Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 93 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 30.05.2022
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

17:48

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:48

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:48

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:48

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:48

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:48

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:48

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:48

Plná

Omluven

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS

13:00

13:05

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:16

17:30

Částečná

12

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

13:56

17:10

Částečná

13

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

16:00

17:10

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 30.05.2022

1/3

Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích míst a opravu
účelové komunikace

2.

Různé

2/1

Závěrečný účet 2021

2/2

Účetní závěrka města za rok 2021

2/3

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

2/4

Smlouva o poskytnutí dotace č. 22RRDU2-0009 Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky
pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP

2/5

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2RRDU2-0008 Cyklotrasa a cyklostezka Vrchoviny-Šonov
- zpracování PD

2/6

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

2/7

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 191/2021

2/8

VZ - Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují

2/9

VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/3

2/10

Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše - změnový list č. 1

2/11

Ul. Kpt. Jaroše - chránička pro optiku města

2/12

PD ul. Družební II. etapa - SOD

2/13

Dodatek č. 1 - SOD na studii Jiráskových sadů

2/14

Zápis z 9. jednání Komise názvoslovné ze dne 04.05.2022

2/15

Zápis ze 7. jednání Partnerského výboru ze dne 11.05.2022

2/16

Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - informace o konání

2/17

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva - podzemní prostory pod pozemkem p. p. č. 12
v k. ú. Nové Město nad Metují

2/18

Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy

2/19

Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému určeného
pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

2/20

Žádost o navýšení příspěvku Městského klubu - RO

2/21

Dopis občanky města radním s informacemi týkajícími se MSSS OÁZA
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2/22

Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I. etapa“

3.

Další postup v realizaci výstavby v areálu býv. kasáren dle přijaté U-A studie

3/1

Další postup v realizaci výstavby v areálu býv. kasáren

4.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 69-3976/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích
míst a opravu účelové komunikace

Zadání:

ukládá
OMM obeslat dopisy BD na sídlišti Malecí, s cílem zjistit zájem o vybudování
parkovacích míst, a to zejména ty BD, u kterých by bylo možné vybudovat parkovací
stání systémem, kdy město uhradí zpracování projektové dokumentace parkovacích
stání a jednotliví nájemci nebo vlastníci BJ si vybudování parkovacího místa uhradí a
s městem uzavřou smlouvu o výpůjčce na dobu 20 let. Základním předpokladem je
však předložení, jednotlivými správami BD, 100 % souhlasů všech vlastníků BJ s
vybudováním parkoviště u daného BD.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

24.05.2022: Po dlouhé době ORM obdrželo ústní vyjádření od předsedy 532 - 533,
které bylo negativní, co se týče zájmu budovat si ve vlastní režii parkovací místa u BD
čp. 532 - 533 v ul. Malecí na pozemku města který by měli ve výpůjčce na 20 let. U
BD 579 - 580 jsme obdrželi téměř všechny souhlasy se zpracováním PD parkovacích
míst (1 chyběl), a u BD 574 - 575 jsme obdrželi všechny souhlasy se zpracováním
PD parkovacích míst včetně jednoho nesouhlasu, který však stačí, aby město
nezískalo stavební povolení a vynaložené finance na PD by byly zmařenou investicí.
Vzhledem k tomu, že nebylo získáno 100 % souhlasu jednotlivých vlastníků, nemá
smysl zahajovat projekční práce na parkovacích místech. Dále byl i mizivý zájem
budovat si za vlastní finance parkovací stání na pozemku města ve výpůjčce na 20
let.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 24.05.2022
Původní plnění: 20.09.2021

27.04.2022:Od SVJ BD čp.532 -533 v ul. Malecí jsme prozatím vyjádření nedostali. P.
Otruba, předseda SVJ, bude zaurgován.
30.03.2022:Od SVJ BD čp.532 -533 v ul. Malecí jsme prozatím vyjádření nedostali. P.
Otruba, předseda SVJ, bude zaurgován.
02.02.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Ve 4. týdnu roku 2022 navštívil
ORM předseda SVJ BD čp.532 -533 v ul. Malecí, pan Otruba, který nám sdělil názory
vlastníků, schůzi budou mít na konci března 2022 a z ní by nám předal podpisy
potvrzují buď zájem nebo nezájem o vybudování parkovacích míst na vypůjčeném
pozemku města a dále souhlas nebo nesouhlas s přípravou PD a s případnou
stavbou pakovacích míst.
05.01.2022: 08.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. I přes urgenci jsme
zatím jsme neobdrželi reakci ze všech oslovených BD.
08.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. Zatím jsme neobdrželi reakci ze
všech oslovených BD. Poslední BD byl zaurgován.
09.11.2021: Zatím jsme neobdrželi reakci ze všech oslovených BD. žádost o posun
termínu.
12.10.2021: Čekáme na reakce, písemně prozatím na město nedorazily. Předsedové
SVJ ORM kontaktovali pro zjištění dodatečných informací. V jednotlivých BD proběhly
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nebo někde ještě proběhnou schůze vlastníků za účelem zjištění zájmu o vybudování
parkovacích míst níže uvedeným systémem.
Žádost o posun termínu. BD na sídlišti Malecí byly obeslány dopisy. Nyní čekáme na
reakci, zda budou mít zájem o vybudování parkovacích míst, systémem, kdy město
uhradí zpracování projektové dokumentace parkovacích stání a jednotliví nájemci
nebo vlastníci BJ si vybudování parkovacího místa uhradí a s městem uzavřou
smlouvu o výpůjčce na dobu 20 let. Reakce BD budou následně předloženy do RM.
Číslo úkolu:

RM 69-3975/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích
míst a opravu účelové komunikace

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnost umístění parkovacích stání do p. p. č. 638/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují (travnatá plocha naproti DDM), výši nákladů na zpracování
potřebné projektové dokumentace a výši nákladů na realizaci a následně tyto
informace předložit do RM 73.

Založeno:

02.08.2021

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 24.05.2022
Původní plnění: 20.09.2021

Plnění úkolu:
24.05.2022: Vzhledem k tomu, že nebylo získáno 100 % souhlasu jednotlivých
vlastníků z BD, nemá smysl zahajovat projekční práce na parkovacích místech. Dále
byl i mizivý zájem budovat si za vlastní finance parkovací stání na pozemku města ve
výpůjčce na 20 let.
24.05.2022: Vzhledem k tomu, že město chce koncepčně budovat parkovací místa
systémem: výpůjčka městského pozemku na 20 let a zafinancování parkovacího
místa jednotlivými vlastníky BJ v přilehlém BD, a tuto koncepci 100 % vlastníků z BD
neakceptovalo a zájem byl mizivý, tak považujeme tento úkol za splněný.
27.03.2022:Od SVJ BD čp.532 -533 v ul. Malecí jsme prozatím vyjádření nedostali. P.
Otruba, předseda SVJ, bude zaurgován.
30.03.2022:Od SVJ BD čp.532 -533 v ul. Malecí jsme prozatím vyjádření nedostali. P.
Otruba, předseda SVJ, bude zaurgován.
02.02.2022: Žádost o prodloužení termínu plnění. Ve 4. týdnu roku 2022 navštívil
ORM předseda SVJ BD čp.532 -533 v ul. Malecí, pan Otruba, který nám sdělil názory
vlastníků, schůzi budou mít na konci března 2022 a z ní by nám předal podpisy
potvrzují buď zájem nebo nezájem o vybudování parkovacích míst na vypůjčeném
pozemku města a dále souhlas nebo nesouhlas s přípravou PD a s případnou
stavbou pakovacích míst.
05.01.2022: 08.12.2021: Žádost o prodloužení termínu plnění. I přes urgenci jsme
zatím jsme neobdrželi reakci ze všech oslovených BD.
08.12.2021: Zatím nemáme všechny potřebná vyjádření a návrh řešení. Žádost o
prodloužení termínu.
09.11.2021: Zatím nemáme všechny potřebná vyjádření a návrh řešení. Žádost o
prodloužení termínu.
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12.10.2021: Zatím nemáme všechny potřebná vyjádření a návrh řešení. Žádost o
prodloužení termínu.
15.09.2021: ORM prověřilo umístění sítí, na předmětném pozemku se nachází
sdělovací síť, síť ČEZu a VO. Správci těchto sítí byly požádáni o vyjádření
k předběžnému záměru na vybudování parkovacích stání a dále jsme požádali
místního dopravního projektanta o návrh nejlepšího řešení umístění parkovacích
stání do městského pozemku p. p. č. 638/1 v k. ú. Nové Město nad Metují s ohledem
na okolní podmínky. Prozatím vyjádření ani návrh nemáme k dispozici. Žádost o
prodloužení termínu.
Číslo úkolu:

RM 79-4387/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" - úpravy autobusových zastávek

Zadání:

ukládá
TS provést úpravy interiéru autobusové zastávky směrem na HK v ul. 1. máje v
Krčíně, tj. opravu a nátěr fasády tak, aby poté mohl být interiér dokončen žáky ZŠ a
MŠ Krčín v rámci hodin výtvarné výchovy.

Založeno:

02.12.2021

Plnění úkolu:

Žádám o nový termín splnění tohoto úkolu. Z kapacitních důvodů nebyla oprava
interiéru zastávky provedena.
K 25.05.2022 - Splněno, oprava omítky byla provedena, škola může v rámci výuky
provést zamýšlené malby.

Číslo úkolu:

RM 91-4948/22

Název:

Alternativy vytápění plynem - plnění usnesení č. RM 87-4736/22

Zadání:

bere na vědomí
ve znění přílohy k tomuto bodu materiál nazvaný Alternativy vytápění plynem, který
předložil RM p. Miroslav Kosek, jednatel společnosti První novoměstská teplárenská
s.r.o. a ukládá jednateli PNT s.r.o. sledovat informace kolem duálních hořáků, tj.
plyn/LTO s tím, že tato záležitost bude zařazena do programu koncepční RM 93, tj.
dne 30.05.2022.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Žádost o nový termín plnění - vzhledem k projednání těchto záležitostí v DR PNT
s.r.o., je třeba problematiku přesunout na 13.06.2022, kdy proběhne zasedání VH
PNT s.r.o.

Číslo úkolu:

RM 91-4945/22

Název:

Připomínka MST k U-A kasárna

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s MST svolat schůzku se zpracovateli Urbanisticko architektonické studie lokality KASÁRNA za přítomnosti členů Hodnotící komise, kde
budou projednány závěry v zápise z 2. jednání hodnotící komise (projednáno na
RM 89, bod 5/4).

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 25.05.2022
Původní plnění: 04.04.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 13.06.2022
Původní plnění: 30.05.2022

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.
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Založeno:

06.05.2022

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 23.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno. Zpracovatel studie se schůzky zúčastnil a projednané připomínky zapracuje.

Číslo úkolu:

RM 91-4941/22

Název:

Aktualizovaný zásobník investičních akcí města

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit aktuální zásobník investičních akcí na webových stránkách města ve
znění přílohy k tomuto bodu (stručná verze dokumentu).

