Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 15 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 20.05.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

20:40

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

20:40

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

15:36

20:40

Částečná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

20:40

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

20:28

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

20:40

Plná

7
8
9

Prouza Martin, Ing.
Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
13:00

20:40
20:40
20:40

Plná
Plná
Plná

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ing. Libor Pozděna
Ing. Simona Vojnarová
Mgr. Lucie Šímová
Mgr. A. Vít Lukas
Ing. Julius Kahanec
Mgr. Denisa Plšková
Mgr. Jana Balcarová
Eva Kupková
Radim Jakubský
Tomáš Hvězda

Zapisovatelka

vedoucí OMM
vedoucí ORM (OMM)
PRAV (OSÚ)
ARCH (ORM, OMM)
ředitel Akademické týdny o.p.s.
vedoucí OSV
ředitelka MSSS Oáza
referentka OSÚ
elektrikář (TS)
ředitel ZUŠ B. Smetany

Simona Hoffmannová
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13:00 - 14:52
13:07 - 14:52
13:31
14:14
14:55
15:18
15:21
16:23
16:41
17:59

16:41 - 20:10
16:45 - 20:10
14:14
14:52
15:11
16:14
16:14
16:41
17:38
18:40

_____________________

Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
Částečná
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.05.2019

2.

Různé

2/1

SOD - "Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská)"

2/2

Dodatek č. 4 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"

2/3

Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - vícepráce střešní krytina, vykonzolování
lešení nad kuchyní

2/4

Rybník Hradiště - zpevnění břehů hráze

2/5

Výstavba v ul. Na Výsluní

2/6

Žádost o souhlas se stavebním záměrem v ul. 28. října

2/7

Žádost o souhlas se záměrem umístění proměnného dopravního značení a silniční
meteorologické stanice v k. ú. Vrchoviny

2/8

Food Art Festival - doplnění žádosti

2/9

Veřejná zakázka - výjimka ze zásad pro zadávání veřejných zakázek

2/10

Žádost o podporu vydání publikace "Jak to tenkrát bylo"

2/11

Oprava usnesení č. ZM 4-138/19

2/12

Žádost o finanční příspěvek NONA 92, o.p.s., Nové Město nad Metují

2/13

Nákup samojízdného pracovního stroje + příslušenství

2/14

Zápis č. 3B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 29.04.2019

2/15

Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové
dotace")

2/16

Žádost o možnost prezentovat činnost společnosti Akademické týdny o. p. s.

2/17

Žádost Akademické týdny o. p. s. o zapůjčení pódiových dílů na akci Akademické týdny
v roce 2019

2/18

Dodatek č. 1 na dodávku konektivity

3.

Rozvoj služeb pro seniory v Novém Městě nad Metují

3/1

Rozvoj služeb pro seniory - změna Sociálně-rozmisťovací komise

3/2

Rozvoj služeb pro seniory - navýšení pečovatelské služby

3/3

Rozvoj služeb pro seniory - místní doprava SENIOR TAXI
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4.

Koncept distribuce Novoměstského zpravodaje

4/1

Změna konceptu distribuce Novoměstského zpravodaje

5.

Technická infrastruktura města Nové Město nad Metují

5/1

Technická infrastruktura města - telekomunikační sítě

6.

Dotace sportovním klubům

6/1

Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s. - dotace na rekonstrukci travnaté
plochy

6/2

Informace o přípravě realizace rekonstrukce zimního stadionu

7.

Dislokace ZUŠ B. Smetany

7/1

Dislokace ZUŠ - žádost o schválení nájmu č. p. 1218

8.

Diskuse

8/1

Přívětivý úřad 2019
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolů
Různé
Rozvoj služeb pro seniory
Distribuce Novoměstského zpravodaje
Technická infrastruktura města
Dotace sportovním klubům
Dislokace ZUŠ
Diskuse

13:00 - 13:05 ST
13:05 - 15:30
15:30 - 16:20 OSV
16:20 - 16:45 OSU
16:40 - 17:50 OMM
18:30 - 20:30 OF
17:50 - 18:30 OF
20:30 - 20:50
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 15-794/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 15:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.05.2019
Různé
SOD - "Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská)"
Dodatek č. 4 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"
Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - vícepráce střešní krytina, vykonzolování lešení nad
kuchyní
Rybník Hradiště - zpevnění břehů hráze
Výstavba v ul. Na Výsluní
Žádost o souhlas se stavebním záměrem v ul. 28. října
Žádost o souhlas se záměrem umístění proměnného dopravního značení a silniční
meteorologické stanice v k. ú. Vrchoviny
Food Art Festival - doplnění žádosti
Veřejná zakázka - výjimka ze zásad pro zadávání veřejných zakázek
Žádost o podporu vydání publikace "Jak to tenkrát bylo"
Revokace usnesení č. ZM 4-138/19
Žádost o finanční příspěvek NONA 92, o.p.s., Nové Město nad Metují
Nákup samojízdného pracovního stroje + příslušenství
Zápis č. 3B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 29.04.2019
Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace")
Žádost o možnost prezentovat činnost společnosti Akademické týdny o. p. s.
Žádost Akademické týdny o. p. s. o zapůjčení pódiových dílů na akci Akademické týdny
v roce 2019
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3.
3/1
3/2
3/3

Rozvoj služeb pro seniory v Novém Městě nad Metují
Rozvoj služeb pro seniory - změna Sociálně-rozmisťovací komise
Rozvoj služeb pro seniory - navýšení pečovatelské služby
Rozvoj služeb pro seniory - místní doprava SENIOR TAXI

4.
4/1

Koncept distribuce Novoměstského zpravodaje
Změna konceptu distribuce Novoměstského zpravodaje

5.
5/1

Technická infrastruktura města Nové Město nad Metují
Technická infrastruktura města - telekomunikační sítě

6.
6/1

Dotace sportovním klubům
Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s. - dotace na rekonstrukci travnaté
plochy

