Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 8 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 11.02.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin.
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

20:40

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

20:40

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

20:40

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

20:40

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

20:40

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

20:40

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

20:40

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

20:40

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

20:40

Plná

Hosté:
10

Fröde Vratislav, Ing.

KIA

13:17

13:45

Částečná

11

Kratěna Miloš

vrchní strážník MP

13:46

14:00

Částečná

12

Pozděna Libor, Ing.

vedoucí OMM

15:15

18:25

Částečná

13

Šulcová Miluše

vedoucí OMP (OMM)

15:15

16:20

Částečná

14

Vojnarová Simona, Ing.

vedoucí ORM (OMM)

16:30

18:25

Částečná

15

Horvat Pavel

vedoucí OSN (OMM)

16:20

16:30

Částečná

16

Skalský Miloš, Ing.

vedoucí OVRR

16:30

16:55

Částečná

17

Balcar Adam, Mgr.

referent OVRR

16:55

17:30

Částečná

18

Šnajdr Libor

zástupce SK NMnM

14:02

15:15

Částečná

19

Martinková Jana

účetní SK NMnM

14:02

15:15

Částečná

20

Habrová Iveta

referentka OŠKS (OF)

14:02

15:15

Částečná

21

Kupka Václav, Mgr.

vedoucí OŠKS (OF)

18:25

19:30

Částečná

Zapisovatel:

Bc. Petr Tyč
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Program:
1

Program jednání RM

1/1

Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 11.02.2019

1/2

Aktuální informace z ÚKIA (DPO) a MP (plnění usnesení č. RM 408-17571/18
ze dne 05.11.2018)

2/1

Zřízení věcného břemene pro liniové plynárenské zařízení v ul. U Lípy, Okrajová
a Družební na 8 pozemků v k. ú. NM

2/2

Pronájem části pozemku p. p. č. 2038/1 v k. ú. NMNM k podnikání v ul. Pod
Výrovem

2/3

Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. NM v ul. T. G. Masaryka

2/4

Prodej pozemku p. p. č. 2239/3 a části pozemku p. p. č. 2034/29 v k. ú. NM v ul.
Českých legií

2/5

Žádost o koupi pozemku st. p. č. 307/2 a p. p. č. 2292 v k. ú. NM v ul. T. G.
Masaryka v lokalitě u Rychty

2/6

Žádost o souhlas, kácení stromů mimo les

3/1

MST - aktuální informace o jednáních s vlastníkem objektu v ul. Nerudova

3/2

Poptávka - „Organizace a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční
akce města“

3/3

Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2019

3/4

Smlouva o právu provést stavbu přípojky elektro pro MVE EKONERG s.r.o.

3/5

Realizace akce „Cykloregion V.Moravce“ - Stavební úpravy komunikace v ul.
Chlístovská etapa a) a etapa b)

3/6

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón pro rok 2019 – příspěvky města

3/7

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

3/8

Smlouva o právu provést stavbu kanalizace

3/9

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 19/2018 na administraci VZ na půdní vestavby v ZŠ
Komenského a v ZŠ Krčín

3/10

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 230/2018 na administraci VZ „Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ Malecí“

3/11

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 69/2018 na administraci projektu
Rekonstrukce půdních prostor ZŠ Komenského“

3/12

Žádost o zařazení podnětu do změny č. 1 územního plánu Nové Město nad
Metují v k.ú. Spy.

3/13

Podnět na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
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3/14

Podání Ing. V. Z. určenému zastupiteli pro ÚP

3/15

Žádost o změnu č. 3 Regulačního plánu MPR

3/16

VZ - „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“

4/1

Zveřejnění záměru výpůjčky objektu čp. 87 - Klubovna Spy

4/2

Smlouva o nájmu nebytových prostor pro umístění, provoz a údržbu
telekomunikačních zařízení - N_Sys

4/3

Smlouva o nájmu nebytových prostor pro umístění, provoz a údržbu
telekomunikačních zařízení - Dobruška.net

4/4

Žádost o změnu nájemní smlouvy, kadeřnictví čp. 47

4/5

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 251/2018

5/1

Žádost ZŠ a MŠ Krčín o čerpání investičního fondu

5/2

Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na
zajištění reklamy - Smetanovské dny 2019

5/3

Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na
zajištění reklamy - Festival české filmové komedie