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 91-4939/22

Název:

VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/2

Zadání:

bere na vědomí
, že ve veřejné zakázce malého rozsahu "PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě
nad Metují/2" nebyla podána žádná nabídka a ukládá OMM vypsat tuto veřejnou
zakázku opětovně ve stejném projekčním rozsahu, bez požadavku na "autorizaci"
architekta A3 – krajinářská architektura a prodloužení termínů odevzdání u jednotlivých
stupňů PD (DUR březen 2023 a DSP červen 2023).

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 18.05.2022:
Zadávací řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu "PD - Urnový háj u SMOS
v Novém Městě nad Metují/3" probíhá. Lhůta pro podávání nabídek končí dne
25.05.2022.

Číslo úkolu:

RM 91-4938/22

Název:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na realizaci živičného povrchu v ul.
Stavební

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na realizaci akce „Živičný kryt v ul. Stavební,
úsek za areálem TS“ na doplnění ujednání o společném zadávání VZ dle § 7 zákona
č. 134/2016 mezi městem a spoluvlastníky pozemku p. p. č. 670/8 v k. ú. Krčín, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno, dodatek byl podepsán.

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 11.05.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 18.05.2022

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 24.05.2022
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Číslo úkolu:

RM 91-4937/22

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Smlouva o přeložce NN v ul. Kpt. Jaroše

Zadání:

schvaluje
ve znění přílohy k tomuto bodu Smlouvu č. Z_S24_12_8120082655 o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem a
společností ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035 s tím, že záloha na předpokládané
náklady stavby činí 354 tis. Kč, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

06.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 89-4858/22

Název:

Podnět občana ze dne 29.03.2022 adresovaný radnímu Ing. Prouzovi

Zadání:

ukládá
ST projednat s Odborem dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
dodržování zaručených návazností linkových autobusů na vlaky v železniční stanici
Nové Město nad Metují.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Na základě konzultace se ST a p. Martinem Prouzou byla odeslána vedoucímu
Oddělení dopravní obslužnosti KHK Ing. Davidu Procházkovi žádost o prověření
dodržování návaznosti linkových autobusů na vlaky v železniční stanici Nové Město
nad Metují.
V současné době čekáme na vyjádření KHK.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 24.05.2022

Zodpovědný: Prokýšková Věra

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 25.05.2022
Původní plnění: 19.04.2022

K dnešnímu dni, tj. k 27. 4. 2022 jsme bohužel neobdrželi z KHK ještě žádnou
odpověď.
K dnešnímu dni, tj. 11. 5. 2022 jsme ještě pořád neobdrželi odpověď z KHK, i když
byla odpověď urgována mailem u vedoucího Oddělení dopravní obslužnosti Ing.
Davida Procházky.
Splněno. Dne 12. 5. 2022 přišla odpověď od vedoucího oddělení dopravní
obslužnosti z KÚ KHK Ing. Davida Procházky.
Tuto odpověď obdržel mailem i pan Petr Bárta a všichni radní.
Číslo úkolu:

RM 89-4857/22

Zodpovědný: Prokýšková Věra

Název:

Podnět občana ze dne 29.03.2022 adresovaný radnímu Ing. Prouzovi

Zadání:

ukládá
OSÚ zaslat ve spolupráci se ST kritické připomínky občana města p. [osobní údaj
odstraněn] k návazností stávající veřejné autobusové dopravy ve městě na konkrétní
vlakové spoje, a to organizátorovi dopravní obslužnosti, tj. KÚ KHK k vyjádření.

Založeno:

07.04.2022

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 25.05.2022
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Původní plnění: 19.04.2022
Plnění úkolu:

Na základě konzultace se ST a p. Martinem Prouzou byla odeslána vedoucímu
Oddělení dopravní obslužnosti KHK Ing. Davidu Procházkovi žádost o prověření
dodržování návaznosti linkových autobusů na vlaky v železniční stanici Nové Město
nad Metují.
V současné době čekáme na vyjádření KHK.
K dnešnímu dni, tj. k 27. 4. 2022 jsme bohužel neobdrželi z KHK ještě žádnou
odpověď.
K dnešnímu dni, tj. 11. 5. 2022 jsme ještě pořád neobdrželi odpověď z KHK, i když
byla odpověď urgována mailem u vedoucího Oddělení dopravní obslužnosti Ing.
Davida Procházky.
Dne 12. 5. 2022 přišla odpověď od vedoucího oddělení dopravní obslužnosti z KÚ
KHK Ing. Davida Procházky.
Tuto odpověď obdržel mailem i pan Petr Bárta a všichni radní.

Číslo úkolu:

RM 89-4834/22

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Název:

Návrhy na úpravu U - A studie lokality KASÁRNA

Zadání:

ukládá
OMM zadat úpravu Urbanisticko - architektonické studie lokality KASÁRNA
zpracovateli, Ateliéru Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03
Hradec Králové, v souladu se závěry v zápise z 2. jednání hodnotící komise k revizi
Urbanisticko - architektonické studie lokality KASÁRNA, ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

23.05.2022: Vyřešeno. Zpracoval objektu DOZP ustoupil a změnil vlastní studii.
Postupuje podle projednávané studie (Ateliér Zídka), která řeší celé území Kasárna.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 23.05.2022
Původní plnění: 02.05.2022

26.04.2022: Závěry ze zápisu z 2. jednání hodnotící komise k revizi Urbanisticko architektonické studie lokality KASÁRNA byly odeslány zpracovateli U - A studie
lokality KASÁRNA. Tyto závěry jsou dle jeho názoru problematické především pro
následující stupně projektu. To se týká vypuštění tolerance 1 m zastavěné plochy,
změny plochy oválu mezi domy "C" a "E" a přesunutí zelených střech garáží do
doporučené regulace. Dle našeho názoru jsou tato vaše rozhodnutí nesprávné a
nesouhlasíme s nimi. Další upřesnění výška hřebene je ve studii uvedena v řezu,
stejně jako výška objektu "G" směrem do zástavby. U výšky římsy je výška shodná se
stávajícím objektem čp. 427 a to je údaj jednoznačný a dostačující. Nijak se nebrání
případným úpravám studie ale předpokládají, že čistopis byl řádně projednám a
několikrát připomínkován v rozpracovanosti. Pokud budou závažné důvody k
úpravám studie a budou oboustranně akceptovatelné, jako např. zněna objektu
DOZP změnu provedou. Je však třeba tyto změny provádět na základě řádné
rámcové objednávky.
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Číslo úkolu:

RM 89-4826/22

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost MK o bezplatné zapůjčení pódia

Zadání:

ukládá
TS zajistit na koncert Sedláčkova kvarteta pořádaný v novoměstské sokolovně
postavení pódia v pátek dne 13.05.2022 a jeho následný úklid v pondělí dne
16.05.2022.

Založeno:

07.04.2022

Plnění úkolu:

Představení bylo zrušeno, podium se nestavělo.

Číslo úkolu:

RM 87-4736/22

Název:

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

Zadání:

ukládá
z pozice zástupce zakladatele a vlastníka společnosti PNT s.r.o., jednateli
společnosti, zpracovat návrh koncepčního alternativního řešení k současnému
vytápění plynem.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

Splněno - výstupy byly řešeny již na RM 92 a dále pak budou projednávány na VH
dne 13.06.2022.

Číslo úkolu:

RM 87-4713/22

Název:

Kácení stromů v Jiráskových sadech

Zadání:

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´.

Založeno:

10.03.2022

Plnění úkolu:

24.05.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na vyjádření památkářů.

Číslo úkolu:

RM 87-4689/22

Název:

Návrh na zjednosměrnění ul. Kosařova

Zadání:

ukládá
OMM předložit k projednání do Komise dopravní požadavek OV Spy na trvalé
zjednosměrnění ul. Kosařova.

Založeno:

10.03.2022

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 25.05.2022

Zodpovědný: Hable Petr

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 25.05.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 27.06.2022
Původní plnění: 30.05.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 25.05.2022
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Plnění úkolu:

Splněno. Řešeno v dřívější RM. Byla přijatá nová usnesení.

Číslo úkolu:

RM 92-5005/22

Název:

Jmenování člena komise pro IT zakázky

Zadání:

jmenuje
Ing. Jana Ježdíka jako člena komise pro zakázky v oblasti IT a Ing. Tomáše Brouma,
jako jeho náhradníka.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Jmenovaný člen a náhradník komise pro IT zakázky o jmenování ví od navrhovatele.
tj. pana starosty.

Číslo úkolu:

RM 92-4998/22

Název:

Likvidace ekologické škody - RO

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody o částku 50 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 92-4997/22

Název:

Bezbariérový přístup do č. p. 195 v ul. Bratří Čapků - žádost občana

Zadání:

souhlasí
se záborem v prostoru chodníku u vchodu do č. p. 195 v ul. Bratří Čapků za účelem
umístění sloupků, ukotvených do zdiva budovy nad chodníkem města, šikmé zvedací
plošiny SP OMEGA-F. Toto povolení se vydává žadatelce na dobu určitou, a to na 2
roky od vydaného povolení, poté musí žadatelka pí [osobní údaj odstraněn] požádat
znovu.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 92-4984/22

Název:

VZ - "MŠ Krčín - vybudování ložnice"

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "MŠ Krčín - vybudování ložnice" firmě INGPLAN s.r.o., Velká Jesenice 1,
552 24 Velká Jesenice, IČO: 63217031, za nabídkovou cenu 554.989,51 Kč vč. DPH.

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 20.05.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 18.05.2022

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 24.05.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.
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Založeno:

18.05.2022

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 18.05.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 18.05.2022:
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu zadavatele.

Číslo úkolu:

RM 92-4980/22

Název:

VZ - "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v Novém Městě
nad Metují"

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu "PD - Zateplení BD č. p. 352 - 465 ul. Zborovská - Nádražní v Novém Městě
nad Metují" firmě ARAGON ELL, s. r. o., Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka, IČO:
28820525, za nabídkovou cenou 356.950,00 Kč vč. DPH.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 18.05.2022:

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 18.05.2022

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je uveřejněno na profilu zadavatele.
Číslo úkolu:

RM 92-4976/22

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

VZ - "Výměna střešního pláště BD čp. 34, Žižkovo náměstí"

Zadání:

ruší
VZ - "Výměna střešní krytiny BD čp. 34, Žižkovo náměstí, 549 01 Nové Město nad
Metují".