7.
7/1

Dislokace ZUŠ B. Smetany
Dislokace ZUŠ - žádost o schválení nájmu č. p. 1218

8.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.05.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 15 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 15-795/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 SOD - "Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul.
Náchodská)"
Identifikace:
V souvislosti se schválenými usneseními v RM 14 "RM schvaluje akci "Rekonstrukce
chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr ul. Náchodská)" v rámci rekonstrukce silnice
II/208, kterou realizuje KHK a uděluje výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a RM souhlasí se zadáním oprav chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem
směr ul. Náchodská) firmě, která rekonstruuje komunikaci, a to firmě STRABAG a s., se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 158.134,73 Kč vč. DPH", nyní
ORM předkládá RM ke schválení SOD na uvedenou akci.
Odůvodnění:
Jedná se o SOD na vynucené práce vzniklé při rekonstrukci komunikace ul. Havlíčkova.
Zadání těchto prací bylo již schváleno v RM 14.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 15-796/19
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci "Rekonstrukce chodníků v ul. Havlíčkova (za viaduktem směr
ul. Náchodská)" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STRABAG a s., se sídlem Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5, za nabídkovou cenu 158.134,73 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Dodatek č. 4 k SOD "Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského"
Identifikace:
Dodavatel přístavby tělocvičny u ZŠ Komenského byl požádán o návrh a nacenění konstrukce
vnitřního opláštění z cementotřískových desek CETRIS. Bylo zpracováno technické řešení
opláštění. Nyní předložil dodavatel stavby ke schválení vícepráce na provedení opláštění
CETRIS v celkové výši 825.949 Kč vč. DPH. Částka je rozdílem odpočtů nerealizovaných
konstrukcí ve výši 680.599 Kč vč. DPH a přípočtů ve výši 1.506.548 Kč vč. DPH. ORM
předkládá ke schválení dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 18/2018 na výše uvedené
vícepráce.
Odůvodnění:
Cena za opláštění CETRIS je tvořena ze třech částí: náklady na montáž a dodávku desek
CETRIS, nosný rošt z ocelových profilů systému ETANCO a doplnění konstrukce haly pro
kotvení konstrukce opláštění od švédského dodavatele LLENTAB. Protože dodávka
konstrukcí LLENTAB vyžaduje neprodlené objednání, byla předem s vedením města
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objednávka odsouhlasena. Tato dodávka činí 514.984 Kč vč. DPH, což představuje polovinu
částky na opláštění. Pro vnitřní opláštění je tato konstrukce ze statických důvodů nezbytná,
nosný rošt je nutné ve svislém směru kotvit do konstrukce haly po vzdálenosti cca 1 m.
Konstrukce musí být dodávaná dodavatelem haly z důvodu záruky, dodavatel konstrukce haly
ze statických důvodů nedovoluje kotvení jiných prvků než jím navržených a dodaných.
V projektu stavby nebylo opláštění řešeno. V hale by zůstalo viditelné zavětrování, stoupačky
a odlišné povrchy jednotlivých stěn (staré a nové zdivo, plechový plášť haly). Z těchto
estetických důvodů doporučuje TDI, ARCH opláštění provést. V příloze bodu je foto
z realizace opláštění tělocvičny v Praze a foto současného stavu haly tělocvičny. Na uvedené
vícepráce není nutné rozpočtové opatření, neboť v rozpočtu je dostatečná rezerva na
vícepráce. ORM doporučuje schválení víceprací a dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: MST, Ing. Maur, MBA, Ing. Vojnarová. ST - neobjevuje se v tom krajská
dotace? ORM - ne. Ing. Maur - jde mu o to, jestli se projekty posuzují dostatečně. Vedoucí
ORM - reagovala společně s MST - skutečně to nebylo v PD, zapomnělo se na to, proto je
kritika projektanta oprávněná - oproti tomu se ale tělocvična měnila dispozičně, aby to "nějak
vypadalo", tj. právě např. opláštění za částku cca 800 tis. Kč.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 15-797/19
RM schvaluje vícepráce na vnitřní opláštění CETRIS v celkové výši 825.949 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 15-798/19
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 18/2018 na realizaci akce „Přístavba tělocvičny u
ZŠ Komenského“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAKO s.r.o., IČO: 42228468, na
vícepráce na vnitřní opláštění CETRIS v celkové výši 825.949 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Vestavba do podkroví ZŠ Komenského" - vícepráce střešní krytina, vykonzolování
lešení nad kuchyní
Identifikace:
Od začátku dubna probíhá realizace akce vestavby učeben do podkroví ZŠ Komenského
firmou STATING s.r.o. IČO: 25963864. Součástí prací je nová konstrukce střechy a nová
střešní krytina. Při realizaci bylo zjištěno, že krytina střechy zahrnutá v rozpočtu neodpovídá
schválenému typu ve vyjádření státní památkové péče. Dále bylo zjištěno, že lešení nad
kuchyní nelze položit na stávající střechu z důvodu její nedostatečné únosnosti. Více práce na
dodávku plechových šablon (pohledově obdoba krytiny ETERNIT) činí 251.725 Kč vč. DPH.
Vícepráce na vykonzolování lešení činí 90.750 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení více
uvedené vícepráce.
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Odůvodnění:
V rozpočtu byla jako krytina zahrnuta plechová tabule s profilací v podobě taškových tabulí.
Tato krytina je z památkového hlediska v této části města nepřípustná. S touto krytinou
nesouhlasí ani ARCH a považuje ji pro tento typ objektu za nevhodnou. Nutnost
vykonzolování lešení nad kuchyní byla zjištěna při realizaci, toto projektant nemohl
předpokládat. Dodavatel se na nás obrátil s nutností schválení těchto víceprací co nedříve,
jinak by hrozilo přerušení realizace stavby a zpoždění prací. Je třeba, aby krytina byla včas
objednána. K realizaci střechy je i nutné lešení nad kuchyní. Vícepráce byly předem
odsouhlaseny vedením města. ORM doporučuje schválení víceprací. ORM považuje
ponechání nepovolené krytiny památkáři v rozpočtu za chybu projektu a v tomto duchu
povede jednání se zpracovatelem PD, tzn. o náhradu škody.
V příloze bodu jsou uvedeny pro informaci 2 změnové listy, které obsahují kromě výše
uvedených víceprací další více práce: sněhové zachytače, nástřešní žlab z ul. Komenského a
lešení na chodníku v ul. Komenského. Tyto vícepráce budou projednávány na schůzce
s dodavatelem, TDI a projektantem ve středu 22.05.2019. Ke schválení budou předloženy až
po tomto jednání.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí ORM informovala podrobně o položkách v rozpočtu. Město bude opravu střešní
krytiny dodatečně požadovat od projektanta. MST upřesnil, co se odeslalo na poptávkové
řízení na dodavatele. Nikdo z poptaných, kteří se přihlásili do VŘ, neupozornil na rozpor v PD.
ORM - dle jejího názoru je to pochybení ze strany projektanta. Ing. Maur - je veřejná soutěž
napadnutelná? ORM - to neví, ale myslí si, že na to dodavatel mohl upozornit. Ing. Němeček pokud to takhle je, myslí si též, že je to pochybení projektanta a rád by to napsal do usnesení aby se v tomto duchu opravdu konalo a nebyl to pro město další vícenáklad. Co se týká
lešení, rozumí, že to jde za městem. Ing. Maur - myslí si, že to z projektanta nedostaneme viz profesní pojištění. Pan Jarolímek - uvedl informace o pojištění zvláštní profesní
odpovědnosti. OMM - sdělil, že nic jiného pak městu nezbývá, než jít do soudního řízení - z
praxe neví, že by se od projektantů dalo lehce vymáhat. ST - naformuloval 2. návrh usnesení:
"RM ukládá OMM zahájit jednání s projektantem o náhradu nákladů na vícepráce na dodávku
krytiny." Poté byly oba návrhy usnesení odsouhlaseny.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 15-799/19
RM schvaluje vícepráce na dodávku krytiny z plechových šablon ve výši 251.725 Kč vč. DPH a
vícepráce na vykonzolování lešení ve výši 90.750 Kč vč. DPH na akci "Vestavba do podkroví ZŠ
Komenského".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 15-800/19
RM ukládá OMM zahájit jednání s projektantem o náhradu nákladů na vícepráce na dodávku krytiny
u akce "Vestavba do podkroví ZŠ Komenského".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/4 Rybník Hradiště - zpevnění břehů hráze
Identifikace:
Firma POPR s.r.o., IČO 46509283 dokončila realizaci stavby „Rekonstrukce výpusti rybníka
Hradiště“. Při předání stavby byl ze strany Rybářů vznesen požadavek na zpevnění břehu
hráze rybníku v délce cca 32 m lomovým kamenem. Dodavatel předložil cenovou nabídku o
celkové výši 185.15 Kč vč. DPH. Součástí nabídky je odstranění nefunkčního objektu pro
napouštění koupaliště, dále prodloužení schodiště u výpusti objektu o 2 stupně. Vytěžená
zemina bude rozprostřena k vyrovnání terénu před hrází rybníku. Pro zadání provedení
zpevnění břehu hráze firmě POPR je nutné schválit výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. ORM předkládá ke schválení smlouvu o dílo na provedení zpevnění
břehu hráze rybníku Hradiště. Pro financování je nutné provést rozpočtové opatření přesun
z položky § 3631 - nasvětlení přechodů v Nádražní ulici 85 tis. Kč a přesun z položky § 3322 program regenerace 100 tis. Kč na položku § 2341 - rekonstrukce výpusti rybníka Hradiště.
Odůvodnění:
Při realizaci stavby výpusti byl narušen travní porost břehu rybníka v délce cca 32 m. Rybáři
z těchto důvodů vyslovili obavu, že po napuštění dojde k erozi materiálu hráze do rybníka.
Projektová dokumentace na objekt rekonstrukce výpusti byla zpracována společně s dalšími
objekty - odbahnění a zpevnění břehů. V nákladech na realizaci výpusti nebylo zpevnění
břehu hráze zahrnuto. Nutnost zpevnění břehu byla uznána i ST, který se předání stavby
účastnil. Firma POPR s.r.o. nabízí realizaci zpevnění již v květnu, z důvodu volné kapacity.
