3,98 %. MST - míra úročení je obvyklá? Ing. Maur - dle
jeho názoru je velice mírně nadstandardní. Poté odhlasováno.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 87-4721/22
RM schvaluje Smlouvu o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou s Komerční
bankou, a.s., se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 a pověřuje ST jejím podpisem ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 RŮZNÉ
7/1 Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 27.01.2022
Identifikace:
Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
27.01.2022 od 18:00 hodin v knihovně Vrchoviny viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
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operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí. O
plnění požadavků OV jsou přímo informování předsedové OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 87-4722/22
RM projednala Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 27.01.2022 od 18:00
hodin v knihovně Vrchoviny, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 87-4723/22
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis z 1. jednání Osadního výboru Vrchoviny ze dne 27.01.2022,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 07.02.2022
Identifikace:
Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne 07.02.2022
v knihovně Spy viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zápisy jsou pravidelně předkládány RM - viz zmocňující usnesení ZM, které pověřilo RM
vyřizováním podnětů, které vyplývají ze zápisů OV. Zápisy z jednání OV jsou zároveň emailem rozesílány zastupitelům a jsou projednány na nejbližším zasedání RM s tím, že
operativní záležitosti jsou řešeny úkoly zadanými TAJ na PVO a v případě, že se jedná o
záležitosti příslušící k rozhodování v RM či ZM, jsou tyto zpracovány příslušným odborným
útvarem (opět prvotní úkol zadán na PVO) a předloženy do RM k dalšímu rozhodnutí. O
plnění požadavků OV jsou přímo informování předsedové OV.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 87-4724/22
RM projednala Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 07.02.2022 v knihovně
Spy, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 87-4725/22
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Spy ze dne 20.09.2021,
zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo
OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/3 Licenční smlouva programu MP Manager
Identifikace:
Vrchní strážník MP předkládá ke schválení licenční smlouvu k provozu Událostního
informačního systému pro řízení procesů MP Nové Město nad Metují, a to na výjimku, tj. mimo
režim Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Odůvodnění:
MP Nové Město nad Metují v současné době vede veškerou svoji agendu ve 20 let starém
evidenčním programu Derik. Tento program byl několikrát aktualizován (naposledy v roce
2017) nyní již tento program dosáhl svého programového maxima a vzhledem ke stále
postupující digitalizaci ve státní správě a samosprávě je nutná jeho výměna. MP stále častěji
musí vstupovat do příslušných registrů, kdy tyto vstupy budou od roku 2024 každodenní a
mnohonásobné, neboť začne platit novela zákona, který již nebude nařizovat řidiči vozidla mít
u sebe řidičský průkaz (bude mu stačit jakýkoli průkaz totožnosti) a bude na orgánu, který jej
kontroluje, aby si sám v evidencích ověřil platnost řidičského průkazu. Jelikož MP Nové Město
nad Metují nemá vlastní operační středisko a veškeré vstupy budou prováděny přímo z
terénu, musí být pořízen program, který toto umožňuje. Lhůta necelých dvou let je dána, aby
se města, resp. městské policie na tyto změny připravily. Program MP Manager je v této
problematice unikátní a odzkoušený. Úspěšně je používán mimo jiné v Dobrušce, Červeném
Kostelci, Broumově a v mnoha dalších městech v rámci ČR, které mají srovnatelnou MP s
Novým Městem nad Metují. Splňuje veškeré náležitosti nutné pro vstupy do registrů a je
schopen pracovat ve verzi cloud, což znamená, že nebude zatěžovat stávající přetíženou
serverovou síť Městského úřadu Nové Město nad Metují. Program není nutné kupovat a
zároveň platit technickou podporu, ale jeho fungování je možné za cenu jednorázového
instalačního poplatku a následného pravidelného měsíčního paušálu, který odpovídá 1kč za
obyvatele, přičemž obce, které mají s Novým Městem nad Metují veřejnoprávní smlouvu o
působnosti Městské policie, se do tohoto poplatku nezapočítávají. Rozpočet roku 2022 počítá
s instalační částkou i měsíčními paušály. Výhradním a ověřeným dodavatelem této
technologie je společnost FT Technologies a.s. Chválovická 151/82 772 00 Olomouc, IČO:
26833620, která městu Nové Město nad Metují předložila smlouvu č. S 20220006, která je
přílohou tohoto bodu, včetně nabídky č. N 20220017. Nabídková cena za instalaci je
10.000,00 Kč bez DPH, tj. 12.100,00 Kč vč. DPH. Nabídková cena za měsíční paušál je
9.300,00 Kč bez DPH, tj. 11.253,00 Kč vč. DPH. Smlouva zároveň umožňuje budoucí možný
přechod z cloudového řešení na serverové, přičemž z celkové ceny by se odpočítala částka
zaplacená v rámci paušálního poplatku.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vznesl dotaz ke konkrétnímu využití programu při práci MP? OF - jedná se o
zajištění základního přístupu do různých registrů (viz dopis vrchního strážníka MP v příloze).