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 92-4974/22

Název:

Žádost občana ve věci nebezpečného stromu

Zadání:

nesouhlasí
s kácením 1 ks stromu Larix decidua (modřín opadavý) o průměru kmene 45 cm,
výšce 21 m, rostoucího na obecním pozemku p. p. č. 617/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují, protože se jedná o dospělý strom v dobrém zdravotním stavu, s výbornou až
mírně sníženou vitalitou a výbornou stabilitou, dlouhodobě perspektivní.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Dle rozhodnutí RM nebude pokácen.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 19.05.2022

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 25.05.2022
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Číslo úkolu:

RM 92-4969/22

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Filmový festival

Zadání:

schvaluje
Nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na "44. Festivalu české filmové
komedie 2022", ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 92-4968/22

Název:

Nájemní smlouva se společností "VAK Náchod" - Kácov

Zadání:

schvaluje
Nájemní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., za účelem umístění reklamy na akci „Dny evropského
dědictví 2022“ při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov dne 10.09.2022, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

18.05.2022

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 77-4354/21

Název:

Zápis z 11. zasedání KKULT ze dne 03.11.2021

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s OŽP (KŽP) jednat s příslušnými komisemi a pracovníky
památkové péče ve věci umístění vodních prvků umělecké hodnoty do historického
centra města.

Založeno:

19.11.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 25.05.2022:
Záležitost umístění vodních prvků umělecké hodnoty do historického centra města
byla projednána v Komisi regenerační. Komise regenerační přijala následující
usnesení č.: KREG 3-02/22 ve znění "Komise regenerační nesouhlasí s umístěním
dalších vodních prvků do historického centra města." Hlasování 9 členů pro,
nepřítomni 3 členové.
Usnesení bylo předkládáno RM 91 na vědomí dne 2.5.2022 v rámci bodu 5/6 Zápis
č. 3 z jednání Komise regenerační ze dne 11.04.2022. RM usnesením č. RM 914944/22 vzala vyjádření komise na vědomí.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 20.05.2022

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 20.05.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 03.10.2022
Původní plnění: 30.05.2022

Vyjádření zástupce ÚOP NPÚ Josefov:
S umístěním vodního prvku souhlasíme, přičemž je nutno zohlednit výjimečnost
prostoru Městské památkové rezervace Nové Město nad Metují, proto doporučujeme
vodní prvek pokud možno provést v úrovni stávající zádlažby a velmi důkladně zvážit
jeho umístění v prostoru náměstí a přilehajících prostor. V průběhu zajištění záměru
je nutné provádět průběžné konzultace s pracovníky ÚOP NPÚ Josefov.
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Komise pro životní prostředí záležitost umístění vodních prvků odložila na další
jednání. Termín jednání není určen.
Číslo úkolu:

RM 90-4906/22

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Dotace a dary 2022 - žádosti

Zadání:

schvaluje RO
- Dotace na Projekt PIAVA 2022 ve výši 50 tis. Kč (§ 2143). Dotace bude pokryta
přesunem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 90-4905/22

Název:

Dotace a dary 2022 - žádosti

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč Československé obci legionářské, z. s., Praha na
projekt PIAVA 2022 a pověřuje ST podpisem smlouvy s žadatelem zpracované dle
vzorové smlouvy.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Dotace bude proplacena po podpisu smlouvy žadatelem o dotaci.

Číslo úkolu:

RM 90-4902/22

Název:

Dotace a dary 2022 - žádosti

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy takto: SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů NM 25 tis. Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 10 tis. Kč,
Mateřské centrum Na zámečku NM 10 tis. Kč, Spolek za záchranu kaple Sv. Jana
Nepomuckého 15 tis. Kč, Český kynologický svaz ZKO NM 3 tis. Kč, Joseph Michael
Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (interaktivní okruh) 5 tis. Kč, Joseph Michael
Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava Staré časy kojenců a batolátek) 10 tis.
Kč, Polyfonní sdružení NM (hudební doprovod) 10 tis. Kč, Jiří Tymel, NM 9 tis. Kč,
David Novotný Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč, Salinger z.s. Hradec Králové
(program Sanace rodiny) 15 tis. Kč, Salinger z.s. Hradec Králové (navazující program
SAS) 3 tis. Kč, Společné cesty, z.s., Náchod 10 tis. Kč, Oblastní charita Hradec
Králové (intervenční centrum) 30 tis. Kč, Oblastní charita Hradec Králové (Dům Matky
Terezy) 10 tis. Kč, a RM dále pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli
zpracovaných dle vzorové smlouvy. Ostatním žadatelům, kteří nejsou uvedeni v
usnesení RM, nebylo vyhověno z důvodu, že požadovaný účel poskytnutí dotace
není v souladu se záměry města. V rozpočtu bude proveden přesun z rezervy § 6409
na příslušné paragrafy.

Založeno:

25.04.2022

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 17.05.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 24.05.2022

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 24.05.2022
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Plnění úkolu:

Dotace budou proplaceny po podpisu smlouvy žadateli o dotaci.

Číslo úkolu:

RM 90-4901/22

Název:

Dotace a dary 2022 - žádosti

Zadání:

schvaluje
poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad
Metují, za dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování
tradičních spolkových činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné
verze přílohy takto: Český svaz bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále
jen NM) 2 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 10 tis. Kč, ZO Českého
zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český
červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis.
Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 5 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 5 tis. Kč,
Český svaz chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Nadace Jiráskova gymnázia, Náchod
5 tis. Kč, Spolek Nezávislá společnost Luštinec, NM 10 tis. Kč, Myslivecké sdružení
NM - Krčín NM 5 tis. Kč, SK Krčínský prak z.s., NM 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM
10 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 10 tis. Kč, Spolek Krčín NM 7 tis.
Kč, Spolek Podskaláků, NM 10 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (nácvik programu,
doprava) 7 tis. Kč, Česká křesťanská akademie z.s. NM 5 tis. Kč, AKADEMICKÉ
TÝDNY, o.p.s., NM 15 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem
10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice 15 tis. Kč, NONA 92, o.p.s., NM 5
tis. Kč, PFERDA z.ú., Rychnov nad Kněžnou 5 tis. Kč, Linka bezpečí, z.s., Praha 8 Bohnice 5 tis. Kč, Zdravotní klaun, o.p.s., Praha 2 tis. Kč. V rozpočtu bude proveden
přesun z rezervy § 6409 na příslušné paragrafy.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Finanční dary byly proplaceny žadatelům.

Číslo úkolu:

RM 90-4891/22

Název:

Obnova nátěrů špaletových oken a výměna oken v suterénu - Spolkový dům
Husovo náměstí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a p. Antonínem Plškem, U
Zvoničky 258, 547 01 Náchod-Babí, IČO: 13200739, ve výši 191.422 Kč vč. DPH na
akci "Obnova nátěrů špaletových oken a výměna oken v suterénu - budova čp. 1225,
Husovo náměstí, Nové Město nad Metují", ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST podpisem smlouvy.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 18.05.2022:
Smlouva je uzavřena.

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 19.05.2022

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 18.05.2022
Původní plnění: 16.05.2022

Plnění ke dni 10.05.2022:
Smlouva je odeslána k podpisu dodavateli.
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Číslo úkolu:

RM 90-4889/22

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 k SOPPS

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke SOPPS "DVDSL7025_C_H_NMNM854-NMNM1HR_MET" mezi
městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a společností CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, jako stavebníkem, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.04.2022

Plnění úkolu:

24.05.2022: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 85-4636/22

Název:

VZ - Stavební úpravy "MŠ Rašínova"

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na realizaci dílčí části 2 - „Stavební úpravy spojovacího krčku MŠ
Rašínova“ veřejné zakázky "Stavební úpravy MŠ Rašínova, Nové Město nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Kerson spol. s r.o., 517 93 Dobré č. p.
80, za nabídkovou cenu 1.189.379,18 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

28.02.2022

Plnění úkolu:

25.05.2022: Splněno, SOD byla podepsána.
1.3.2022: Žádost o posun termínu. SOD prozatím nebyla podepsána. K podpisu
dojde až bude známo rozhodnutí poskytovatele o přidělení dotace.

Termín plnění: 27.06.2022
Původní plnění: 30.05.2022

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 30.05.2022
Splněno: 25.05.2022
Původní plnění: 21.02.2022
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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.
Různé
13:05 - 15:15 OŠKS
3.
Další postup v realizaci výstavby v areálu býv. kasáren
15:15 - 16:15 OMM
4.
Diskuse
16:15 - ??
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz na zařazení problematiky řešení zasíťování lokality "Dubinky"? ST bude zařazeno na dnešním jednání RM na tzv. "žlutých papírech" (pozn.: bod č. RM 93 2/22). Poté byl radními program jednání RM schválen.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 93-5007/22
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 93:
1.
1/1
1/2
1/3

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 30.05.2022
Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích míst a opravu
účelové komunikace

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

Různé
Závěrečný účet 2021
Účetní závěrka města za rok 2021
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku
Smlouva o poskytnutí dotace č. 22RRDU2-0009 Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky
pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2RRDU2-0008 Cyklotrasa a cyklostezka Vrchoviny-Šonov –
zpracování PD
Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 191/2021
VZ - Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují
VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/3
Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše - změnový list č. 1
Ul. Kpt. Jaroše - chránička pro optiku města
PD ul. Družební II. etapa - SOD
Dodatek č. 1 - SOD na studii Jiráskových sadů
Zápis z 9. jednání Komise názvoslovné ze dne 04.05.2022
Zápis ze 7. jednání Partnerského výboru ze dne 11.05.2022
Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - informace o konání

2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
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2/20
2/21
2/22

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva - podzemní prostory pod pozemkem p. p.
č. 12 v k. ú. Nové Město nad Metují
Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy
Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
Žádost o navýšení příspěvku Městského klubu - RO
Dopis občanky města radním s informacemi týkajícími se MSSS OÁZA
Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I. etapa“

3.
3/1

Další postup v realizaci výstavby v areálu býv. kasáren dle přijaté U-A studie
Další postup v realizaci výstavby v areálu býv. kasáren

4.