ORM doporučuje schválení zpevnění břehu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: OMM, Ing. Maur, MBA. ST - požádá rybáře, aby si terén (kameny na břehu)
upravili. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 15-801/19
RM schvaluje realizaci zpevnění břehů hráze rybníku Hradiště v délce 32 m.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 15-802/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
zadání realizace stavby „Zpevnění břehu hráze rybníku Hradiště v Novém Městě nad Metují“ firmě
POPR s.r.o., IČO: 46509283.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 15-803/19
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou POPR s.r.o., IČO:
46509283, na realizaci stavby „Zpevnění břehu hráze rybníku Hradiště v Novém Městě nad Metují“,
za celkovou částku 185.215 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 15-804/19
RM schvaluje RO - navýšení položky § 2341 - akce Rybník Hradiště - rekonstrukce výpustí a
zpevnění břehu hráze o 185 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3631 - akce Nasvětlení
přechodů v Nádražní ulici v částce 85 tis. Kč a přesunem z § 3322 - program regenerace - příspěvky
na obnovu památek v částce 100 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Výstavba v ul. Na Výsluní
Identifikace:
Dne 13.05.2019 proběhla schůzka v kanceláři ST s investorkou, která byla zastoupena
advokátkou plánované výstavby Na Výsluní. Předmětem jednání bylo vydané nesouhlasné
stanovisko projednané Radou města dle usnesení RM 7-238/19 "RM souhlasí s odesláním
negativního vyjádření města na žádost společností INS spol. s r.o. o souhlas se zásahem do
pozemků města novostavbou 4 RD v lokalitě Na Výsluní ve znění přílohy k tomuto bodu." K
tomuto vyjádření města byla obdržena písemná reakce advokátky. Poté následovala další
reakce města s možností osobního setkání, více viz přílohy. Následně proběhla schůzka.
Závěry z této schůzky budou sděleny přímo na jednání RM vedením města.
Odůvodnění:
Advokátka požádala o zápis z Komise pro výstavbu a rozvoj, která se v zápisu č. 1 výstavbou
Na Výsluní zabývala dne 16.01.2019, zápis byl zaslán. Dále byla poskytnuta "Žádost na RM o
řešení situace" občany Nového Města nad Metují bez podpisového archu ze dne 22.01.2019
(bylo projednáno na koncepční RM).
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:31 hodin byla přizvána na jednání RM k tomuto bodu PRAV. Diskutující: ST, MST. Ing.
Němeček se zapojil do diskuse - mluvil o pokutě, přísných kritériích aj. Ing. Maur - stavěl dům
v roce 2001 a v zastavovací studii byla podmínkou sedlová střecha a dům přízemní (bez
patra). PRAV - v ÚP to ale oporu nemá, ÚP neřeší sjezdy aj., musela by to řešit nějaká studie
- OVRR nemá v této chvíli důvody to nepovolit. Dále zmínila radním stanoviska Nejvyššího
soudu, Ústavního soudu, judikáty atd., které tuto záležitost prokazují. Znovu zopakovala, že
pokud by mělo město zájem tuto problematiku řešit, tak jedině územní studií. Ing. Maur souhlasil s "koncovkou" řečenou PRAV a zrekapituloval genezi vývoje projednávané
záležitosti. Trochu ho překvapuje, že nyní OVRR říká, že by byla dobrá studie - ztratili jsme
cca půl roku - již mohla být studie zpracována. PRAV - investor nepožádá o územní řízení do
doby, než bude mít souhlas s přejezdem přes pozemek města. TAJ - potvrdil slova PRAV,
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proto se v této chvíli nemají ani k čemu odvolat. Do diskuse se zapojil také p. Jarolímek.
Ing. Maur - kriticky se vyjádřil k ARCH, že vydal souhlasné vyjádření pouze k náčrtku. Jedna
věc jsou sjezdy a druhá věc je naplňování § 18 stavebního zákona - viz vhled a urbanizace
staveb atd. ST naformuloval návrh 2. usnesení: "RM ukládá OMM informovat o aktuální situaci
lokality v ul. Na Výsluní, tj. svolat schůzku se zástupci občanů, kteří podali nesouhlasné
stanovisko k záměru výstavby v ul. Na Výsluní". Ing. Maur - zastupuje je [osobní údaj
odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]. PRAV - informovat bychom je měli, až budeme mít
reakci od investora. Do té doby je nemáme o čem informovat. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 15-805/19
RM bere na vědomí aktuální informace o proběhlé schůzce mezi městem Nové Město nad Metují a
investorem plánované výstavby Na Výsluní.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 15-806/19
RM ukládá OMM informovat občany o aktuální situaci týkající se lokality v ul. Na Výsluní, tj. svolat
schůzku se zástupci občanů, kteří podali nesouhlasné stanovisko k záměru výstavby v ul. Na
Výsluní.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Žádost o souhlas se stavebním záměrem v ul. 28. října
Identifikace:
Na ORM byla doručena žádost p. [osobní údaj odstraněn] o vyjádření se k záměru výstavby
BD v ul. 28. října - viz přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OVRR, ARCH, ORM a Komise pro výstavbu a rozvoj - viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ve 14:14 hodin byl přizván na jednání RM k tomuto bodu ARCH. Diskutující: ST, p. Jarolímek
a Ing. Němeček. K nejasnostem, které mají, vystoupila s vysvětlením vedoucí ORM. Vedoucí
OMM pak ukázal na prezentovaném náhledu to, kde je střešní zástavba, tj. 4. patro. MST požádal ARCH o stanovisko. ARCH - měřítko bytového domu souvisí s tím, jak se město
postaví ke garážím - v budoucnosti by parkování mělo být řešeno jiným způsobem, než je
dosavadní. Odstranění garáží je ale běh na desítky let. Ing. Prouza - jsou soukromé. ARCH pokračoval s informacemi o měřítku BD za stávající situace - z uvedených důvodů navrhuje
redukci objemu navrhované stavby. Z urbanistického hlediska je stávající stavba
předimenzovaná. Pan Jarolímek - jak může město prosazovat urbanismus - má k tomu
nástroje? Jaké je postavení ARCH ? TAJ - městský architekt není v zákoně, je to odborný
konzultant a poradce města. Pan Jarolímek - odborný / poradenský názor ARCH je
irelevantní? TAJ - záleží, jak to kdo bere. OMM - ARCH je brán, že má nějakou váhu. ST město je vždy účastník, který se může přihlásit do stavebního řízení. Pan Jarolímek - fakticky
to vyjádření ARCH nemá žádnou právní váhu. Ing. Maur - v předchozí diskusi říkal, že to má 2
roviny - znovu zopakoval - je třeba si uvědomit subjektivismus. Předimenzované to je a to
samé řešil v lokalitě ul. Na Výsluní. TAJ shrnul úskalí regulačních plánů pro jednotlivé lokality
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ve městě - viz problémy v "trojúhelníku Rychta", kde RP platí. Ing. Maur - souhlasil částečně
se slovy TAJ a vrátil se k měkkým kritériím. ORM - Mgr. Balcar z OVRR musí z pohledu
urbanismu vydávat vyjádření. ST - přečetl upravené znění usnesení a naformuloval nové.
Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 15-807/19
RM bere na vědomí stavební záměr - realizovat na pozemcích p. p. č. 452/6, 446/7, 446/13, 1463,
446/12, 937 a 446/11, v k. ú. Nové Město nad Metují, BD ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 15-808/19
RM vyzývá žadatele k předložení realistického zákresu navrhovaného BD v ul. 28. října do
fotografie nebo zpracování vizualizace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 15-809/19
RM vyzývá žadatele k upřesnění řešení parkovacích stání u předloženého záměru BD v ul. 28.
října ve vztahu k počtu a typu bytů a druhu provozoven.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Žádost o souhlas se záměrem umístění proměnného dopravního značení a silniční
meteorologické stanice v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
Na město byla doručena žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, které na základě plných mocí
zastupuje [osobní údaj odstraněn], o vyjádření se k záměru na výstavbu 2x přípojky NN, 2x
PDZ (proměnné dopravní značení) a 1x SMS (silniční meteorologická stanice). SMS tvoří
betonový kvádr (1,2 x 1,2 x 1,5 m) a stožár výšky 7 m. V k. ú. Vrchoviny bude z tohoto záměru
umístěna 1x PDZ, 1x SMS a 1x přípojka NN.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 15-810/19
RM souhlasí se záměrem výstavby přípojky NN, 1x PDZ (proměnné dopravní značení) a 1x SMS
(silniční meteorologická stanice) v k. ú. Vrchoviny v souladu s přiloženou situací s podmínkou, že
PDZ v intravilánu Vrchovin bude v jednodušším provedení (tj. jednostožárové). V případě, že stavba
zasáhne do pozemků města je požadováno po investorovi uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti“. Další stupně PD budou podléhat vyjádřením
města.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/8 Food Art Festival - doplnění žádosti
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 13-713/19 ze dne 23.04.2019 vzala na vědomí pořádání akce
Food Art Festival dne 01.06.2019 jejímž pořadatelem je DoDna-party, dále usnesením č. RM
13-714/19 souhlasila se zapůjčením vybavení (nízké pódium, odpadkové koše, pivní sety) a
záborem v ulici U Špýcharu dne 01.06.2019 při akci Food Art Festival. Pořadatel akce DoDnaparty nyní žádá o možnost využití k parkování v rámci výše uvedené akce tyto prostory
v majetku města: areál bývalých kasáren a část pozemku u velkoskladu Verner. Ostatní
majitelé pozemků u velkoskladu Verner s využitím souhlasili.
Odůvodnění:
Vyjádření OMM: Souhlasím.
Vyjádření TS: Souhlasím.
Vyjádření MP: Souhlasím.
Vysvětlení: Habrová Iveta - Referentka OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Jeden radní (ST) byl na vlastní žádost vyloučen z hlasování k tomuto bodu, a to pro možnou
podjatost.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 15-811/19
RM souhlasí s bezplatným využitím těchto pozemků v majetku města k parkování automobilů dne
01.06.2019 v rámci akce Food Art Festival: areál bývalých kasáren, část pozemku u velkoskladu
Verner. Za zajištění součinnosti zainteresovaných subjektů si plně zodpovídá hlavní pořadatel, tj.
Agentura DoDna-party.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