5/4

Zápis z 1. jednání KSPORT

5/5

Rezignace člena KSPORT

5/6

Jmenování člena KSPORT

5/7

Vyhlášení sportovců města za rok 2018 - podnět KSPORT

5/8

Úprava Zásad pro výpočet dotace - podnět KSPORT

5/9

Žádost MKN o uzavření provozu

5/10

Žádost Aeroklubu o zapůjčení a postavení krytého pódia - "Branně bezpečnostní
den pro školy"

5/11

Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán

5/12

Žádost MK o povolení kulturní akce - Závody kočárků

5/13

Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotací na rok 2019

5/14

Oznámení veřejné akce - masopustní průvod

6/1

Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva, který je oprávněn k přijímání
projevu vůle snoubenců

6/2

Rozpočtové opatření – akce Cykloregion V. Moravce – Železova louka –
realizace

6/3

Rozpočtové opatření – akce Cykloregion V. Moravce – Chlístovská – realizace I.
a II. etapa
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6/4

Rozpočtové opatření – akce Cykloregion V. Moravce – stezka pro pěší a cyklisty
lesem Obora – DUR + DSP

6/5

Rozpočtová opatření 2018

6/6

Rozpočtová opatření 2019

6/7

Žádost SK o mimořádnou dotaci

6/8

Veřejná zakázka "Dodávka mobilního pódia"

6/9

Dodávka kamerového systému pro služební vozidlo MP

7/1

Smlouva o poskytování servisních služeb

7/2

ZM 3 dne 21.02.2019 - program

7/3

Doplnění členů do Komisí RM 2018 - 2022

7/4

Zpráva o stížnostech za rok 2018

7/5

Zápis č. 1 z jednání KV ZM ze dne 21.01.2019, Jednací řád KV ZM a návrhy
kontrol KV ZM

7/6

Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností kontrolorainterního auditora

7/7

Upravený Jednací řád RM na volební období 2018 - 2022

7/8

Upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022

7/9

Kalendář jednání RM a ZM v roce 2019 - aktualizace

7/10

Zápisy z Osadních výborů ZM

7/11

Zápis č. 1 Osadního výboru Spy ze dne 28.01.2019

7/12

Zápis č. 1 Osadního výboru Krčín ze dne 29.01.2019

7/13

Investiční příprava - analýza procesů
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1 Program jednání RM
Identifikace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 14:00
15:15 - 16:20
16:30 - 18:25
16:20 - 16:30
18:25 - 19:30
14:00 - 15:15
19:30 - 20:15
20:15 - 20:40