Diskuse

2/17
2/18
2/19

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 30.05.2022
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 93 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Hlášení k úkolu č. RM 70-4021/21 viz samostatná příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 93-5008/22
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

1/3 Žádost Bytového družstva Malecí o vyhrazení parkování, úpravu parkovacích míst
a opravu účelové komunikace
Identifikace:
RM 69 projednávala žádost Bytového družstva Malecí (dále jen "BD Malecí"). Uvedené BD
Malecí spravuje 2 BD, a to č. p. 579-580 a č. p. 574-575. K této žádosti RM přijala tato
usnesení: "RM ukládá OMM prověřit možnost umístění parkovacích stání do p. p. č. 638/1 v k.
ú. Nové Město nad Metují (travnatá plocha naproti DDM), výši nákladů na zpracování
potřebné projektové dokumentace a výši nákladů na realizaci a následně tyto informace
předložit do RM 73."
Dále přijala usnesení: "RM ukládá OMM obeslat dopisy BD na sídlišti Malecí, s cílem zjistit
zájem o vybudování parkovacích míst, a to zejména ty BD, u kterých by bylo možné
vybudovat parkovací stání systémem, kdy město uhradí zpracování projektové dokumentace
parkovacích stání a jednotliví nájemci nebo vlastníci BJ si vybudování parkovacího místa
uhradí a s městem uzavřou smlouvu o výpůjčce na dobu 20 let. Základním předpokladem je
však předložení, jednotlivými správami BD, 100 % souhlasů všech vlastníků BJ s
vybudováním parkoviště u daného BD."
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Zástupci jednotlivých BD byli obesláni, ale než se podařilo s BD vykomunikovat celou
záležitost, tak to trvalo od září r. 2021 a nyní je předloženo toto konečné plnění ke dni
24.05.2022: Vzhledem k tomu, že nebylo získáno 100 % souhlasů jednotlivých vlastníků z BD,
nemá smysl zahajovat projekční práce na parkovacích místech. Dále byl i mizivý zájem
budovat si za vlastní finance parkovací stání na pozemku města ve výpůjčce na 20 let.
Odůvodnění:
Ohledně zájmu o parkovací místa systémem, že město poskytne pozemek u BD do výpůjčky
na dobu 20 let a na tomto pozemku si jednotliví zájemci z přilehlých BD vybudují parkovací
místo ve své režii byly odeslány městem dopisy jednotlivým zástupcům BD č. p. 530 a 531 v
ul. Malecí, dále BD č. p. 532-533, 576-577 a 579-580. Dále bylo požadováno 100 % souhlasů
vlastníků BJ se záměrem zpracovat PD, kterou by zařizovalo a financovalo město.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - když vidí, že o budování parkování na vlastní náklady nemají lidé zájem a
nenalezli shodu, navrhuje, aby zde v budoucnu vzniklo parkování s rezervací pro DDM
Stonožka. Prostor by si zasloužil, aby byl využitý. ST - souhlasí, je to jedno z míst na sídlišti,
kde by bylo možné počet parkovacích míst navýšit, mj. by to nebylo až moc finančně náročné,
ale jde o investiční akci, která by musela být připravena a muselo by ji schválit ZM. Poté bylo
navržené znění odhlasováno.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 93-5009/22
RM bere na vědomí tento výsledek vyřizování žádosti Bytového družstva Malecí o vyhrazení
parkování, úpravu parkovacích míst a opravu účelové komunikace: Proběhlo písemné dotazování u
zástupců BD na sídlišti Malecí s cílem zjistit zájem o vybudování parkovacích míst systémem, kdy
město uhradí zpracování PD parkovacích stání a jednotliví nájemci nebo vlastníci BJ si vybudování
parkovacího místa uhradí a s městem uzavřou smlouvu o výpůjčce na dobu 20 let. Základním
předpokladem zpracování případné PD bylo předložení, jednotlivými správami BD, 100 % souhlasů
všech vlastníků BJ s vybudováním parkoviště u daného BD. Výsledkem je, že nebylo získáno 100 %
souhlasů jednotlivých vlastníků z BD. Proto není hospodárné, aby město zahajovalo projekční práce
parkovacích míst mj. i proto, že byl i mizivý zájem vlastníků bytů budovat si za vlastní finance
parkovací stání na pozemku města ve výpůjčce na 20 let.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 RŮZNÉ