2/9 Veřejná zakázka - výjimka ze zásad pro zadávání veřejných zakázek
Identifikace:
OSN žádá o udělení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu (dále jen „Zásad“). Jedná se o zadání zakázky malého rozsahu na
provedení opravy asfaltového povrchu vjezdu do garáží JSDH v objektu čp. 850, ul. 28. října.
Pro vypracování nabídky se OSN obrátilo na dodavatele STRABAG a. s., Na Bělidle 1 98/21,
150 00 Praha 5, IČO: 60838744, který ve městě realizuje několik zakázek, vč. několika
zakázek pro město. Nabídka fy Strabag a.s. je co do výše nákladů přijatelná a cena za
nabízené práce je standardní (sanace části podkladu, položení nového asfaltového koberce celkem 175,5 m2; cena 801 Kč vč. DPH/m2), celkem se jedná o 140.702 Kč vč. DPH. OSN
žádá o výjimku z výše uvedených zásad a zadání opravy asfaltového povrchu vjezdu JSDH
přímo firmě STRABAG a. s., Na Bělidle 1 98/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, za
nabídkovou cenu 140.702 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Jedná se o plánovanou akci v Plánu oprav 2019 pro OSN. Na akci je vyčleněno 250.000 Kč.
O výjimku OSN žádá z důvodu naplněných kapacit stavebních firem. Jedná se o prověřeného
dodavatele v oboru. Dodavatel nabídl standardní, akceptovatelnou cenu. Dodavatel pro město
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již v letošním roce realizuje stavební akce a veškerá technika k tomu potřebná bude na místě
realizace (doprava techniky a manipulace je jedna ze zásadních položek rozpočtů).
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 15-812/19
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad města Nové Město nad Metují pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro zadání zakázky „Oprava asfaltové plochy vjezdu ke garážím JSDH“
v objektu čp. 850, ul. 28. října, Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 15-813/19
RM souhlasí se zadáním zakázky malého rozsahu na „Opravu asfaltové plochy vjezdu ke garážím
JSDH“ přímo firmě STRABAG a. s., Na Bělidle 1 98/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, za
nabídkovou cenu 140.702 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Žádost o podporu vydání publikace "Jak to tenkrát bylo"
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn] žádá RM o podporu vydání publikace "Jak to tenkrát bylo".
Publikace o vzniku tiskárenství v Novém Městě nad Metují od roku 1851 pana Theodora
Böhma a Červeném Kostelci od roku 1910. Ukázka viz příloha k tomuto bodu. Město obdrží
několik výtisků dle výše příspěvku.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že částka na dotace a dary města je v letošním roce vyčerpána, případné
poskytnutí dotace by muselo být řešeno rozpočtovým opatřením. Žádost není podána
v řádném termínu pro jejich podávání. Druhou možností je přímý nákup publikací z „fondu
starosty“ na propagační dary. Žádost byla přesunuta z RM 14 s tím, že Ing. Prouza zajistí
dodatečné informace o publikaci.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - navrhl schválení dotace ve výši 10.000 Kč s podmínkou dodání 20 ks knih. Bylo
schváleno.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 15-814/19
RM schvaluje dotaci z rozpočtu města pro pana [osobní údaj odstraněn] na podporu vydání
publikace "Jak to tenkrát bylo" ve výši 10 tis. Kč s podmínkou poskytnutí 20 ks publikací městu a
pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 2 - 39/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 15-815/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3319 - záležitosti kultury (položka dotace a dary) o částku 10 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/11 Oprava usnesení č. ZM 4-138/19
Identifikace:
OF předkládá návrh revokace usnesení č. ZM 4-138/19 na základě, kterého ZM schválilo
dotace některým organizacím.
Odůvodnění:
Ve schváleném rozpočtu města je zahrnuta v § 4356 - denní stacionáře - stacionář NONA
částka 450 tis. Kč. Při přípravě tabulky pro rozdělování dotací nedopatřením zůstala u položky
dotace pro společnost NONA 92, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, ve výši
předchozích let, tedy 675 tis. Kč. Na základě předběžného jednání s vedením společnosti byla
částka snížena o část nájemného, které město inkasovalo za pronájem objektu č. p. 313. Po
bezúplatném převodu objektu budovy v roce 2018 Mateřské škole a Základní škole speciální
NONA, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, již město do příjmů rozpočtu žádné
nájemné neobdrží (v roce 2017 bylo uhrazeno nájemné ve výši 350 tis. Kč). Vzhledem k tomu,
že je v rozporu částka schválená v rozpočtu a částka dotace schválené usnesením č. ZM 4138/19, navrhuje OF revokaci tohoto usnesení. S ředitelkou společnosti NONA 92, o.p.s., byla
tato záležitost projednána.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 15-816/19
RM doporučuje ZM schválit změnu usnesení č. ZM 4-138/19 tak, že částka dotace poskytované
společnosti NONA 92, o. p. s., NM se z částky 675 tis. Kč mění na částku 450 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/12 Žádost o finanční příspěvek NONA 92, o.p.s., Nové Město nad Metují
Identifikace:
Společnost NONA 92, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují, předložila žádost o
finanční příspěvek na náklady spojené s návštěvou města Hilden - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
OF nedoporučuje. Žádost není podána v řádném termínu pro jejich podávání. Vzhledem k
tomu, že částka na dotace a dary města je v letošním roce vyčerpána, případné poskytnutí
dotace by muselo být řešeno rozpočtovým opatřením.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
ST - navrhl schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč - bylo schváleno.
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 15-817/19
RM schvaluje poskytnutí dotace společnosti NONA 92, o.p.s., Rašínova 313, Nové Město nad
Metují ve výši 5 tis. Kč na náklady spojené s návštěvou města Hilden a pověřuje ST podpisem
smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM 2 - 39/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 15-818/19
RM schvaluje RO - navýšení § 4356 - denní stacionáře (položka dotace a dary) o částku 5 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/13 Nákup samojízdného pracovního stroje + příslušenství
Identifikace:
Dne 14.05.2019 proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Nákup samojízdného pracovního stroje s příslušenstvím". Hodnotící komise
předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo poptáno celkem 5 firem. V rámci řízení byly v určeném termínu doručeny celkem 3
obálky s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku. Na zakázku je v rozpočtu TS schválená
částka 3 mil. Kč.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 15-819/19
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek předložené
komisí pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu
na zakázku "Nákup samojízdného pracovního stroje s příslušenstvím" uchazeči firmě Auto SAS,
s.r.o., Ke Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6, IČO: 49679139, za nabídkovou cenu 2.393.138 Kč vč.
DPH, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 30.11.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 15-820/19
RM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Auto SAS, s.r.o., Ke
Dvoru 780/10, 160 00 Praha 6, IČO: 49679139, na "Nákup samojízdného pracovního stroje s
příslušenstvím", za nabídkovou cenu 2.393.138 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
Stránka 16