ST
OMP
OMM
OMM
OŠKS
OF

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1 USNESENÍ č. RM 8-284/19
RM schvaluje program jednání řádného zasedání RM 8.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/1 Kontrola úkolů plnění z RM ke dni 11.02.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 8 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 8-285/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Aktuální informace z ÚKIA (DPO) a MP (plnění usnesení č. RM 408-17571/18 ze dne
05.11.2018)
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 408-17571/18, tj. splatný úkol č. 23485 ze dne 05.11.2018
vystoupili v úvodu zasedání RM interní auditor a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Vratislav Fröde a vrchní strážník MP p. Miloš Kratěna s aktuálními informacemi ze svých
odborů a oddělení.
Podrobné náplně a přehled činností, které zajišťují jednotlivé odbory a oddělení, jsou
k dispozici
na
www
stránkách
města,
ve
výročních
zprávách
MěÚ
viz
http://www.novemestonm.cz/obcan/dokumenty-mesta-a-meu/vyrocni-zpravy-meu-1/
Harmonogram vystupujících VO - začátek vždy ve 13:05 hodin v den konání dané RM
v kanceláři ST:
RM 6 - Bc. Tyč (OSÚ) + Mgr. Továrek (OI) + Ing. Kunte (OF)
RM 7 - Mgr. Kupka (OŠKS) + Mgr. Plšková (OSV) + pí Dvořáčková (OSP)
RM 8 - Ing. Fröde (ÚKIA, DPO) + p. Kratěna (MP)
RM 9 - Mgr. Petera (OS) + Ing. Pozděna (OMM)
RM 10 - Ing. Skalský (OVRR) + Ing. Hanka (OŽP)
RM 11 - p. Trojan (TS) + p. Rek, DiS. (SL)
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Odůvodnění:
Plnění úkolů.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
13:17 - Ing. Vratislav Fröde – vykonává funkci kontroly a interního auditu (UKIA) a
od 01.04.2018 pověřence pro GDPR (DPO). Kontrolní a auditní činnost – jde o součást
vnitřního kontrolního systému. Do něj spadají i řídící kontroly vedoucích zaměstnanců (VO),
ale vrcholnou odpovědnost nese ST, jako statutární orgán města. UKIA provádí nezávislou
kontrolu a objektivní přezkoumávání finančních operací. Postupuje v duchu plánů kontrolních
činností, a to ročních a 3 letých střednědobých plánů. Kromě toho ještě mohou být ST
ukládány mimořádné kontroly. UKIA zpracovává zprávy o těchto svých činnostech. Dále
zpracovává souhrnnou zprávu o řídících kontrolách VO. Kromě MěÚ kontroluje i PO a
žadatele o dotaci – tj. provádění veřejnosprávní kontroly. Vše vychází ze související
legislativy. Pověření ke kontrole dostává písemně od ST. Po kontrole je pak zpracován buď
Protokol z veřejnosprávní kontroly, nebo Zpráva z interního auditu. Na to pak vážou případná
opatření a kontrola jejich plnění – viz následné kontroly. UKIA také vede evidenci vnitřních
předpisů úřadu a poskytuje poradenství apod. související s danou agendou. Radní se
návazně zajímali o mapu rizik a její návaznosti na auditní plán, dále o mimořádné kontroly,
následné kontroly apod. UKIA - informoval o tématech kontrol. M. Jarolímek se dotazoval na
nápravná opatření ze zjištění při kontrolách dotací v oblasti sportovních organizací, konkrétně
např. ověřování oprávněnosti počtu členů organizací. Další dotaz se týkal kontroly placení
členských příspěvků? UKIA – tu neprovádíme. Navázala debata radních ke spolkům,
příspěvkům pro ně atd., k odpovědnostem a kvalitě vykazování.
Informace k činnosti DPO - shrnuty postupy a povinnosti MěÚ a dohled DPO nad tím.
Informace, poradenství, postupy u různých agend, lhůty atd. Dále se jedná i o posuzování rizik
zpracování apod. Je vytvořena příslušná směrnice pro nakládání s osobními údaji, podle které
se postupuje. Prvotní kontrola přísluší VO. DPO je pak kontaktní osobou pro úředníky i
pro občany a dozorový orgán.
Uvedený zaměstnanec rovněž zajišťuje (od předchozího volebního období) po administrativní
stránce činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města.
13:46. – vrchní strážník MP – Miloš Kratěna informoval o historii vzniku MP v Novém Městě
nad Metují. Konstatoval, že naše město patří mezi výjimečně bezpečná města, není zde
vyloučená lokalita, fakticky (i díky sociální ubytovně) nemáme problém s bezdomovectvím. MP
se daří být důvěryhodnou složkou, neboť počty oznámení od občanů rostou a to nejen
na klasická oznámení, ale i na nejrůznější životní situace občanů, kdy prosí MP o radu. MP
má k dispozici 9 strážníků, jde o minimum nezbytné k zajištění nepřetržité služby – je to
na hraně, ale vzhledem k bezpečnostní situaci v Novém Městě nad Metují předpokládá, že
stav je udržitelný i nadále – viz Jaroměř 23 strážníků a Červený Kostelec 13. Z důvodu
nízkého počtu jsou u nás přes den jednočlenné hlídky, zhruba ve 20 %. Zároveň je třeba
sloužit i v rámci přesčasů. Radním byly také popsány náplně denní a noční služby. Dále