2/1 Závěrečný účet 2021
Identifikace:
OF předkládá k projednání závěrečný účet města za rok 2021 - viz přílohy tohoto bodu. Byl
proveden povinný audit a je třeba závěrečný účet města schválit. Závěrečný účet bude
projednán FV ZM.
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se údaje o
ročním hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i
zpráva o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města skončilo
přebytkem ve výši 16 134,17 tis. Kč. Přebytek bude použit k pokrytí výdajů následujících let.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme územní
samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zpráva o
výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2021 konstatuje: Při přezkoumání
hospodaření územního celku město Nové Město nad Metují za rok 2021 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 93-5010/22
RM doporučuje ZM schválit ve znění příloh k tomuto bodu závěrečný účet 2021 a souhlasit s
celoročním hospodařením za rok 2021, a to bez výhrad.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Účetní závěrka města za rok 2021
Identifikace:
OF předkládá k projednání účetní závěrku města za rok 2021. Výsledek hospodaření dle
Výkazu zisku a ztráty ve výši 39 691 537,41 Kč bude převeden na Výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci
zastupitelstva města. 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 je samotná účetní závěrka (účetní výkazy jsou
přílohou projednání Závěrečného účtu za rok 2021) a inventarizační zpráva. V rámci
přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu města,
dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje: Při přezkoumání
hospodaření územního celku město Nové Město nad Metují za rok 2021 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 93-5011/22
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku vč. výsledku hospodaření města Nové Město nad
Metují za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku
Identifikace:
Myslivecký spolek Slavoňov, IČO: 26637294, se sídlem 549 01 Slavoňov, č. p. 27, žádá
Krajský soud v Hradci Králové o změnu ve spolkovém rejstříku. Změna se mimo jiné týká také
změny sídla spolku na adresu Nádražní 108, Nové Město nad Metují, což je BD ve vlastnictví
města Nové Město nad Metují. Na této adrese má trvalý pobyt p. [osobní údaj odstraněn],
který žádá o zápis svých osobních údajů do spolkového rejstříku. Soud navrhovatele vyzývá k
předložení písemného souhlasu vlastníka nemovitosti (město Nové Město nad Metují) s
umístěním sídla spolku na výše uvedené adrese.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 93-5012/22
RM souhlasí s umístěním sídla spolku Myslivecký spolek Slavoňov, IČO: 26637294, na adresu
Nádražní 108, 549 01 Nové Město nad Metují, a pověřuje ST podpisem Souhlasu s umístěním sídla
spolku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Smlouva o poskytnutí dotace č. 22RRDU2-0009 Cykloregion V. Moravce novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP
Identifikace:
RM 79 schválila podání žádosti o dotaci do dotačního programu KHK 22RRDU2 Rozvoj a
budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji na akci "Cykloregion V. Moravce novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP". Žádost byla podána a dne
02.05.2022 Zastupitelstvo KHK schválilo na tuto akci poskytnutí dotace ve výši 195.800 Kč,
přičemž maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu nesmí
přesáhnout 80 %. Pro zpracování DSP a tedy realizaci tohoto projektu je nezbytné dotáhnout
zpracování DUR a vydání územního rozhodnutí. Město obdrželo od poskytovatele návrh
smlouvy, který je nyní RM předkládán ke schválení - viz příloha tohoto bodu. Dle dotační
smlouvy je realizace této akce stanovena do dne 30.11.2024.
Odůvodnění:
Na základě schválení předložené žádosti o dotaci obdrželo město návrh Smlouvy o poskytnutí
dotace. V rozpočtu města na rok 2022 schválena na tuto akci položka ve výši 730 tis. Kč,
jedná se i o finance na zpracování DUR. Předkládáno na koncepční RM z důvodu požadavku
poskytovatele dotace, o co nejrychlejší navrácení podepsané smlouvy.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 93-5013/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
22RRDU2-0009, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu
poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Cykloregion V.
Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP" mezi městem Nové Město nad
Metují a Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Smlouva o poskytnutí dotace č. 2RRDU2-0008 Cyklotrasa a cyklostezka VrchovinyŠonov - zpracování PD
Identifikace:
RM 79 schválila podání žádosti o dotaci do dotačního programu KHK 22RRDU2 Rozvoj a
budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji na akci "Cyklotrasa a cyklostezka
Vrchoviny - Šonov u Nového Města nad Metují - zpracování PD". Žádost byla podána a dne
02.05.2022 Zastupitelstvo KHK schválilo na tuto akci poskytnutí dotace ve výši 252.000 Kč,
přičemž maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu nesmí
přesáhnout 80 %. Realizace akce stanovena do dne 30.11.2024. Město obdrželo od KHK,
jakožto poskytovatele dotace, návrh dotační smlouvy, který je nyní RM předkládán ke
schválení - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Město obdrželo od KHK, jakožto poskytovatele dotace, návrh smlouvy, který je nyní
RM předkládán ke schválení. Předloženo do koncepční RM z důvodu požadavku
poskytovatele dotace o co nejrychlejší navrácení podepsané smlouvy. V rozpočtu města na
rok 2022 schválena na tuto akci pod názvem "Cyklostezka Vrchoviny - Jesinky - PD" ve výši
350.000 Kč. Je uzavřena SoD na zpracování PD se společností Optima spol. s r.o. za cenu
díla 266.200 Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 93-5014/22
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
22RRDU2-0008 na realizaci projektu s názvem „Cyklotrasa a cyklostezka Vrchoviny - Šonov u
Nového Města nad Metují - zpracování PD", mezi městem Nové Město nad Metují a
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/6 Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM
Identifikace:
Jedná se o navazující bod na předchozí jednání v RM 92 - viz bod 5/10.
V této záležitosti původně již RM 62 (06.04.2021) přijala tato usnesení:
"RM schvaluje realizaci nového kontejnerového stání v ul. Družební dle varianty č. 2
(uprostřed parkoviště NAD STOPEM) ve znění přílohy tohoto bodu."
"RM schválila novou položku rozpočtu města na rok 2021 Kontejnerové stání v ul. Družební PD a RO - navýšení § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 60 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem ze stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219)."
"RM uložila OMM nechat zpracovat PD - Kontejnerové stání na parkovišti dle varianty č. 2 ve
znění přílohy tohoto bodu a v souladu s Manuálem městského mobiliáře města Nové Město
nad Metují."
Na základě toho pak OMM předložilo do RM 92 obdrženou PD od projekce OPTIMA, spol.
s.r.o. k seznámení s navrženým řešením. Po diskusi radních ale nebylo navržené řešení
schváleno a RM 92 přijala těsnou většinou toto usnesení:
"RM ukládá OMM připravit s projektantem další variantu k předložené variantě v příloze tohoto
bodu, tzn. prověřit posun kontejnerového stanoviště navrženého uprostřed parkoviště NAD
STOPEM, na asfaltovou plochu bez zásahu do zeleného pásu. Nové umístění prověřit z
pohledu funkčního, rozměrového a technického provedení."
Nyní proto OMM předkládá RM upravenou variantu PD od projekce OPTIMA, spol. s.r.o. k
seznámení s navrženým řešením.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů je i nadále konzistentní z dřívějších podkladů RM.
Doplňující vyjádření ARCH k poslední verzi: Navržené řešení není funkčně přínosné ani
estetické, navíc se zvyšuje riziko poškození zaparkovaných vozidel při manipulaci s
kontejnery.
OMM, OŽP: U této varianty se jedná o snížení nákladu za vybudování zpevněné plochy podél
oplocení sousedního areálu. Náklady budou spočívat v opláštění a dopravním značení. Co se
týče svozové firmy nemá připomínek. Provozní problém může nastat v době svozu "zvonů" na
sklo, kdy se svozová technika musí stabilizovat opěrnými rameny. Následně z protější strany
nevyjedou zaparkovaná vozidla. Svoz skla probíhá nepravidelně, cca 1x za měsíc. Výsyp
všech zvonů + případný úklid trvá cca 20 - 25 minut.
V případě schválení této alternativní varianty projektant dokončí a zkompletuje PD.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - připravil si k prezentaci 5 fotografií k projednávané záležitosti, které přímo na
místě vyfotil. Sdělil radním své připomínky a vyjádřil nesouhlas se stanovisky odborných
útvarů. Podobu stanovišť kontejnerů na tříděný odpad je dle jeho názoru třeba řešit s pomocí
vizualizací, jde často o nevzhledná a špinavá zařízení, což je třeba řešit už při jejich vzniku.
Jako příklad dobře opláštěného stanoviště kontejnerů uvádí to u Retail parku. Myslí si, že když
to dáváme do této otevřené lokality, umísťujeme tam dlouho úzkou řadu kompletního
sortimentu třídících nádob, je potřeba to umět skrýt, aby to eliminovalo nežádoucí účinek,
který to zcela jistě do této lokality přinese. Mgr. Hylský - také se k tomu přiklání - překvapilo
ho, že je to navržené jako otevřené stanoviště. OMM - projednával upravenou variantu s
MST a došli ke stejnému názoru, že by bylo vhodné doplnit přední opláštění s tím, že bude
průchod vrchem i spodem - řešil to také s pí Šenkovou z OŽP, aby řešení projednala se
svozovou firmou, ta to nyní prověřuje. Obava OMM byla, aby nebyla poškozena horní hrana
opláštění při přemístění nádob. Opláštění je vhodné mít i směrem do zeleně z důvodu, aby se
případný odpad kumuloval uvnitř kontejnerového stanoviště. Ing. Dostál uvedl, že s tímto
řešením souhlasí. OMM - ARCH k tomu měl připomínku, že by udělal tahokov hustší a
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pevnější. Dále proběhla diskuse přítomných o ocelkovém řešení a jeho podrobnostech. Poté
bylo odhlasováno "ve znění upravené přílohy" - 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 93-5015/22
RM schvaluje přípravné práce na realizaci nového kontejnerového stání v ul. Družební dle PD
OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, pod názvem Kontejnerové stanoviště na
p. p. č. 668/1 v ul. Družební (uprostřed parkoviště NAD STOPEM na zpevněné ploše) ve znění
upravené přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 191/2021
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 191/2021, jejíž
předmětem je dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště, která se vztahuje
k veřejné zakázce „Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové
Město nad Metují“. Uvedená kupní smlouva je uzavřena s firmou GLOBAL SPORT ČUPA
s.r.o., Nová Ves 35, Frýdlant nad Ostravicí.
Odůvodnění:
V kupní smlouvě byl uveden termín dodání mantinelů nejpozději do dne 30.04.2022 s tím, že
předpokládaný termín dokončení stavebních prací pro založení prvků je dne 30.11.2021.
Základové patky se však podařilo zajistit až na jaře 2022, termín předání zemních prací byl
dne 16.05.2022. Zemní práce provedla firma STAVIX s.r.o. S ohledem na zpoždění zemních
prací, ORM, na základě žádosti dodavatele, navrhuje prodloužit i termín dodání mantinelů, s
ohledem na kapacitní vytížení dodavatelské firmy v tomto období.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - přijde mu, že stavební firma to pozdě dodala - pak se vše dlouho vleče. Je to
škoda, když nám to tam vázne. OMM - problém nebyl na straně dodavatele mantinelů, řešila
se stavební připravenost přesných patek, která je nyní dokončená a další práce jsou
dojednány. Vše je naplánováno na školní velké prázdniny z důvodu současného provozu
školy. Poté bylo navržené znění usnesení schváleno.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 93-5016/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 191/2021, jejíž předmětem je „Dodávka a montáž
prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují“, mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35, Frýdlant nad Ostravicí, kterým je
upraven termín dodání a montáže mantinelů do dne 31.07.2022, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/8 VZ - Inundační most v Krčíně, ul. Husitská, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 25.05.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v
rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby "Inundační
most v Krčíně, Nové Město nad Metují". Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a
hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V zadávacím řízení bylo osloveno celkem 8 firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek
v zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 2 nabídky uchazečů o veřejnou zakázku.
Nabídku č. 1 podala firma BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO:
2750867, s nabídkovou cenou 5.423.268,09 Kč vč. DPH, nabídku č. 2 podala firma STAVIX
s.r.o. Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, IČO: 27526984, s nabídkovou cenou
4.556.541,70 Kč vč. DPH. Při posouzení doručených nabídek byla nabídka č. 1 firmy
BEZEDOS s.r.o. shledána jako neúplná, v nabídce nebyly předloženy požadované doklady. Z
tohoto důvodu komise nabídku vyřadila z dalšího hodnocení a navrhuje RM vyloučení firmy
BEZEDOS s.r.o. ze Zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Pro tuto akci je v
rozpočtu města na rok 2022 navržena příslušná položka § 3744 - "Inundační most v ul.
Husitská - realizace" s částkou ve výši 4.400 tis. Kč. Z položky budou dále hrazeny náklady na
technický dozor a koordinátora BOZP. Z tohoto důvodu je nutné na akci schválit RO navýšení
položky "Inundační most v ul. Husitská - realizace" (§ 3744) o 500 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z akce "Chodník v ul. u Zázvorky - realizace " (§ 2219). Na akci je
požádáno o dotaci z dotačního fondu KHK. O žádosti by mělo jednat Zastupitelstvo KHK dne
20.06.2022.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 93-5017/22
RM schvaluje na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, předložené Komisí pro
posouzení a hodnocení nabídek, vyloučení firmy BEZEDOS s.r.o., se sídlem Náchodská 628, 549
32 Velké Poříčí, IČO: 2750867, ze zadávacího řízení na akci "Inundační most v Krčíně, ul. Husitská,
Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 93-5018/22
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Inundační
most v Krčíně, Nové Město nad Metují" firmě STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 149 00 Praha Chodov, IČO: 27526984, za nabídkovou cenu 4.556.541,70 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 93-5019/22
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci "Inundační most v Krčíně, Nové Město nad Metují" mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov,
IČO: 27526984, za nabídkovou cenu 4.556.541,70 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 93-5020/22
RM schvaluje RO navýšení položky "Inundační most v ul. Husitská - realizace" (§ 3744) o 500 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce "Chodník v ul. u Zázvorky - realizace" (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/9 VZ - PD - Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/3
Identifikace:
Dne 25.05.2022 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v
rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby "PD Urnový háj u SMOS v Novém Městě nad Metují/3". Komise nyní předkládá RM protokol o
otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Jedná se o opakované zadávací řízení. V zadávacím řízení bylo osloveno 8 projekčních
ateliérů nebo projektantů. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací
dokumentaci byla doručena celkem 1 nabídka uchazeče o veřejnou zakázku. Nabídku podal
Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects, Na Veselí 825/3, 140 00 Praha, IČO: 68051956, s
nabídkovou cenou 1.286.714 Kč vč. DPH. Pro tuto akci je v rozpočtu města na rok 2022
navržena příslušná položka § 3632 - "Urnový háj vedle SMOS v ul. Čs. legií - PD" s částkou
ve výši 200 tis. Kč. V případě schválení zadání zakázky bude nutné schválit RO navýšení
položky "Urnový háj vedle SMOS v ul. Čs. legií - PD" (§ 3632) o 1.100 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z akce "Chodník v ul. U Zázvorky - realizace" (§ 2219). S ohledem na
vysokou nabídkovou cenu jsou navržena alternativní usnesení, včetně usnesení s návrhem na
zrušení této veřejné zakázky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST - k vysoké ceně - zvětšilo se území, které řešil projektant. Mgr. Hylský - nevidí tak akutní
potřebu to řešit, s ohledem i na to, jak vysoká částka za pořízení PD to je. ST - cítí to stejně,
že to není prioritní. Ing. Dostál - jak moc je to urgentní k řešení? MST radnímu odpověděl v loňském roce přišli pracovníci ze SMOS se žádostí o povolení vybudovat další urnové hroby
v sousedství rozlučkové síně. Vzhledem k tomu, že město má zpracovanou ÚS, která řeší
urnový hřbitov v areálu SMOS, bylo rozhodnuto o systémovém řešení nedostatku místa pro
nové urnové hroby. Proto bylo vypsáno VŘ na zhotovitele PD dle ÚS. Bohužel nabízená cena
je příliš vysoká, a proto bude MST hlasovat proti. Poté radní odhlasovali navržené znění
usnesení.
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K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 93-5021/22
RM ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "PD - Urnový háj u SMOS v Novém
Městě nad Metují/3".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Stavební úpravy ul. Kpt. Jaroše - změnový list č. 1
Identifikace:
Na akci „Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše“ dodavatel stavby provedl další
doprovodné sondy do konstrukce komunikace vč. ověření hloubky uložení inženýrských sítí po
vytyčení a navazujících jednáních. Na základě jejich výsledku předložil změnový list č. 1 na
změnu provedení sanace podloží komunikace, který zahrnuje vícepráce o celkové výši
1.037.673,69 Kč vč. DPH a méněpráce o celkové výši – 453 553,33 Kč vč. DPH. Celkové
vícenáklady činí 584.152,36 Kč vč. DPH. OMM překládá ke schválení změnový list č. 1 a
dodatek č. 1 k SOD na výše uvedené vícepráce. Na položce města nejsou na tyto vícenáklady
dostatečné prostředky, je třeba schválit RO navýšení položky "Stavební úpravy komunikace
v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212)" o 300 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce "Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská" (§ 2219).
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál vznesl dotaz, jestli takhle vážná skutečnost (tj. vícenáklady z důvodu změny
technologie sanace podloží) nejde zjistit již při projektových činnostech? Vedoucí OMM shrnul
celý proces - zhotovitel si udělal další schůzky se síťaři, nechal si místa zaměřit, provedl další
sondy a upravil se souhlasem projektanta TDI a se zástupcem města technologii založení
konstrukčních vrstev z důvodu současného uložení sítí. Ve spolupráci s ČEZ práce jsou
zahájeny a ke konci léta je odevzdání dokončeného díla. Poté odhlasováno.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 93-5022/22
RM schvaluje Změnový list č. 1 na akci “Stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše
v Novém Městě nad Metují“ na vícenáklady z důvodu změny technologie sanace podloží, který
zahrnuje vícepráce o celkové výši 1.037.673,69 Kč vč. DPH a méněpráce o celkové výši –
453.553,33 Kč vč. DPH. Celkové vícenáklady činí 584.152,36 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 93-5023/22
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby “Stavební úpravy místní
komunikace ul. Kpt. Jaroše v Novém Městě nad Metují“ na vícenáklady z důvodu změny technologie
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sanace podloží o celkové výši 584.152,36 Kč vč. DPH mezi městem a firmou ŠPELDA s. r. o., IČO:
28800125, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 93-5024/22
RM schvaluje RO navýšení položky "Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212)" o
300 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul.
Sokolská" (§ 2219).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/11 Ul. Kpt. Jaroše - chránička pro optiku města
Identifikace:
Na jednání s dodavatelem akce „Stavební úpravy komunikace ul. Kpt. Jaroše“ OMM požádalo
o zpracování cenové nabídky na přílož chráničky pro optiku města do výkopu pro VO. Cenová
nabídka no položení chráničky v chodníku v ul. Kpt. Jaroše činí 89.039,06 Kč vč. DPH. OMM
předkládá ke schválení položení chrániček pro budoucí optickou síť města v délce 250 m a
uzavření objednávky u firmy ŠPELDA s.r.o., IČO: 28800125. Na položce města nejsou na
položení chráničky dostatečné prostředky, je třeba schválit RO navýšení položky "Stavební
úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212)" o 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
z akce "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská" (§ 2219).
Odůvodnění:
V ul. Kpt. Jaroše se nachází areál a kanceláře TS, které by mohly být propojeny optickou sítí
s MěÚ. V současné době jsou položeny chráničky pro optiku v křižovatce u Papežů. Pro
propojení by v budoucnu zbývalo dokopat cca 50 m. Optika by mohla být využita i pro
případný kamerový systém na střežení areálu TS. OMM doporučuje chráničku uložit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
OMM - jedná se o nabídku k zamyšlení se nad touto možností. Ing. Dostál - díval se na
nabídku, zdá se mu to hodně peněz, jde přece jen o "přílož" chráničky k výkopu pro VO.
OMM - dle jeho názoru je to v současné době optimální cena a obává se, že lepší cenu
nesežene. Ing. Dostál - samotnou myšlenku vítá, chránička pro optiku je potřeba, ale cena se
mu zdá relativně vysoká, když to bude celé rozkopané a jen se má vložit do výkopu chránička.
Vedoucí OMM - bude rád a podpoří, když se radnímu podaří vyjednat cenu nižší. Ing. Dostál
se domluví s vedoucím OMM a spojí se v této věci s firmou Špelda s.r.o. Poté odhlasováno.
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 93-5025/22
RM souhlasí s položením chrániček pro optiku v jednostranném chodníku v ul. Kpt. Jaroše společně
s pokládkou vedení VO za celkovou částku 89.039,06 Kč vč. DPH a pověřuje ORM vystavit
objednávku firmě Špelda s.r.o., IČO: 28800125.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 93-5026/22
RM schvaluje RO navýšení položky "Stavební úpravy komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212)" o
100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z akce "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul.
Sokolská" (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/12 PD ul. Družební II. etapa - SOD
Identifikace:
V rozpočtu města na rok 2022 je zařazena investiční akce „§2212, org. 2203 Oprava ul.
Družební - II. etapa - PD“ OMM poptal zpracování PD u firmy OPTIMA spol. s r. o., která
zpracovávala PD na I. etapu opravy ul. Družební. Nabídnutá cena za zpracování PD činí
celkem 48.400 Kč vč. DPH. OMM předkládá ke schválení SOD na zpracování PD na akci
„Oprava ul. Družební - II. etapa“ mezi městem a firmou OPTIMA spol. s r. o.
Odůvodnění:
OPTIMA spol. s r.o. projektovala akci „PD opravy komunikace v ul. Družební I. etapa“. Je
seznámena s místní komunikací, situací a způsobem řešení. Úsek přímo navazuje na již
hotovou PD. Jedná se úsek cca 105 m mezi křižovatkami s ul. Pod Vodojemem a ul. Rovná.
Na projektovaný úsek vč. části úseku I. etapy (úsek mezi ul. U Lípy a ul. Pod Vodojemem)
bude podána žádost o dotaci v případě vypsání dotačního titulu. Na položce rozpočtu města
jsou dostatečné prostředky (150 tis. Kč), není třeba RO. OMM doporučuje SOD schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - když je tam část ulice, nejsou kompletní chodníky po obou stranách, nemělo by
to být k tomu přidružené? Radní reagovali s tím, že chodník je alespoň na jedné straně. Dále
proběhla diskuse nad vzdáleností a místem ukončení obnovy živičného krytu. Poté
odhlasováno.
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 93-5027/22
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování PD „Oprava ul. Družební - II. etapa“ za celkovou
částku 48.400 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou OPTIMA spol. s r. o., IČO:
15030709, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/13 Dodatek č. 1 - SOD na studii Jiráskových sadů
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 k SOD na zpracování studie "Revitalizace
parku Jiráskovy sady, Nové Město nad Metují".
Odůvodnění:
Studii zpracovává Ing. Gabriela Mlatečková Čížková, která městu předložila 2 varianty studie.
Stránka 29