Jde o nahrazení předchozího zastaralého a nevyhovujícího programu, kdy MP musela často
vyžadovat informace od PČR, takto to získá přímo a operativně i v terénu. Poté odhlasováno.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 87-4726/22
RM souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zakázky malého rozsahu na nákup programu MP
Manager od společnosti FT Technologies a.s., Chválovická 151/82, 772 00 Olomouc, IČO:
26833620.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 87-4727/22
RM schvaluje Licenční smlouvu - CE č. S 20220006 mezi městem Nové Město nad Metují a
společností FT Technologies a.s., Chválovická 151/82, 772 00 Olomouc, IČO: 26833620, za
instalaci programu MP Manager v celkové výši 10.000,00 Kč bez DPH, tj. 12.100,00 Kč vč. DPH a
měsíční paušál za využívání licence k programu MP Manager, a to v celkové měsíční výši 9.300,00
Kč bez DPH, tj. 11.253,00 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
Odpovídá: MP, Provede: MP, Termín: 04.04.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Akce "Ukliďme Česko" - jarní úklid našeho města
Identifikace:
V sobotu 02.04.2022 proběhne celorepubliková akce "Ukliďme Česko", které se zúčastní i
naše město. Cílem této akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v okolí
našeho města.
Odůvodnění:
Naše město se této akce účastní už několik let. Díky řadě dobrovolníků se v minulosti podařilo
uklidit mnoho míst v okolí našeho města.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 87-4728/22
RM souhlasí s účastí našeho města v celorepublikové akci "Ukliďme Česko", která se bude konat v
sobotu dne 02.04.2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Prodej vysokozdvižné plošiny
Identifikace:
Prodej vysokozdvižné plošiny zájemci s nejvyšší nabídkou.
Odůvodnění:
Dne 21.01.2022 byl vyvěšena Nabídka k prodeji vysokozdvižné plošiny Mercedes Benz (rok
výroby 1990) z majetku města. Dne 18.02.2022 byl dokument z Úřední desky sejmut a dne
28.02.2022 proběhlo oficiální otvírání obálek a z protokolu (viz příloha tohoto bodu) byl
stanoven zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou 202.000 Kč p. Vladimír From, Revoluční 72,
281 51 Velký Osek. Dne 28.02.2022 osobním předáním byla doručena dodatečně obálka s
průvodním dopisem a cenovou nabídkou. Dne 02.03.2022 byla tato obálka po dohodě se ST
na právním oddělení otevřena. Zájemce pan Pavel Pop, bytem Vlastimila Moravce 28, 549 01
Nové Město nad Metují Spy, podal cenovou nabídku 170.000 Kč. Vzhledem k pozdnímu
termínu podání nabídky a nižší nabídkové ceně TS trvají na prodeji vysokozdvižné plošiny
zájemci s nevyšší nabídkou.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - dotaz na dodatečně doručenou nabídku (viz dopis a cenová nabídka ze dne
25.02.2022 v příloze tohoto bodu). ST podal informaci k průběhu procesu prodeje - předání
obálek atd. Poté odhlasováno dle navrženého usnesení.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 87-4729/22
RM schvaluje dle protokolu o otvírání obálek s nabídkami jako vítěze soutěže pro koupi
vysokozdvižné plošiny Mercedes Benz (rok výroby 1990), z majetku města, p. Vladimíra Froma,
Revoluční 72, 281 51 Velký Osek, za nabídkovou cenu 202.000 Kč, vše ve znění přílohy k tomuto
bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 Nakupování energií prostřednictvím PXE
Identifikace:
Zajištění dodávek energií pro město, PO a obce ORP prostřednictvím komoditní burzy PXE.