vrchní strážník popsal způsob vyřizování podnětů občanů, součinnosti s PČR, JSDH, ZZS.
Uvedl, že v práci jim velice pomáhá městský kamerový systém i využívání fotopastí viz důkazy
u konkrétních případů. Priority jsou vždy oznámení občanů a jejich řešení. Problémem v práci
MP je stále narůstající administrativní zátěž. Většinou se administrativní činnost vykonává
při nočních službách, kde je k tomu větší prostor. Materiální zabezpečení MP je dobré, je
realizován nákup nového vozidla pro MP a v blízkém budoucnu musí proběhnout výměna
měřící techniky. Ing. Němeček – vznesl dotaz na problematiku řešení přestupků zastupitelů,
bylo by dobré o tom zastupitele informovat. M. Kratěna uvedl, že zastupitel jakožto člen
orgánu, který může rozhodovat o zrušení, nebo zřízení jiného orgánu (v tomto případě
Městské policie), nemůže být tímto orgánem řešen, a tedy případné protiprávní jednání
zastupitelů musí být dle přestupkového zákona předáno k řešení věcně příslušnému
správnímu orgánu. V minulém volebním období byla tato skutečnost zastupitelům oznámena a
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v rámci nového zastupitelstva bude rovněž připomenuta. ST – připomněl informace o projektu
zavedení systému tzv. automatických radarů zde i v obcích s tím, že realizace byla zatím
odložena, ale ze strany MP je to připraveno. Navázala debata o souvisejících procesech jako
je navýšení počtu pracovníků, kteří budou přestupky řešit apod.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 8-286/19
RM bere na vědomí aktuální informace z UKIA (DPO) a z MP přednesené na jednání RM 8
interním auditorem a vrchním strážníkem MP.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/1 Zřízení věcného břemene pro liniové plynárenské zařízení v ul. U Lípy, Okrajová a
Družební na 8 pozemků v k. ú. NM
Identifikace:
Žadatel, GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, žádá
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby plynárenského zařízení
„REKO MS Nové Město nad Metují - U Lípy + 2“, č. stavby 7700071881, na pozemcích p. p. č.
696/41, p. p. č. 696/42, p. p. č. 696/39, p. p. č. 677/49, p. p. č. 674/12, p. p. č. 677/62, p. p. č.
680/38 a p. p. č. 680/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, v majetku města, zapsaných na LV č.
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, a to na základě
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schválené usnesením č. RM 38716640/18 ze dne 15.01.2018.
Odůvodnění:
Stanovení ceny za zřízení věcného břemene podle znaleckého posudku je v souladu
se Zásadami pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města. Platební podmínky
odsouhlaseny OF. Dva pozemky, uvedené v budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
nebyly stavbou dotčeny.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 8-287/19
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 pro stavbu: „REKO MS Nové
Město nad Metují - U Lípy + 2“, číslo stavby 7700071881, na pozemcích p. p. č. 696/41, p. p. č.
696/42, p. p. č. 696/39, p. p. č. 677/49, p. p. č. 674/12, p. p. č. 677/62, p. p. č. 680/38 a p. p. č. 680/1
v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaných na LV č. 10001, pro k. ú. a obec
Nové Město nad Metují, u KÚ pro KHK, KP Náchod, v rozsahu 928,14 m2 dle GP č. 217712551/2018 za celkovou cenu 30.323,13 Kč vč. DPH stanovenou dle znaleckého posudku. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Pronájem části pozemku p. p. č. 2038/1 v k. ú. NMNM k podnikání v ul. Pod
Výrovem
Identifikace:
Pan Daniel Hubálek, IČO: 67472737, adresa sídla a provozovny: Pod Výrovem 1050, 549 01
Nové Město nad Metují, žádá o pronájem části pozemku p. p. č. 2038/1 o výměře cca 2 m2,
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druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Nové Město nad
Metují, z majetku města, vedeného u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV č. 10001 pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, a to za účelem rozšíření příjezdu k provozovně a jeho oplocení.
Odůvodnění:
Na požadované ploše se nyní nachází sloup veřejného osvětlení, který bude na náklady
žadatele přemístěn, a částečně zídka pro zpevnění svahu, kterou zbudoval žadatel. Úpravou
(zpevněním zeminou, štěrkem a betonem) by došlo k rozšíření vjezdu do provozovny
pro dodávková a větší vozidla. Odborné útvary s pronájmem souhlasí, dané využití plochy je
v souladu s podmínkami ÚP, doporučují koordinaci s projektem rekonstrukce ul. Pod Výrovem
tak, aby se záměry navzájem neblokovaly. Posunutí sloupu na náklady žadatele bylo
projednáno a odsouhlaseno RM dne 28.01.2019, usnesením č. RM 7-240/19, TS po ukončení