ZÁPIS Z PORADY
RM 93 ze dne 30.05.2022

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Na základě předložených variant studie požaduje město (pracovní skupina) úpravu provázání obou variant a vytvoření další varianty. Z důvodu zapracovávání dalších požadavků
města na úpravu studie Jiráskových sadů žádá OMM žádá společně s projektantem o
prodloužení termínu na dokončení uvedené studie. Projektantka dále požádala o proplacení
částečných nákladů na dendrologický posudek, zaměření a zpracování 2 variant konceptů
studie ve výši 84.700 Kč vč. DPH s čímž OMM souhlasí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - nemá z předloženého pojetí studie řešení parku dobrý dojem - pro PD na park
nikdy nezvedl z finančních důvodů ruku. Na kolik to ladí se studií Bořetín x Klosova? Tlučou
se zde podle něj 2 akce. Očekával, že se bude řešit zeleň v parku, a ne celé území. Vidí rizika
konfliktu se studií veřejného prostranství Klosova - Bořetín a zároveň se to může dostat do
konfliktu se záměry souvisejícími s projektem LAM. Dále kriticky hodnotil podrobnosti řešení
navržených studií.
Ing. Dostál - je dobré mít v této diskusi oponentní názor, ale chyby z minulosti spočívají právě
v tom, že se protlačují do projektování PD u řady akcí osobní názory jednotlivých radních. On
toto dílo chválí a je přesvědčen, že z něj vyjde varianta optimální - odvedli velkou práci, která
by mohla být klidně oceněna dvojnásobně. Mluví o propojení a souvislostech pro celou lokalitu
v návaznosti na sousední lokality - obhajuje tuto studii. Ze 2 variant vzniká kompilát těch 2
různých řešení.
K diskusi je přizván i ARCH - vedoucí OMM k tomu v průběhu prezentoval přílohy a
upozorňoval na souvislosti s různými názory na řešení.
Ing. Němeček - uvedl, že dojde ke zvýšení nevsakovacích ploch, přibude cest, ubyde zeleně,
zmizí sportoviště - zvětší se problém s parkováním - studie ho neřeší. Jde podle něj o další
nesmyslnou studii, která stejnak nebude zrealizovaná.
Ing. Dostál - chceme tam parkování řešit? Nelze najít alternativy? Komunikace na Peklo mezi
parkem a sokolovnou je úzká a je to vjezd k Peklu a je podle něj nevhodné zde řešit
parkování.
ARCH - parkování by mělo být prioritně na pozemku toho, jehož aktivity ty potřeby vyvolávají.
Proto by u parku nemělo parkování být - mohlo by to být podél plotu, a ne ve veřejném
prostoru.
Proběhla obsáhlá polemika o otázkách parkování a tom, co tam chtít a jak to realizovat.
MST - měl stejné otazníky v této věci, jako má Ing. Němeček.
Ing. Dostál - je to vize, kterou studie dává, navazuje to na cyklostezku, Komise dopravní
nechce vybočovat do parku, ve finále tento prvek musí být na 1. místě (pokud se zrealizuje).
ST - uvedl praktický pohled - cyklostezka vedle komunikace, která je minimálně využita auty,
by tam nemusela být. Rozšíření parku se mu zdá také jako problém. Parkování není věc
sokolovny, jak zde někteří radní zmiňují, ale akce chce mít v prostorách sokolovny zejména
město - viz koncerty v sokolovně.
Ing. Dostál - teď je fáze, kdy se udělá kompilát ze 2 verzí, z toho vznikne něco, co by mělo být
nejlepší, to by mělo být odprezentováno v pracovní skupině a také v RM a radní by měli již jen
pomoci vyladit "mouchy".
ARCH - klidně to zakonzervujte, ale byl by rád, aby se to zafixovalo a bylo schované do doby,
než bude vůle k realizaci, a také že se pro to něco udělalo.
Ing. Prouza - rozumí ARCH, co říká, na druhou stranu je tu RM od toho, aby vybalancovala
potřeby města v celém kontextu těch potřeb. Pokud hřiště zrušíme, lidé se budou ptát, kde
mají za něho náhradu. Studii si objednáváme a měli bychom mít právo rozhodovat - je jasné,
že RM a následně ZM musí mít konečné slovo - kdy to město potřebuje, kdy do toho půjde
apod. Dále vznesl dotaz k navrhované vstupní bráně - zjišťoval někdo komunikace pro pěší (tj.
uličky), jestli je to takhle potřeba řešit? Tenkrát (když to vypadalo ještě jinak, tj. 80 léta)
vypadaly uličky trošku jinak, 1 věc to mělo pozitivní, uličky se udělaly tam, kde to měli lidé
vychozené. Jejich kvalita je sice v současné době nevzhledná, ale jsou tam, kde byly potřeba.
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Ing. Dostál reagoval na Ing. Prouzu, který dle jeho názoru uvedl v zásadě několik pravd +
konkretizoval (napojení a středobod vyhlídky, napojení parku mezi domy, kompromisní
otevřený vstup na jakémsi nároží), to vše studie řeší a vnímá ji jako velmi kvalitní materiál.
Zároveň vnímá roli "státníků", regionálních politiků, která spočívá v tom vytvořit dlouhodobá
řešení - stanoví si cíl s řadou úskalí se kterými souvisí otázky, jestli tam to či ono navrhované
řešení patří či ne - viz tenisový kurt apod. Ten tam může zůstat relativně dlouho, proto také je
a bude zastáncem etapizace, vytvoření logických celků a jejich realizace. Vždy je zároveň
toho názoru, že něco, byť přínosné a potřebné, musí ustoupit více přínosnému a více
potřebnému. Podle zpracovatelů studie při zachování sportoviště (tenisového kurtu), z toho
zde nemůže vzniknout dobrý veřejný park. Třetí a finální verze by měla být zpracována a
prezentována minimálně na RM nebo na semináři pro ZM.
Přítomní dále diskutovali o možné budoucí etapizaci celého záměru. ARCH - buď se musí
zakonzervovat stávající park nebo toto celé schválit a položit tak základ změnám, které
samozřejmě mohou být realizovány v etapách.
Termín dne 30.09.2022 uvedený v usnesení byl po diskusi radních změněn na dne
31.08.2022 - Ing. Dostál to již předběžně konzultoval s pí Ptáčkovou z ORM. ST - upozornil,
že ale je třeba zapracovat připomínky k parkování, tenisovému hřišti a etapizaci realizace.
Poté odhlasováno - 5 pro 5, 0 proti, 1 zdržel se.
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 93-5028/22
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie "Revitalizace parku Jiráskovy
sady, Nové Město nad Metují", na posun termínu dokončení na dne 31.08.2022 a proplacení dílčí
zpracované části nákladů na studii ve výši 84.700 Kč vč. DPH, mezi městem Nové Město nad Metují
a Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou, Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov, IČO: 66820316, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/14 Zápis z 9. jednání Komise názvoslovné ze dne 04.05.2022
Identifikace:
RM je předkládán Zápis č. 9 z jednání Komise názvoslovné, které se konalo dne 04.05.2022
od 17:00 hodin v kanceláři Oddělení majetkoprávního, MěÚ Nové Město nad Metují - viz
příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Zápis z jednání KON je předkládán RM v souladu s Jednacím řádem Komisí zřizovaných RM.
Projednat a seznámit se se zápisem z jednání KON a rozhodnout o předložených
doporučeních, stanovit úkoly.
Projednané body:
1. Úvod - seznámení s programem a jeho doplněním. Informativní bod, bez usnesení.
2. Návrhy názvů - sady, parky, mosty, lávky
Projednány návrhy názvů zbývajících parků (název parku u MSSS Oáza schválen již ZM v
dubnu t. r.), dále navrženy názvy pro mosty a lávky - v historickém kontextu, včetně návrhu
oficiálního pojmenování letního stadionu (po konzultaci s ředitelem SK a s ohledem na
historické užívání) - vše dle příloh k tomuto bodu (mapy, foto, textová část).
Navržena samostatná usnesení RM. Účelem je, aby se veškeré názvy dostaly do mapových
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podkladů a do systému RUIAN.
3. Žádost o pojmenování ulice ve Vrchovinách
Projednání žádosti občana Vrchovin (na základě usnesení RM) a ve smyslu trvání úkolu RM z
roku 2018 vypracován aktualizovaný a komplexně zpracovaný návrh vedení a názvů ulic ve
Vrchovinách, podložený průzkumem v historických mapách, dokumentech a osobní konzultací
se znalci historie z Vrchovin, výsledkem je zpracovaná mapa se zákresem v příloze (včetně
samostatné textové části) a doporučení KON předložit ji OV Vrchoviny k projednání.
Navržena samostatná usnesení.
4. Různé
4.1 Uliční tabule
Seznámení s postupem prací i problémy v umísťování tabulí, proběhla obsáhlá diskuze o
komplikacích v lokalitě "Zlatého trojúhelníku" a dále nad postupem i návrhy umístění uličních
tabulí v této lokalitě, konstatována nevhodnost umístění na plynový pilíř - foto v příloze,
doporučeno umístění na nové domy (dle původního návrhu). Dále projednán i vzhled nových
tabulí.
Navrženo samostatné usnesení.
4.2 Ulice Zemědělská
Na základě požadavku OVRR projednáno pojmenování ulice u zemědělského objektu v
Krčíně a v kontextu i řešení trasy ulic Zemědělské a Na Kopci (tj. jejich prodloužení) - viz
mapa v příloze.
Navrženo samostatné usnesení.
4.3 Umístění tabulí - parky
Na základě požadavku OMM uložen úkol člence KON ohledně vypracování návrhu
nejvhodnějšího umístění pamětních a informačních desek v parcích Nového Města nad
Metují, a to jako podklad pro projednání v další KON.
Bod pro členy KON.
5. Závěr a diskuze - informativní bod, bez usnesení
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
ST - připomínky - stadion gen. Klapálka - není tam adresa - sídlo? Prouza - není, je to
formalita a ujednocení. Dále radní diskutovali k jednotlivým návrhům komise a navrhovaným
usnesením. Ing. Prouza jako předseda Komise názvoslovné vysvětloval radním postup v
záležitosti, která se týká návrhu na pojmenování ulic ve Vrchovinách. Mluvil o tom s
předsedkyní OV Vrchoviny a ta uvedla, ať ten návrh je k nim předložen, že jsou ochotni se tím
zabývat. Navazuje to celé na opakovaný požadavek 1 občana o název ulice. Ing. Prouza dále
vysvětlil i další návrhy názvů, což je podchyceno v jednotlivých usneseních, o kterých radní
jednotlivě hlasovali. Ing. Dostál požádal, aby příprava a výroba cedulí byla podrobně
konzultována s ARCH. Radní ještě diskutovali i o podobě označení ulic a č. p. a souvisejících
zákonných povinnostech vlastníků nemovitostí.
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 93-5029/22
RM projednala a bere na vědomí Zápis z 9. jednání Komise názvoslovné ze dne 04.05.2022, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 93-5030/22
RM doporučuje ZM schválit oficiální název stadionu (letního) v Novém Městě nad Metují
pojmenováním "Stadion gen. Klapálka".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 93-5031/22
RM doporučuje ZM schválit pro parky v Novém Městě nad Metují tyto názvy: "Jiráskovy sady",
"Park Březinky", "Husův park", "Krčínský park" - viz přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 93-5032/22
RM doporučuje ZM schválit pojmenování mostů a lávek přes řeku Metuji následujícími názvy (s
přihlédnutím k historickému kontextu): "Trojhraňák", "Císařský most", "Krčínský most", "Beranův
most", "Zámecká lávka", "Fränklova lávka", "Sepský most", "Demuthova lávka", "Rezecký most",
"lávka U Koupaliště", "lávka U Staré vodárny", "lávka U Staré plovárny", "Pekelský most", "Bartoňův
most u Liščí boudy" - viz přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 93-5033/22
RM konstatuje na základě doporučení KON (k žádosti občana o pojmenování ulice ve
Vrchovinách), že varianta pojmenování pouze jedné ulice v rámci katastru je v současné době
nesystémová, proto rozhodne ohledně pojmenování až v kontextu s komplexním řešením názvosloví
ulic ve Vrchovinách.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 93-5034/22
RM bere na vědomí aktualizovaný a KON komplexně zpracovaný návrh vedení a názvů ulic ve
Vrchovinách a ukládá OMM předložit tento návrh k projednání OV Vrchoviny - viz přílohy tohoto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 93-5035/22
RM bere na vědomí doporučení KON ve věci umístění uličních tabulí v lokalitě "Zlatého
trojúhelníku" (nová výstavba v ul. Nerudova, T. G. Masaryka a Bořetínská) a ukládá OMM
pokračovat v jednání s vlastníky nemovitostí o umístění uličních tabulí na tyto objekty (nikoliv na
plynový pilíř), a to s ohledem na ustanovení § 30 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení),
kdy je vlastník nemovitosti povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo
jiného veřejného prostranství na své nemovitosti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.10.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 93-5036/22
RM doporučuje ZM schválit úpravu trasy ul. Zemědělské (tj. prodloužení kolem zemědělského
areálu až na konec katastru) a ul. Na Kopci (tj. prodloužení do průsečíku s ul. Zemědělskou) v k. ú.
Krčín, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/15 Zápis ze 7. jednání Partnerského výboru ze dne 11.05.2022
Identifikace:
RM je v příloze předložen Zápis ze 7. jednání Partnerského výboru ze dne 11.05.2022.
Odůvodnění:
Dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 93-5037/22
RM bere na vědomí Zápis č. 7 z jednání Partnerského výboru ze dne 11.05.2022 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/16 Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - informace o konání
Identifikace:
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., svolává řádnou
valnou hromadu (dále jen "VH") na den 29.06.2022 od 10:00 hodin do Obecního domu
Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí. Pozvánka a pořad jednání VH a další bližší
informace - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
VH se za město Nové Město nad Metují zúčastní ST, v souladu s pověřením daným
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usnesením Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. ZM 2-60/18 ze dne 13.12.2018.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 93-5038/22
RM doporučuje ZM vzít na vědomí konání řádné Valné hromady akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a. s., dne 29.06.2022, které se za město Nové Město nad Metují v souladu s
pověřením daným usnesením Zastupitelstva města Nové Město nad Metují č. ZM 2-60/18 ze dne
13.12.2018 zúčastní ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/17 Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva - podzemní prostory pod
pozemkem p. p. č. 12 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Na části pozemku p. p. č. 12 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví p. [osobní údaj
odstraněn], se nachází podzemní stavba (prostory) ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují, když část prostor je využívaná jako lapidárium, které je součástí výstavního prostoru
budovy č. p. 1210 postavené na pozemku st. p. č. 27/1 (městská galerie) a věže Zázvorka
postavené na st. p. č. 27/2, a část prostor slouží jako depozitář pro městskou galerii. Součástí
této podzemní stavby jsou i různá příslušenství jako: dřevěné schodiště, uzemnění věže
Zázvorka, odvětrávací průduchy, odvod dešťových vod, zakotvení dřevěného schodiště a
veřejné osvětlení ulice Na Zadomí.
Odůvodnění:
Zápisem podzemních prostor na část pozemku cizího vlastníka v KN bude jednoznačně
prokazatelné vlastnické právo města k těmto podzemním prostorům. Bude možné
jednoznačně prokázat vlastnické právo města při jednáních s památkáři při správě a údržbě
dané památky nebo za účelem čerpání různých dotací. Vlastnické právo bude možné
prakticky prokázat výpisem z KN.
Vysvětlení: Hofmanová Andrea, Mgr. - vedoucí OMP
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 93-5039/22
RM souhlasí s uzavřením souhlasného prohlášení mezi p. [osobní údaj odstraněn], a městem Nové
Město nad Metují, IČO: 00272876, týkajícího se uznání vlastnického práva podzemních prostorů na
části pozemku p. p. č. 12 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST podpisem souhlasného prohlášení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/18 Žádost MMUZ - Muzejní staročeské trhy
Identifikace:
Ředitel MMUZ žádá o povolení tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v
sobotu 16.07.2022 na části Husova náměstí a Hildenském atriu. Ředitel MMUZ dále žádá o
bezplatný zábor veřejného prostranství na tuto akci - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření MP (M. Kratěna): Souhlasí bez připomínek.
Vyjádření OF (J. Kunte): MMUZ je dle čl. 7 OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, od poplatku osvobozeno.
Vyjádření OŠKS (I. Habrová): Souhlasí, jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS

K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 93-5040/22
RM souhlasí s konáním tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v sobotu
16.07.2022 na části Husova náměstí a na Hildenském atriu, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 93-5041/22
RM schvaluje Městskému muzeu Nové Město nad Metují bezplatný zábor části Husova náměstí a
Hildenského atria pro konání tradiční akce "Muzejní staročeské trhy", která se uskuteční v sobotu
16.07.2022, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.07.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/19 Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
Identifikace:
Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů se společností CENDIS, s. p.,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že dne 30.06.2022 končí platnost Smlouvy o umístění Technického
zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů, je
pro zachování chodu Registru řidičů a vozidel nutno tuto smlouvu prodloužit. Smlouva bude
prodloužena o 4 roky formou Dohody o prodloužení této Smlouvy dle jejího článku 8.3.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
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K čl. 2/19 USNESENÍ č. RM 93-5042/22
RM schvaluje Dohodu o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Nové Město nad Metují
a společností CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 00311391, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 30.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/20 Žádost o navýšení příspěvku Městského klubu - RO
Identifikace:
Ředitel MK předkládá žádost o navýšení příspěvku města na činnost MK o 410 tis. Kč - viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Důvodem žádosti o navýšení členského příspěvku je navýšení cen energií, podpora činnosti
Novoměstské filharmonie a Pěveckého sboru Kácov a klubu seniorů Dobrá pohoda.
OF: Výše příspěvku závisí na rozhodnutí ZM. V rozpočtu je zahrnut příspěvek MK ve výši 3
800 tis. Kč na činnost a 1 mil. Kč na Festival komedie.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 2/20 USNESENÍ č. RM 93-5043/22
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení členského příspěvku Městskému klubu o 410 tis. Kč (§
3392). Navýšení bude pokryto převodem z § 6409 - položka Rezerva na investiční a neinvestiční
výdaje ve výši 400 tis. Kč a § 4359 - ostatní služby sociální péče ve výši 10 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 23.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/21 Dopis občanky města radním s informacemi týkajícími se MSSS OÁZA
Identifikace:
Všem radním byl dne 25.05.2022 večer e-mailem zaslán dopis občanky města s informacemi,
které se týkají MSSS OÁZA - viz příloha k tomuto bodu. E-mail byl zaevidován v elektronické
spisové službě MěÚ a přidělen k vyřízení OSV, který jako odbor zastupuje zřizovatele (město)
ve věcech týkajících se činnosti MSSS Oáza. Vedoucí OSV si vyžádala písemné stanovisko
ředitelky MSSS OÁZA k dopisu občanky města a vše předkládá do RM 93. Vzhledem k tomu,
že e-mail dopisem radním dorazil až po uzávěrce podkladů do RM 93, tak písemné stanovisko
ředitelky MSSS OÁZA bude radním zasláno operativně e-mailem a bude zároveň dodatečně
vloženo do příloh k tomuto bodu.
Odůvodnění:
E-mail s dopisem občanky města adresovaný radním je třeba projednat na nejbližším
zasedání RM.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
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Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi bylo navržené znění usnesení radními odhlasováno.
K čl. 2/21 USNESENÍ č. RM 93-5044/22
RM projednala dopis občanky města, pí [osobní údaj odstraněn], s informacemi, které se týkají
MSSS Oáza, ve znění přílohy k tomuto bodu, a stanovisko ředitelky MSSS Oáza Mgr. Jany
Balcarové k tomuto dopisu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/22 Žádost o vyjádření k upravené situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky" - I.
etapa“
Identifikace:
Bod vložený aktuálně až přímo do jednání RM 93. Na město a RM byla zaslána projektantem
Ing. Jakubem Řehákem, který zastupuje p. [osobní údaj odstraněn] opětovně žádost o nové
vyjádření ke koordinační situaci DUR - "Zasíťování lokality "Dubinky"- I. etapa, na parc. č.
709/1, 2076/3, k. ú. Nové Město nad Metují, parc. č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4,
k. ú. Vrchoviny". Jedná se o další upravenou situaci "Dubinky - I. etapa" ve variantě F. Ve
výkresech se po připomínkách projektant zabýval dopravou v klidu, průjezdnými šířkami,
názvy ulic, doplněním zeleně (stromořadí), přemístěním inženýrských sítí mimo kořenové
systémy stromů, vsakovacími prostory, uličními profily, budoucími inženýrskýmí sítěmi (datové
rozvody), korekcí rozměrů parcel vč. obvodových čar apod. Projektant zároveň požádal o
souhlas s umístěním inženýrských sítí pro výše uvedenou lokality v části na pozemku města.
OMM k této věci připraví Smlouvu o právu provést stavbu.
Odůvodnění:
Jedná se o mimořádný bod bez vyjádření odborných útvarů. Poslední korespondence se
žádostí od žadatele byla doručena dne 27.05.2022. Projektant do PD zapracoval většinu
připomínek, zbývající je možné řešit jako alternativu. Za OMM doporučujeme a dáváme ještě k
zamyšlení ve východní části ul. Luční zaměnit zelený pás se stromořadím za chodník, který by
byl vhodnější umístit podél oplocení RD. Navíc bude v letních měsících ve stínu. Zelený pás
poskytne prostor v zimním období pro vyhrnutý sníh a zajistí vyšší bezpečnost pro pěší
pohybující se po chodníku. Taktéž by probíhal jednoduší a bezpečněji svoz odpadu mimo
trasu chodníku. Přechody pro chodce doporučujeme mít ošetřeny nasvícením, bude případně
řešit stavební úřad a dopravní inspektorát PČR. Předmětem jednání je napojení na vjezd do
lokality "Dubinky - I. etapa" z ul. Družební. Město zajistilo PD stavebního řešení vjezdu do
rozvojové lokality na městských pozemcích, které předá jako součást vyjádření k záměru pro
stupeň DUR žadateli. Projednat na RM navazující postup.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM seznámil radní s bodem na tzv. "žlutém papíře", který dnes odpoledne do
programu RM přidal. Uvedl, že p. Řehák (projektant p. [osobní údaj odstraněn]) rozeslal v
minulém týdnu několik e-mailů - jedná se o další variantu - nyní již "F" rozvojového území
Dubinky-František, do které byly zapracovány všechny připomínky města. Nyní chce žadatel
souhlas, aby mohl žádat o územní rozhodnutí. Přidává k tomu žádosti na odsouhlasení
inženýrských sítí v pozemcích města. Zároveň jsme domluveni s Ing. Nývltem z HK (pokud
bude RM souhlasit - k projednání), že připraví celou složku projektu jako podklad k řešení
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úseku na pozemku města vč. digitální verze, jedná se o dohodnutou pomoc města na daném
úseku s napojením na městské komunikace. Dále se žadatel pohybuje na městském
pozemku, proto je nutné připravit a uzavřít příslušné smlouvy. ARCH - informoval o místě pro
přecházení na městském pozemku - náklady související s vybudováním osvětleného
přechodu (místa pro přecházení) si myslí, že tam chybí. Vedoucí OMM - popsal místa pro
přecházení začínající z ul. Družební z pohledu bezpečnosti. Radní byli podrobně seznámeni s
předloženou verzí PD. Dále bylo odpovězeno na dílčí dotazy radních s upozorněním, že nyní
se řeší PD a podklady k vydání územního rozhodnutí, další podrobnosti teprve budou řešeny v
rámci řízení o stavebním povolení. ST navrhnul dílčí úpravu usnesení, které bylo následně
odhlasováno.
K čl. 2/22 USNESENÍ č. RM 93-5045/22
RM byla seznámena se situací ve variantě F (05/2022) pro stupeň DUR soukromého
podnikatelského záměru pod názvem "Zasíťování lokality "Dubinky" - I. etapa, na parc. č. 709/1,
2076/3, k. ú. Nové Město nad Metují, parc. č. 984/3, 854/5, 854/1, 881/2, 797/3, 881/4, k. ú.
Vrchoviny". RM doporučuje investorovi ve východní části ul. Luční zaměnit chodník podél vozovky
za zelený pás se stromořadím a ukládá OMM připravit doprovodné dokumenty ke schválení v RM
94, tj. dne 13.06.2022.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 Další postup v realizaci výstavby v areálu býv. kasáren dle přijaté U-A studie

3/1 Další postup v realizaci výstavby v areálu býv. kasáren
Identifikace:
Koncepční bod zabývající se dalšími postupy v území areálu bývalých kasáren za účelem
plánovaného a koncepčního rozvoje území v návaznostech na majetkové procesy, změny
územního plánu, soukromé investorství apod. Obsáhlá problematika k řešení je součástí
příloh tohoto bodu.
Odůvodnění:
Projednat jednotlivé body s přílohami a stanovit další postup.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním MST. Předal slovo vedoucímu OMM, který k projednávané
záležitosti připravil všechny potřebné podklady. OMM - zpracoval materiály rozdělené do
různých logických celků, a to s ohledem na předpokládaný schvalovací proces. Byla mj.
diskutována současná omezení; záměr KHK - Domov pro osoby se zdravotním postižením
("DOZP") a inženýrské sítě. Proběhla velice obsáhlá koncepční diskuse všech přítomných, ke
které byli přizváni ARCH a Mgr. A. Balcar za OVVR - územní plánování. Projednáván byl
předpokládaný schvalovací proces s přesahem k platnosti a zaregistrování současné (studie
zeleně) a nové studie v území. Z ní mj. vyplynulo, že k dalšímu posunu směrem k výstavbě v
dané lokalitě je nutné a potřebné změnit - upravit současný ÚP dle nového podkladu - studie
dle arch. Zídky. To především zajímá případné investory, kdy bude tato záležitost vyřešena a
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kdy by se mohli začít o pozemky zde zajímat. Obsáhlá diskuse dále proběhla nad závazky
darovací smlouvy s KHK a zároveň potřebami jak města, tak i KHK v celém řešeném území
areálu býv. kasáren. Diskuse se týkala i předpokládaného časového harmonogramu v
jednotlivých procesech vedoucích k registraci nové studie. Bude mj. nutné i vyladit
disproporce mezi studií doc. Ing. arch. Kaplana a studií arch. Zídky. Většina odpovědí a
postupů je zároveň zpracována v obsáhlých přílohách, které OMM zpracoval k tomuto
koncepčnímu bodu. Diskuse se týkala i "střetového" téma, které se týká zelených střech na
parkovacích domech.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 93-5046/22
RM projednala další možné postupy v realizaci výstavby v areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 93-5047/22
RM ukládá OMM a MST předložit do RM 94 upravenou Urbanisticko - architektonickou studii areálu
bývalých kasáren Nové Město nad Metují k dalšímu projednání a ke schválení ZM s přidaným
návrhem na pořízení návrhu na změnu Územního plánu NMnM v řešené lokalitě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.06.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 93-5048/22
RM byla seznámena s procesem připravované stavby Domova pro osoby se zdravotním postižením
(DOZP), ve vlastnictví Královehradeckého kraje.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 DISKUSE
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V závěrečné diskusi mimo body programu RM 93 zaznělo několik dotazů a podnětů:
Ing. Němeček - díry v komunikaci ul. Přibyslavská - zaústění na Tyršovo náměstí. ST - podnět
bude předán TS.
Ing. Prouza - ul. Vodárenská - cesta k býv. koupališti - velké výtluky a díry. ST - podnět bude
předán TS.
TAJ - informace o možném podnětu, který vznese někdo ze zastupitelů na ZM 25 (tj. dne
23.06.2022), návrh na změnu termínu konání zářijového zasedání ZM 26 (tj. dne 15.09.2022).
ZM 26 je posledním zasedáním v tomto volebním období. Termín byl schválen v RM a ZM v
rámci Kalendáře zasedání RM a ZM pro rok 2022. Důvodem změny termínu by mělo být to, že
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v daném termínu probíhá 44. festival české filmové komedie. Navrženo by mělo být posunutí
termínu o týden zpět, tj. na dne 08.09.2022. V diskusi bylo konstatováno, že zasedání ZM v
září se v této kolizi konalo již v minulosti a nemělo to na účast zastupitelů žádný zásadní vliv.
Konec jednání RM 93 v 17:48 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 93 vyhotoven dne:

2. června 2022

Zápis z RM 93 vypraven dne:

2. června 2022

Zápis z RM 93 zveřejněn dne:

2. června 2022
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