ZÁPIS Z PORADY RM 15

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

2/14 Zápis č. 3B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 29.04.2019
Identifikace:
RM je předložen zápis č. 3B/2019 z jednání Sociálně-rozmisťovací komise ze dne 29.04.2019
a návrh na obsazení jednoho místa v Domově pro seniory Oáza TGM 1424 v Novém Městě
nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 15-821/19
RM bere na vědomí návrh na obsazení jednoho místa v Domově pro seniory Oáza TGM 1424 v
Novém Městě nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu - viz zápis č. 3B/2019 z jednání Sociálněrozmisťovací komise ze dne 29.04.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/15 Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové
dotace")
Identifikace:
Ve úterý dne 04.06.2019 se v malém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují uskuteční od
17:00 hodin seminář pod názvem Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové
dotace") financované z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Veřejnost zde
bude seznámena s podmínkami a možnostmi získání dotace na výměnu zastaralých zdrojů
vytápění. Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje. Plánovaná akce
bude mj. zpropagována prostřednictvím e-mailu, vývěsek na MěÚ, plakátovacích ploch ve
městě, městského rozhlasu, světelných novin a webových stránek města Nové Město nad
Metují.
Odůvodnění:
Paní Jana Trojanová, jménem KÚ KHK, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací,
oddělení evropských grantů, se opět jako v předchozích letech obrátila na tajemníka
Městského úřadu Nové Město nad Metují, pana Bc. Petra Tyče (viz e-mail v příloze tohoto
bodu), ve věci příprav nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností v KHK III. Výzva bude zveřejněna pravděpodobně již
v průběhu července 2019 s předpokládaným příjmem žádostí v září 2019. Z tohoto důvodu si
dovoluje nabídnout realizaci informačního semináře i pro občany Nového Města nad Metují.
Ideální je, pokud se dohodne více obcí z blízkého okolí a své občany pozvou na seminář tak,
aby byla zajištěna co největší účast a dostupnost i pro starší občany. Na semináři
srozumitelně přiblíží problematiku čerpání dotace, představí změny, ke kterým dochází oproti
předchozím výzvám, vysvětlí celý proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu,
vč. způsobu úhrady dotace. Zástupci KÚ KHK dále nabídnou občanům metodickou pomoc
s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu. Občany také varují před riziky, která hrozí,
pokud se rozhodnou využít nabídek osobně neprověřených zprostředkovatelských firem.
Administraci projektu výměny zdroje vytápění zvládne s jejich pomocí každý, a to bez dalších
zbytečných výdajů a zklamání, pokud narazí na nepoctivého obchodníka z dotacemi.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 15-822/19
RM bere na vědomí informaci o veřejném semináři Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění
("kotlíkové dotace") financované z Operačního programu Životní prostředí 2018 - 2022, který se
uskuteční dne 04.06.2019 od 17:00 hodin v malém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/16 Žádost o možnost prezentovat činnost společnosti Akademické týdny o. p. s.
Identifikace:
Ředitel společnosti Akademické týdny o. p. s. (dále jen "AT"), pan Ing. Julius Kahanec, žádá
RM o možnost prezentovat na jednání RM dne 20.05.2019 činnost AT a stav příprav AT 2019.
Město Nové Město nad Metují je důležitým partnerem společnosti AT. Podrobnosti viz příloha
k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání k bodům 2/16 a 2/17 byl na svou vlastní žádost přizván ředitel AT o.p.s. - pan Ing.
Julius Kahanec - příchod ve 14:55 hodin. Po krátké prezentaci Ing. Kahance měli radní několik
dotazů - převážně se týkaly možnosti budoucího "návratu" AT do Nového Města nad Metují.
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 15-823/19
RM bere na vědomí informace ředitele Akademické týdny o. p. s., pana Ing. Juliuse Kahance, o
činnosti AT a stavu příprav AT 2019, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/17 Žádost Akademické týdny o. p. s. o zapůjčení pódiových dílů na akci Akademické
týdny v roce 2019
Identifikace:
Ředitel společnosti Akademické týdny o. p. s. (dále jen "AT"), pan Ing. Julius Kahanec, žádá
RM o zapůjčení pódiových dílů (12 ks) pro AT 2019, které se uskuteční ve dnech 27.07. 04.08.2019 v areálu chaty Horalka ve Sněžném a v Novém Městě nad Metují. Žádost viz
příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko TS: Pódiové dílce jsou v daném termínu volné. Náš požadavek je, aby si
společnost Akademické týdny o. p. s., pódiové dílce odvezla a přivezla vlastní dopravou. V
případě zapůjčení by výpůjčka měla být zpoplatněná.
Stanovisko OŠKS: V souladu s Pravidly pro používání městského pódia může RM zapůjčit
pódium příspěvkovým organizacím a jiným subjektům na pořádání kulturních, sportovních a
ostatních akcí v Novém Městě nad Metují, případně v okolních obcích v rámci spádové oblasti
Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko. Uvedené předměty nebudou půjčovány ke
komerčním účelům.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Kahanec požádal radní ještě o zapůjčení 4x "dvojkoše" - požadavek byl do usnesení
doplněn - poté odsouhlaseno.
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 15-824/19
RM souhlasí se zapůjčením pódiových dílů (12 ks) a "dvojkoše" (4 ks) společnosti Akademické
týdny o. p. s. pro využití na akci Akademické týdny 2019 ve dnech 27.07. - 04.08.2019 v areálu
chaty Horalka ve Sněžném a v Novém Městě nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, s tím, že si
žadatel zajistí odvoz a vrácení pódiových dílů.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 27.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/18 Dodatek č. 1 na dodávku konektivity
Identifikace:
V průběhu kontrolování nainstalované konektivity ve vybudované přírodovědné učebně, IT
učebně v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují zjistilo OMM neshodu v dodaném zboží oproti
kupní smlouvě č. 013/2019 uzavřené s firmou DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové
Město nad Metují. Neshoda spočívá v dodání 2 ks tabulí složených z jednoho dílu, kdežto
v kupní smlouvě je dodání 2 ks tabulí třídílných. Nainstalovány byly pouze střední díly tabulí o
rozměrech 200x120 cm, bez postranních křídel. Cena za dvoudílná křídla o rozměrech
100x120 cm ke 2 ks tabulí byla vyčíslena firmou DLNK s.r.o. na 22.845 Kč vč. DPH, což je
částka o kterou je nutno kupní smlouvu ponížit. Celková cena kupní smlouvy bude tedy po
odečtení 22.845 Kč vč. DPH za postranní křídla tabulí činit 1.984.545 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
Zástupce firmy DLNK s.r.o. vysvětlil důvod dodání zboží s rozdílnými parametry a to
nedostatečný prostor u navrženého rohového umístění třídílných tabulí. Křídla tabulí by se tak
vzájemně překrývala a hrozilo by poškození tabulí, možným nárazem křídel o sebe.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Informace k předloženému bodu přímo do jednání RM sdělila vedoucí ORM. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 15-825/19
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 013/2019 mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, na dodávku zboží v rámci
investiční akce "Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město
nad Metují - konektivita", který upravuje cenu dodávky na základě odpočtu ceny u dvoudílných křídel
u 2 ks tabulí, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 Rozvoj služeb pro seniory v Novém Městě nad Metují
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Rozvoj služeb pro seniory - změna Sociálně-rozmisťovací komise
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza, paní Mgr. Jana Balcarová, žádá o změnu statutu Sociálněrozmisťovací komise v příloze č. 1, a to na základě stanoviska KÚ KHK k rozhodování o přijetí
žadatele do pobytové služby v příloze č. 2. Právnička Mgr. Lucie Šímová uvádí, že správný
postup je zrušit zřízenou Sociálně-rozmisťovací komisi a odvolat její členy. Následně zřídit
Komisi sociální a jmenovat její členy. Ke Komisi rozmisťovací, kterou založí MSSS Oáza,
nebude mít RM žádné kompetence, pouze z funkce zřizovatele vůči MSSS Oáza. Jednací řád
nové Komise rozmisťovací je pro informaci v příloze č. 5.
Odůvodnění:
Krajský úřad s odkazem na zákon o sociálních službách sděluje, že nepříznivou sociální
situaci náleží posuzovat pouze odborně způsobilému sociálnímu pracovníku a k vhodnosti je
dále potřeba zohlednit možnosti poskytovatele sociální služby. Zřizovateli náleží pouze
možnost ovlivnit kritéria výběru žadatelů, která však musí být v souladu se zákonnými
zásadami. Blíže viz příloha č. 2.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 15-826/19
RM ruší Komisi sociálně-rozmisťovací.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 01.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 15-827/19
RM odvolává členy Komise sociálně-rozmisťovací vč. předsedy této komise.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 01.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 15-828/19
RM zřizuje Komisi sociální.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 01.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 15-829/19
RM jmenuje členy Komise sociální ve složení: Mgr. Lubomír Černý - předseda, p. Petr Hable, Mgr.
Jana Balcarová, pí Monika Horáková, pí Vlasta Jirušková, pí Iveta Kafková, Bc. Kateřina Petrová, pí
Ivana Prodanová, pí Věra Řeháková, Mgr. Věra Štěpinová, MUDr: Emílie Teplá, pí Renata
Tomášová, pí Petra Francová, DiS., Bc. Adéla Vrzáčková a Mgr. Denisa Plšková - tajemnice, ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 01.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 15-830/19
RM schvaluje Jednací řád Komise sociální ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 01.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Rozvoj služeb pro seniory - navýšení pečovatelské služby
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza žádá o navýšení počtu personálu pečovatelské služby - viz přílohy č. I
a II k tomuto bodu. Sociálně-rozmisťovací komise doporučuje RM žádosti o navýšení
personálu vyhovět - viz zápis č. 3.B/19 z jednání Komise sociálně-rozmisťovací ze dne
29.04.2019 v příloze k bodu č. RM 15 - 2/14.
Odůvodnění:
Vzhledem k nárůstu počtu klientů vyžadující komplexní ošetřovatelskou službu v odpoledních
a večerních hodinách, k rozšíření služby doprovodů k lékaři a na nákupy a k rozšíření péče do
spádových obcí MSSS žádá o navýšení personálu PS.
OF: Případné navýšení mzdového limitu a rozpočtu MSSS Oáza doporučuji řešit až po
dotačním řízení MPSV a informaci o čerpání stávajícího mzdového limitu a rozpočtu MSSS
(podzim 2019). Upřednostňuji využití případných rezerv v rozpočtu příspěvkové organizace
před navyšováním stávajícího rozpočtu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - požádal ředitelku MSSS Oáza o informace k dotacím, rozpočtu aj. Mgr. Balcarová
- uvedla, že v letošním roce získali menší dotaci - cca před 3 týdny měla jednání na KHK s p.
Mgr. Zemanem. Navýšení úvazků na pečovatelské službě o 1 pečovatelku umožní poskytovat
péči ve 2 pracovnících i v odpoledních a večerních hodinách (v současné době slouží
odpolední směnu jen 1 pracovník). V současné době funguje pečovatelská služba ve 2 lidech
v pátek, sobotu a neděli. V týdnu pouze o 1 pečovatelce, což není jednoduché, nemůže-li
pomoct pečující rodina. Pobytová služba je drahá a pečovatelskou službou se snižují
požadavky na pobytovou službu. ST - doplnil a dotázal se Ing. Kunteho, v jakých relacích se
to pohybuje. OF - vloni nebyla vratka + upřesnil. Mgr. Balcarová - předem nevíme, kolik
dotačních prostředků MPSV Královéhradeckému kraji poskytne. OSV - informovala o
schválení aktualizované sítě - pokud peníze z Ministerstva dojdou, je předpoklad, že je
MSSS Oáza dají. Ing. Maur - zmínil novinový článek, který četl v nedávné době o nižších
dotacích pro sociální oblast, obává se proto, zda to bude možné v budoucnu ufinancovat. OF doplnil s tím, že zprávy v tisku se pravděpodobně týkají dotace na výkon sociální práce a