Odůvodnění:
Pro zajištění dodávek energií pro město, PO a obce ORP ve flexibilnějším režimu, než je
klasické zadávací řízení, které v rámci dodržení všech lhůt trvá cca 45 dní, navrhujeme
nakupování
energií
prostřednictvím
komoditní
burzy
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Tento nákup je v souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek, a to dle § 64 písmena c) zákona č. 134/2016 Sb. Nabídka na
nákupy obsahuje jednorázový poplatek za přistoupení na burzu a dále je nákup zpoplatněn
dle podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto bodu. Úhradu za odběrná místa obcí a jejich
PO budeme přefakturovávat.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 87-4730/22
RM schvaluje uzavření vzorové smlouvy mezi městem a příspěvkovými organizacemi, obcemi a
jejich PO o společném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele k zajištění dodávek elektrické
energie a zemního plynu - nákupy prostřednictvím energetické burzy, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 87-4731/22
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné
zákazníky mezi městem a společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem
Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČO: 27865444, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/7 Analýza potřeb na území obcí PO1 ve správním území Nové Město nad Metují
Identifikace:
OSV informuje o dokončení výstupů z projektu KHK, na kterém úzce spolupracujeme.
Odůvodnění:
V březnu 2020 Nové Město nad Metují s KHK uzavřelo Smlouvu o centralizovaném zadávání
v rámci projektu KHK Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II.
V lednu 2021 pak KHK vyhlásil VZ na zpracování prvních 2 aktivit, a to Analýzu potřeb
na území obcí PO1 ve správním území Nového Města nad Metují a Analýzu využití služeb
pro rodiny s dětmi. Dne 15.09.2021 dva zpracované materiály vítěznou firmou Sociotrendy,
s.r.o. KHK převzal. V únoru 2021 KHK vyhlásil VZ na zpracování poslední 3. aktivity, a to
Návrh systému dalšího návazného dostupného bydlení v rámci prevence sociálního vyloučení.
Dne 14.02.2022 KHK tento poslední materiál zpracovaný firmou MOORE Advisory CZ, s.r.o.
převzal. Všechny 3 výstupy budou důležitým podkladem pro zpracování nového Plánu
sociálních služeb Novoměstska.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 87-4732/22
RM bere na vědomí 3 zpracované výstupy z projektu Královéhradeckého kraje Rozvoj regionálního
partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II, a to Analýzu potřeb
na území obcí PO1 ve správním území Nové Město nad Metují, Analýzu využití služeb pro rodiny
s dětmi v Novém Městě nad Metují a Návrh systému dalšího návazného dostupného bydlení v rámci
prevence sociálního vyloučení, vše ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Dodatek ke smlouvě na tisk Novoměstského zpravodaje
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Tisk Novoměstského zpravodaje - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Město obdrželo žádost firmy Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., o možnosti navýšení ceny za
tisk Novoměstského zpravodaje ze stávajících 13.630 Kč bez DPH na 15.490 Kč bez DPH za
jedno číslo s platností ode dne 01.04.2022, a to v souvislosti se zvýšením cen energií a papíru
(viz příloha). Navrhované navýšení činí cca 3 % původní zakázky. V souladu se zákonem je
možné za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy považovat změnu ceny, která
nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku, což je v tomto případě splněno. Dodatek č. 1 byl
připraven ve spolupráci s PRAV. OŠKS souhlasí s uzavřením tohoto dodatku.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 87-4733/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Tisk Novoměstského zpravodaje, mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Náchodská 215, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 28783956, DIČ: CZ28783956, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.03.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/9 Zpráva o činnosti Městského úřadu 2021
Identifikace:
RM je každoročně předkládána na vědomí Zpráva o činnosti Městského úřadu Nové Město
nad Metují - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Zpráva o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují je souhrnný materiál za rok 2021 z
jednotlivých odborů úřadu. Zpráva je pravidelně vkládána na web města.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 87-4734/22
RM bere na vědomí obsah a vydání Zprávy o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují za
rok 2021 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/10 Smlouva o výpůjčce
Identifikace:
Bod aktuálně zařazený přímo na jednání RM 87. Smlouva o výpůjčce nemovité věci mezi
Střední průmyslovou školou, Odbornou školou a Základní školou, Nové Město nad Metují a
Oblastním spolkem ČČK Náchod, za účasti města Nové Město nad Metují, uzavřená za
účelem zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny v internátě Na Hradčanech.