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dotace na sociálně-právní ochranu dětí, tedy činností spadajících pod OSV. Mgr. Balcarová ekonomicky je výhodnější mít pečovatelskou službu + konkretizovala důvody. Ing. Maur
vznesl několik dalších dotazů, na které ředitelka MSSS Oáza odpověděla. Mgr. Balcarová zopakovala, že by bylo opravdu nesmyslné přibrat člověka a nemít pro něho práci - byl by pro
zaměstnavatele drahý. Radní odsouhlasili po dohodě s Mgr. Balcarovou navýšení
pečovatelské služby o 1 místo s tím, že cca v září 2019 bude přizvána znovu na jednání RM a
bude příp. schváleno 2. pracovní místo (pozn.: podle schválených dotací), zároveň bude
řešeno případné navýšení mzdového limitu a příspěvku na provoz.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 15-831/19
RM souhlasí s navýšením personálu pečovatelské služby MSSS Oáza ode dne 01.08.2019 o 1
zaměstnance.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 31.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Rozvoj služeb pro seniory - místní doprava SENIOR TAXI
Identifikace:
Návrh na zřízení služby SENIOR TAXI v Novém Městě nad Metují a předložení návrhu
smlouvy (příloha č. I), na jejímž základě by služba mohla být realizována.
Odůvodnění:
ST jednal s městem Červený Kostelec a informoval se o řešení místní dopravy pro seniory
provozováním služby SENIOR TAXI a tento model předkládáme RM ke zvážení a případnému
doporučení k pokračování v přípravě realizace.
SENIOR-TAXI Červený Kostelec
začátek projektu 06/18
Impulzem byla poptávka seniorů
Osloveni taxikáři – místní firmy
zájemci zamítli – až na jednoho
ÚT + ST + ČT 7:00 – 13:00 h – speciálně vyčleněné auto označeno magnetickou tabulkou
klient zaplatí Kč 20,- za jízdu tam a zpět - je to pro taxikáře taxa pro přistavení auta
objednání telefonicky 24 hodin předem
město platí Kč 22,-/km
měsíčně přinese provozovatel přehled jízd klientů
Zkušenosti:
3 – 4 jízdy za den
město platí do 5 minut čekání – delší čekání platí klient
náklady pro město – Kč 14.000,- za půl roku
počet jízd v listopadu – cca. 30 / v průměru 20 jízd měsíčně
Je předkládán návrh smlouvy, který navrhuje podmínky pro realizaci služby (je ale třeba
dořešit okruh oprávněných osob, průkaz seniora …….)
V případě odsouhlasení tohoto modelu řešení místní dopravy bychom v rámci poptávkového
řízení vybrali provozovatele služby, i když dle předběžných jednání pana starosty připadá
v úvahu pouze jeden provozovatel. Dále bude potřeba pro tento rok vyčlenit finanční
prostředky z rozpočtu města.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
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Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal ST. Ing. Prouza - vznesl dost zásadní otázku, na kterou je potřeba si
říci jasnou odpověď - pro jaký typ lidí je služba SENIOR TAXI určena? Mgr. Balcarová - jedná
se o službu pro chodící lidi, chodící lidi s kompenzační pomůckou. Dále se diskutovalo o
cenách služby SENIOR TAXI, která je mnohonásobně dražší než současné ceny autobusů.
Ing. Prouza vznesl několik dalších připomínek k návrhu smlouvy. Mgr. Balcarová - obvodní
lékaři neradi píší sanitku a senioři si rádi zaplatí např. 80 Kč za odvoz a dovoz do/z Náchoda.
Dále se diskutovalo o tom, jak se bude klient taxikáři legitimovat a jak zabránit zneužití služby.
OSV - informovala, že taxislužby vznáší připomínku ke kontrole dosažení věku klientů
v občanských průkazech. Vznesla otázku, zda to řešit průkazem vydaným např. OSV. Mgr.
Balcarová - SENIOR TAXI naštěstí funguje v dalších obcích, tak se můžeme zeptat po
zkušenostech, co je efektivní. ST - vyzval radní, aby své připomínky ke smlouvě konzultovali
přímo s vedoucí OSV a následně bude konečná podoba smlouvy předložena RM ke
schválení. MST - jakým způsobem bude informace o SENIOR TAXI zveřejněna? OSV obvyklým způsobem (NZ apod.). Ing. Prouza - pilotní projekt by měl být časově omezen. Ing.
Němeček - je stejného názoru + po uplynutí časového rozmezí by mělo být také vyhodnoceno.
Ing. Prouza - doporučil uvést do usnesení pilotně nebo zkušebně. ST - přečetl všechny 3
usnesení - 1. usnesení: "RM souhlasí se zřízením služby SENIOR TAXI v Novém Městě nad
Metují, a to ode dne 01.09.2019 se zkušební dobou do konce roku 2019"; 2. usnesení: "RM
ukládá ST ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary provést výběrové řízení na
poskytovatele služby SENIOR TAXI a do programu RM, konané dne 01.07.2019 předložit ke
schválení návrh příslušné smlouvy s vybraným poskytovatelem." a 3. usnesení: "RM ukládá
ST do programu RM dne 01.07.2019 předložit návrh rozpočtového opatření na pokrytí
finančních prostředků potřebných pro realizaci služby SENIOR TAXI." Všechna 3 usnesení
byla následně radními odhlasována.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 15-832/19
RM souhlasí se zřízením služby SENIOR TAXI v Novém Městě nad Metují, a to ode dne
01.09.2019 se zkušební dobou do konce roku 2019.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 19.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 15-833/19
RM ukládá ST ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary provést výběrové řízení na
poskytovatele služby SENIOR TAXI a do programu RM konané dne 01.07.2019 předložit ke
schválení návrh příslušné smlouvy s vybraným poskytovatelem.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 24.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 15-834/19
RM ukládá ST do programu RM dne 01.07.2019 předložit návrh rozpočtového opatření na pokrytí
finančních prostředků potřebných pro realizaci služby SENIOR TAXI.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 24.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Koncept distribuce Novoměstského zpravodaje
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Změna konceptu distribuce Novoměstského zpravodaje
Identifikace:
Ke dni 31.12.2019 končí 3-letá smlouva na grafické zpracování a tisk Novoměstského
zpravodaje (dále jen "NZ") uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Tiskárna
V&H Print Hlávko s.r.o., Náchodská 215, 549 01 Nové Město nad Metují. Na zvážení RM nyní
je, zda pokračovat v současném systému prodeje NZ nebo přejít na jeho distribuci zdarma,
příp. změnit formát tohoto periodika. Podrobnosti o variantách viz příloha tohoto bodu.
V současné době vychází 12 čísel/rok, vždy k 1. dni v měsíci. Náklad je 1200 ks, rozesílá se
zhruba 150 ks předplatitelům a do volného prodeje na 12 míst ve městě se dává 800 ks. Zbylé
NZ jsou rozesílány jako povinné výtisky obcím Dobrovolného svazku obcí Region
Novoměstsko a domovům důchodců, kde má město své klienty. Remitenda prodeje NZ je
v poslední době cca 100 ks každý měsíc. Cena NZ je 12 Kč pro předplatitele a 14 Kč ve
volném prodeji. Na zvážení RM je, zda pokračovat v současném systému prodeje nebo přejít
na distribuci NZ zdarma.
Odůvodnění:
Na podzim 2019 bude vypisováno nové výběrové řízení na tuto zakázku, proto je možné
zhodnotit stávající stav a zvolit případnou změnu formátu jak periodika, tak jeho distribuce a
zvážit, zda není vhodné distribuovat NZ zdarma.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský doporučil ponechat stávající stav, tj. varianta č. 1, protože navrhovaná varianta č.
2 je dle jeho názoru drahá. OF - názor Mgr. Hylského podporuje. Paní Kupková přišla na
jednání RM v 16:23 hodin a ve stručnosti informovala o historii a základních informacích NZ a
celkovém nákladu vč. cen. Ing. Maur - také se přimlouvá za variantu č. 1 - u varianty č. 2 má
obavu, že polovina vytištěných NZ skončí v koši. Ing. Němeček je stejného názoru. Paní
Kupková - vzhledem k tomu, že ke dni 31.12.2019 končí Smlouva na grafické zpracování a
tisk NZ, nabízí se úvaha varianty č. 2, tj. NZ zdarma, rozšíření o 4 stránky a celobarevnost většina okolních měst má zpravodaj pro občany zdarma v nákladu cca 4000 ks - pro
představu a porovnání rozdala radním tištěné zpravodaje okolních měst (např. město Červený
Kostelec tiskne zpravodaj barevně). Ing. Němeček - dotaz na odběrná místa - je na některých
z nich vyšší poptávka anebo naopak se na některých odběrných místech vrací
NZ hodně? Paní Kupková - odběrných míst pro NZ je ve městě celkem 12 - např. v "Mlíčce" u
Vernera se občas stane, že ho zapomenou zaměstnankyně vybalit, a tak se třeba někdy vrací
celý balík. Dále pí Kupková přednesla radním návrh - nechat udělat pro NZ stojánek jako má
např. SWING - NZ by třeba pak neležel někde zarovnaný pod zbožím apod. MST - určitě je to
dobrý nápad. Ing. Maur - počet stránek NZ by měla posoudit Redakční rada sama, nápad se
stojánkem se mu líbí. Poté ST naformuloval 1. usnesení: "RM ukládá OSÚ ponechat do
dalšího výběrového řízení na Novoměstský zpravodaj stávající systém distribuce (tj. varianta
č. 1 - ponechání současného stavu - 1200 ks - náklady - 215.204 Kč) s tím, že grafika a tisk
budou soutěženy samostatně, počet stran se navýší na 28 a případné zvýšení barevnosti
stran bude řešeno po předložení kalkulace v programu příští RM."; a 2. usnesení: "RM ukládá
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OSÚ ověřit na 12 odběrných místech zájem o umístění stojánků na NZ." Obě usnesení byla
radními odsouhlasena s termínem do dne 01.07.2019. ST - pokud se informace stihnou zjistit
dříve, požádal o vložení bodu k projednání do programu příští RM, tj. RM 16 dne 03.06.2019.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 15-835/19
RM ukládá OSÚ ponechat do dalšího výběrového řízení na Novoměstský zpravodaj stávající
systém distribuce (tj. varianta č. 1 - ponechání současného stavu - 1200 ks - náklady - 215.204 Kč)
s tím, že grafika a tisk bude soutěžena samostatně, počet stran se navýší na 28 a případné zvýšení
barevnosti stran bude řešeno po předložení kalkulace v programu příští RM.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 15-836/19
RM ukládá OSÚ ověřit na 12 odběrných místech zájem o umístění stojánků na NZ.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Technická infrastruktura města Nové Město nad Metují
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Technická infrastruktura města - telekomunikační sítě
Identifikace:
Dle usnesení č. RM 14-746/19 "OMM připravit do koncepčního zasedání RM č. 15 ve
spolupráci s MST návrh komplexního řešení povolování ukládání telekomunikačních a dalších
sítí na území města." předkládá OMM informace o technické infrastruktuře ve městě.
Odůvodnění:
Viz technická infrastruktura ve městě v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 16:41 hodin - na jednání RM k tomuto bodu byl pozván p. Radim Jakubský (elektrikář TS),
vedoucí OMM a vedoucí ORM. Pan Jakubský - městský rozhlas - s městským rozhlasem je to
v Novém Městě nad Metují velmi špatné + konkretizoval problémy. Zároveň platí, že drát
nenahradíte ničím. Bezdrátový rozhlas může být to nejjednodušší co je, ale protože se město
rozšiřuje, tak velká část Františku není dnes pokryta rozhlasem. Jde to udělat tak, že stávající
drátový rozhlas zůstane + se rozšíří o vysílač a jednotlivé přijímače. Cena baterie, která se
musí měnit, stojí 600 Kč bez DPH. Vrchoviny a Spy mají svoji ústřednu a svůj rozhlas. TAJ sdělil názor ředitele MMUZ k městskému rozhlasu a umístění ústředny. Pan Jakubský bezdrátový rozhlas by zajistil např. také hlášení ze zahraničí / ST na dovolené apod. Ing. Maur
- pro jaké mimořádné hlášení rozhlas potřebujeme? TAJ - zejména pro krizové hlášení - u nás
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především povodeň. MST - zadat úkol "odbručení" atd.
Pan Jakubský - veřejné osvětlení - vrchní izolace porušena, dovnitř se nevidí, časem se
začnou rozpadat. Úplně nejhorší stav kabelů je v ul. Havlíčkova (od lampy č. 41 až nahoru
směrem k bývalému klubu) a v ul. Sokolská - v obou ulicích je to v žalostném stavu a poslední
revize jsme již nesplňovali (musely se koupit pojistky atd.) Když už by se to dělalo, doporučuje
jak nové kabely, tak i stožáry. MST se dotázal p. Jakubského na nové poznatky ve věci VO.
MST - požádal p. Jakubského o sdělení další urgentní potřeby. Pan Jakubský - květinové
hodiny - starají se o ně TS, hodně se tomu věnoval a pomohl emeritní místostarosta Ing. Karel
Nývlt - prosí, aby byla Ing. Karlu Nývltovi udělena odměna za jeho pomoc. TAJ - vedení města
už o odměně jedná. Pan Jakubský - strojek květinových hodin je velmi starý, sestaven z
bývalých píchaček, několikrát předělávaný a Ing. Karel Nývlt je jediný, kdo umí tento strojek
opravit. Pro představu radních - nový strojek do květinových hodin od odborné firmy stojí cca
100 tis. Kč.
Pan Jakubský - vánoční výzdoba - informoval, že 4 týdny vánoční výzdobu za pomoci
bývalého zaměstnance připravuje a v lednu ji 3 týdny uklízí.
Ing. Maur - snažil si sumarizovat informace, které zde v rámci tohoto bodu zazněly. MST varianta s drátových rozhlasem je vhodnější než bezdrát, který je možné použit jako
doplňkové zařízení. Koupit novou ústřednu, protože je ta současná ve špatném stavu +
odstranit šum, který je na některých zařízeních.
Pan Jarolímek - požádal výhledově řešit chodníky - el. kabely v ul. Havlíčkova. MST zasloužily by si rekonstrukci, i když je ve městě více takových míst. Ing. Prouza - v ul.
Havlíčkova je chodník hodně frekventovaný. ORM - požádala o "připomínací" usnesení, aby
se to zařadilo do rozpočtu města, dále naprojektovalo.
Odchod p. Jakubského z jednání RM v 17:38 hodin.
Vedoucí OMM podal radním komentář k prezentovanému snímku v návaznosti na investiční
akce města nebo jiných stavebníků. Bylo vysvětleno, jak pokládka optické sítě ve městě
probíhá a sdělen plán, kam a proč optickou síť po městě vést. Zároveň je snahou pokládku
chrániček zlevnit a to při pokládce s jinou stavbou. Dotazy + diskuse: Mgr. Hylský, Ing.
Němeček. OMM - je to opravdu běh na dlouhou trať. Nejdůležitější je položit alespoň
chráničku dle koncepce. Pan Jarolímek - dotaz na umístění kabelu a stavebního povolení.
Vedoucí OMM sdělil, že před pokládkou chráničky je vyžadován projekt a povolení. RM je
proto předkládán pokaždé i souhlas města k záměru - položení chráničky do pozemku nebo
do chodníku města.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 15-837/19
RM bere na vědomí informace o povolování ukládání telekomunikačních sítí ve městě a
povinnostech města vyplývajících ze zákona č. 194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých
souvisejících zákonů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Dotace sportovním klubům
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Žádost Sportovního klubu Nové Město nad Metují, z.s. - dotace na rekonstrukci
travnaté plochy
Identifikace:
Dne 08.04.2019 předložil ředitel Sportovního klubu Nové Město nad Metují žádost o finanční
spoluúčast města na realizaci rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka
v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Celkové náklady na realizaci akce činí 7.110.778 Kč, s podmínkou 30 % spoluúčasti. O
financování spoluúčasti ve výši 2.133.233 Kč je žádáno město z důvodu nedostatku
finančních zdrojů oddílu. Tato žádost byla předložena k projednání ZM 4 dne 18.04.2019, kde
ZM uložilo ST předložit žádost SK na spolufinancování rekonstrukce travnaté plochy společně
s dotačním projektem TJ Spartak na rekonstrukci zimního stadionu do jednání RM 14, konané
dne 06.05.2019, kde byla za účasti zástupců těchto sportovních klubů komplexně projednána
problematika finanční podpory města těchto investičních akcí Sportovního klubu a TJ Spartak
a dále uložilo ST svolat k této problematice na 27.05.2019 mimořádné jednání ZM. Zástupce
SK byl přizván na jednání RM 14. Nebylo přijato žádné usnesení. Do RM jsou předkládány
doplňující informace - hydrogeologický posudek a kompletní dokumentace k výběrovému
řízení (k nahlédnutí na jednání RM 15).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Komentář k projednávané záležitosti podal radním ST. Ing. Němeček informoval o své včerejší
návštěvě letního stadionu, prošel si celý ovál, tráva je v perfektním stavu - obává se ale její
budoucí údržby a tím i udržení této kvality. Ing. Maur - myslí si, že v momentě, kdy se jasně
nedořeší zajištění závlahové vody, je dotace bezpředmětná. Mgr. Hylský - osobně stále trvá
na svém "nedoporučuje" dotaci ani zápůjčku. ST - přečetl radním návrh usnesení k tomuto
bodu. Ing. Maur - jako laik neví, co z hydrogeologického posudku (viz příloha tohoto bodu)
vyplývá. V závěru diskuse k tomuto bodu ST znovu přečetl návrh 2. usnesení: "RM
nedoporučuje ZM poskytnutí dotace na spolufinancování projektu rekonstrukce přírodní
travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka v Novém Městě nad Metují. RM doporučuje SK
řešit v první řadě zdroj vody na zavlažování a potřebnou techniku na řádnou údržbu." Radní
usnesení odhlasovali. Ing. Maur, MBA, odešel z jednání RM ve 20:28 hodin z důvodu účasti
na jiném jednání.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 15-838/19
RM nedoporučuje ZM poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují na
spolufinancování projektu rekonstrukce přírodní travnaté plochy na stadionu gen. Klapálka v Novém
Městě nad Metují. RM doporučuje SK řešit v první řadě zdroj vody na zavlažování a zajištění
potřebné techniky na řádnou údržbu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 27.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/2 Informace o přípravě realizace rekonstrukce zimního stadionu
Identifikace:
Pan Jarolímek a Ing. Vojnarová informovali RM o průběhu jednání "přípravného výboru"
TJ Spartak Nové Město nad Metují z.s., která se konala dne 13.05.2019 a dne 15.05.2019 na
zimním stadionu v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Do diskuse k tomuto bodu se zapojili téměř všichni radní: p. Jarolímek, vedoucí ORM, Ing.
Maur, MBA, Ing. Němeček, MST, ST. Zazněla informace, že jednání realizačního týmu TJ
Spartak Nové Město nad Metují, z. s., pro řešení dotované investice na zimním stadionu se za
výbor TJ Spartak Nové Město nad Metují, z. s., nikdo nezúčastnil. Navázala rozsáhlá debata
radních, na jejímž závěru Ing. Němeček shrnul - původní termín byl stanoven na konec května
2019 - tento termín neplatí? Pan Jarolímek - zatím termín do konce května 2019 platí, ale
TJ Spartak Nové Město nad Metují, z. s., si požádá (pozn.: telefonicky je to potvrzeno) o
posunutí termínu. Do konce května má TJ Spartak Nové Město nad Metují, z. s., doložit
všechny potřebné doklady vč. smlouvy s tím, že požádají o změnu termínu až na konec
července 2019, ale dosud nic z požadovaných dokumentů nemají připraveno. Radní
diskutovali i o tom, co konkrétně se tedy bude projednávat na mimořádném zasedání ZM 5
dne 27.05.2019 k této záležitosti? Pan Jarolímek uvedl, že nevidí smysl svého členství v
realizační skupině TJ Spartak Nové Město nad Metují, z. s. MST - je toho názoru, že zástupce
RM v realizační skupině má své opodstatnění.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 15-839/19
RM bere na vědomí informace o přípravě dotované rekonstrukce zimního stadionu v Novém Městě
nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 15-840/19
RM ukládá ST účastnit se jednání realizačního týmu TJ Spartak pro řešení dotované investice na
zimním stadionu v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Dislokace ZUŠ B. Smetany
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Dislokace ZUŠ - žádost o schválení nájmu č. p. 1218
Identifikace:
Ředitel ZUŠ předkládá RM žádost o schválení nájmu budovy čp. 1218 na Husově náměstí
(objekt Střední průmyslové školy, Odborné školy a základní školy, Nové Město nad Metují) a v
té souvislosti o navýšení příspěvku na provoz o 46 tis. Kč měsíčně ode dne 01.08.2019 (v
žádosti chybně uvedeno ode dne 01.07.2019 - konzultováno s ředitelem ZUŠ). Bod byl
projednáván již na RM 13, vzhledem k vysokému nárůstu provozních nákladů, které bude
muset fakticky hradit město (cca 550 tisíc Kč ročně) radní požádali o odložení rozhodnutí až
po návštěvě objektu. Ta byla za účasti ředitele ZUŠ a zástupce pronajímatele zařazena do
výjezdu RM 14.
Odůvodnění:
Navýšení se skládá z nájemného (30 tis. Kč) a úhrad energií (16 tis. Kč). Žádost je podána
z důvodu nedostatečného zázemí pro provoz ZUŠ – viz příloha k tomuto bodu. Navýšení
příspěvku v plné výši by v roce 2019 představovalo částku 230 tis. Kč a v dalších letech 552
tis. Kč. V případě souhlasu RM bude provedeno příslušné RO. Dle vyjádření OSN je částka
navrhovaného nájemného nižší, než nájemné podle aktuální cenové mapy. Smlouvu bude
uzavírat ZUŠ jako nájemce objektu. RM 13 uložila OF zajistit prohlídku objektu čp. 1218 na
Husově náměstí (objekt Střední průmyslové školy, Odborné školy a základní školy, Nové
Město nad Metují) v rámci výjezdu RM 14, tj. dne 06.05.2019. Na základě prohlídky byl ředitel
ZUŠ požádán o další doplňující informace (viz příloha) a bod přeložen do RM 15.
Stanovisko ředitele ZUŠ k možnosti využití č. p. 1246 (BillCom): Po důkladném prostudování,
jsem dospěl k názoru, že tento objekt nám neřeší situaci přeložení HN a Výtvarného oboru,
abychom mohli z podkroví domu 1238 vytvořit velkou zkušebnu pro orchestry. Není zde žádná
větší místnost, ve které by mohla probíhat výuka těchto skupinových oborů (HN+VO). Myslím,
že by bylo velmi složité a časově i finančně náročné z tohoto prostoru vytvořit školské
zařízení, které musí splňovat státem určená kritéria. Např. (BOZP, PO, Vyhláška č. 410/2005
Sb, Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a další.) Musím konstatovat, že tento dům je
z hlediska rozšíření prostředí ZUŠ nevhodný.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Příchod ředitele ZUŠ B. Smetany, p. Tomáše Hvězdy, na jednání RM v 17:59 hodin. ST
požádal vedoucího OMM o prezentaci přílohy "Vyjádření k přesunu ZUŠ do č. p. 1246
(Billcom). Ing. Maur - stanovisko a důvody chápe, ale řeší rozpor, pronájem školy je potřeba má problém ale se smlouvou pouze na 3 roky nájmu. ST - opravil, že ředitelka může uzavřít
smlouvu na 5 let. Ing. Maur - 3 roky mu připadalo krátká doba + zdůvodnil. Radním se zdála
vysoká cena za nájemné ze strany KHK. Pan Hvězda - ředitelka je na spodní cenové hranici
nájmu z ceny obvyklé v dané lokalitě (viz podklady z OSN v příloze tohoto bodu). Ing. Maur - v
tom vidí problém - jaký je rozdíl mezi nejnižší hranicí ceny tam a průběžnou hranicí z hlediska
nějaké cenové mapy? Nyní je cena nájemného spíš na spodní hranici. Vedoucí
OMM prezentoval cenovou mapu pro kancelářské prostory. ST - jaká bude situace v
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budoucnu, to nikdo dopředu neví. Ing. Prouza - dotaz na využití Spolkového domu. Pan
Hvězda - jsou tam vysoké stropy atd., ale osobně prostory nenavštívil - netuší, kolik tam je
místností atd. Ing. Prouza - město by to stálo mnohem méně financí, jsou to relativně velké
místnosti, navíc už je Spolkový dům ZUŠ(kou) částečně využíván. Ing. Maur - co říká Ing.
Prouza nějaké opodstatnění má, na druhou stranu můžeme počkat a do budoucna to připravit.
Mgr. Hylský - mrzí ho přístup ze strany KHK, který nám nabízí nájemní ceny pro dobrou věc
(školství) vysoké - je to pak pro město moc drahé, když náš účel není komerční. Ing. Maur a
Mgr. Hylský - jsou pro to, aby se s KHK zkusilo ještě jednat. ST se přímo na jednání RM
telefonicky spojil s ředitelkou "SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují", paní PaedDr.
Taláškovou, a zeptal se jí na některá ustanovení Smlouvy o nájmu nebytových prostor. Paní
PaedDr. Talášková - sdělila, že se jedná pouze o návrh smlouvy, který předala p. Hvězdovi k
připomínkám a nyní čeká na příp. připomínky, které se do smlouvy zapracují - poté bude
předložena ke schválení. Radní požádali, aby obsah smlouvy p. Hvězda konzultoval s PRAV.
Radní se shodli na úpravě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve smyslu vypuštění 6
měsíční výpovědní lhůty. Zároveň se někteří radní pokusí ještě jednat se zástupci KHK.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 15-841/19
RM souhlasí s nájmem budovy č. p. 1218 pro ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLU BEDŘICHA
SMETANY NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, a to z důvodu nedostatečného zázemí pro stávající provoz
ZUŠ.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 15-842/19
RM schvaluje RO - navýšení § 3231 - základní umělecká škola (příspěvek) o částku 230 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 6409 - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8 Diskuse
Vysvětlení: Hoffmannová Simona - referent OSÚ
K čl. 8
Bez usnesení