Odůvodnění:
ČČK požádal o výpůjčku školského ubytovacího zařízení Na Hradčanech čp. 1135
Královéhradecký kraj, aby řešil uprchlickou krizi v Novém Městě nad Metují. Je již uzavřena
Smlouva o výpůjčce, na jejímž základě je ČČK v tomto zařízení oprávněn po dohodě s
městem Nové Město nad Metují ubytovávat uprchlíky z Ukrajiny. Svým připojením se ke
smlouvě město garantuje, že uhradí náklady vzniklé v souvislosti s užíváním zařízení k
danému účelu, které nebudou ČČK uhrazeny z veřejných či soukromých zdrojů, které budou
na ubytování uprchlíků z Ukrajiny určeny.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
Informace k projednávané záležitosti a k aktuální situaci se zajištěním ubytování pro válečné
uprchlíky z Ukrajiny ve městě poskytl radním ST. Dále poskytl informace z jednání Krizové
skupiny Ukrajina a odpověděl na dotazy radních.
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 87-4735/22
RM schvaluje účastenství města Nové Město nad Metují v rámci Smlouvy o výpůjčce nemovité věci
uzavřené mezi Střední průmyslovou školou, Odbornou školou a Základní školou, Nové Město nad
Metují, se sídlem Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují, zastoupenou
ředitelkou Mgr. Klárou Barešovou a Oblastním spolkem ČČK Náchod, se sídlem Pražská 1759, 547
01 Náchod, zastoupeným MUDr. Martou Markovou, uzavřené za účelem umožnění ubytování
uprchlíků z Ukrajiny v internátě Na Hradčanech, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
podpisem této smlouvy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/11 Alternativy vytápění plynem - úkol pro PNT s.r.o.
Identifikace:
Bod vzešlý přímo na závěr jednání RM 87. Podnět Ing. Maura ke zpracování koncepce
alternativního řešení vytápění plynem ve společnosti PNT s.r.o., kterou město založilo a
vlastní.
Odůvodnění:
Město z pozice zakladatele a jediného vlastníka společnosti zastupuje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - v souvislosti s válkou na Ukrajině a s dopady, které lze předpokládat v oblasti
dodávek plynu, navrhuje, aby PNT s.r.o. zpracovala koncepční alternativní řešení vytápění pro
prostory vytápěné plynem. Po diskusi RM přijala v tomto smyslu usnesení s úkolem pro
jednatele PNT s.r.o.
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 87-4736/22
RM ukládá z pozice zástupce zakladatele a vlastníka společnosti PNT s.r.o., jednateli společnosti,
zpracovat návrh koncepčního alternativního řešení k současnému vytápění plynem.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Konec jednání RM 87 v 17:45 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 87 vyhotoven dne: 10. března 2022
Zápis z RM 87 vypraven dne: 10. března 2022
Zápis z RM 87 zveřejněn dne: 10. března 2022

Stránka 51