8/1 Přívětivý úřad 2019
Identifikace:
TAJ MěÚ přímo na jednání RM 15 podal tuto informaci: Ve středu 15.05.2019 proběhlo v
Olomouci vyhodnocení celorepublikového průzkumu přívětivosti městských úřadů, který
provedlo Ministerstvo vnitra. Ocenění v kategorii Královéhradeckého kraje převzal z rukou
náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., starosta města Petr Hable a tajemník MěÚ Bc. Petr Tyč.
Jednalo se o 4. ročník soutěže pod názvem Přívětivý úřad 2019. V letošním roce bylo
hodnoceno celkem 146 obcí s úřadem s rozšířenou působností (a městských částí hl. m.
Prahy), tedy 64 % ze všech obcí tohoto typu. Celý projekt byl ze strany ministerstva
doprovázen soutěží, ve které byly oceněny 3 nejpřívětivější městské úřady z každého kraje a
pak i 3 celkoví vítězové. V rámci KHK jsme se umístili na 3. místě za 2. Trutnovem a 1.
Jičínem. Je to ocenění práce úřadu a jeho zaměstnanců a je pozitivní, že se nám v tak silné
konkurenci podařilo docílit takového umístění.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Ing. Libor Hovorka
místostarosta

Petr Hable
starosta

Zápis z RM 14 vyhotoven dne:

24. května 2019

Zápis z RM 14 vypraven dne:

24. května 2019
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