prací provedou kontrolu zapojení. Vzhledem k malé výměře pronájmu doporučujeme nájemné
stanovit v celkové roční výši 100 Kč (tj. 50 Kč/m2/rok).
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 8-288/19
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 2038/1 o výměře cca 2
m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV č. 10001 u KÚ pro KHK,
KP Náchod, za účelem rozšíření a oplocení vjezdu do provozovny a za minimální nájemné ve výši
50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou, že při ukončení
nájmu bude pozemek předán ve stavu dle dohody ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Prodej pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. NM v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
Žadatel, společnost PROBUS INVEST s. r. o., IČO: 04392175, Příběnická 939/20, 130 00
Praha 3 Žižkov, požádala o koupi pozemku p. p. č. 661/1 o výměře 963 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, v k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města.
Odůvodnění:
Pozemek není možné nabízet ve stavu, ve kterém je vedený v KN, protože je z části
zastavěný veřejnou komunikací - chodníkem, kterou je třeba oddělit GP. K prodeji bude
možné nabídnout nezastavěnou část o výměře cca 790 m2, na jejímž okraji, směrem k silnici,
se nachází stožár veřejného osvětlení a vzrostlý strom. OVRR: Navržené dělení pozemků je
možné a na zbývající části pozemku p. p. č. 661/1 bude možné umístit BD, resp. vícepodlažní
objekt s funkcemi v souladu s regulativy danými územním plánem (tj. vedle bydlení i služby,
obchod, kanceláře apod.). Zejména upozorňujeme na nutnost dodržet koeficient zeleně min.
25 % (tj. do těchto procent se musí vejít všechny zastavěné a zpevněné plochy). Vzhledem
k vysoké exponovanosti území doporučujeme při případném prodeji zavázat kupujícího
k realizaci velice kvalitní architektury, která bude podmíněná souhlasem městského architekta.
Rovněž by bylo vhodné z řady hledisek neumisťovat do parteru budovy bydlení, ale právě
výše zmíněný prodej/služby/kanceláře. Rovněž navrhujeme před prodejem zvážení dostupné
kapacity dopravy v klidu v celém území Březinek včetně stávajících i navrhovaných bytových
domů a s ohledem na to navrhnout podmínky případného prodeje předmětného pozemku (tj.
aby se zabránilo vzniku dalšího deficitu parkovacích míst v této části města - ulic T. G.
Masaryka, Družstevní, Družební, Malecí, Březinky).
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
OMP a ST vysvětlili, proč je dobré navrhované rozdělení pozemku realizovat. Proběhla
diskuse o podrobnostech a prezentace možných budoucích řešení. Zazněla otázka, jak
dodržet podmínky dané studií, která se týká parku, zeleně, parkování atd. Byl diskutován i tzv.
koeficient pro parkování ve městě. Jak lze docílit navýšení těchto koeficientů? Tj. tyto otázky
bude třeba řešit mimo jednání a úkoly z RM. V řešení tohoto pozemku vidí někteří radní i
vazbu na celý areál bývalých kasáren. Proběhla dlouhá diskuse o možných řešeních.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 8-289/19
RM ukládá OMM zajistit v KN rozdělení pozemku p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
na část zastavěnou chodníkem a část k případnému prodeji. Dále zajistit znalecký posudek na kupní
cenu v místě a čase obvyklou na část pozemku k případnému prodeji a poté připravit návrh
zveřejnění záměru města prodat dle stanovisek a podmínek doporučených příslušnými odbory a
RM, který bude předložen k projednání ZM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Prodej pozemku p. p. č. 2239/3 a části pozemku p. p. č. 2034/29 v k. ú. NM v ul.
Českých legií
Identifikace:
Žadatelka, [osobní údaj odstraněn], žádá o odkoupení části o výměře 50 – 65 m2 z pozemku
p. p. č. 2034/29 o výměře 255 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití komunikace,
a pozemku p. p. č. 2239/3 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
komunikace, v k. ú. Nové Město nad Metují za účelem údržby pozemku.
Odůvodnění:
Odbory nedoporučují prodej pozemků (viz příloha k tomuto bodu), protože jsou součástí
veřejného prostoru, nachází se v ochranném pásmu MPR a vedou v nich sítě. Údržba
pozemků je řešena smlouvou o výpůjčce ze dne 01.08.2007.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 8-290/19
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodat část o výměře 50 – 65 m2 z pozemku p. p. č.
2034/29 o výměře 255 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití komunikace, a pozemku p.
p. č. 2239/3 o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití komunikace, v k. ú. Nové
Město nad Metují, za účelem údržby pozemku. Údržba pozemku je řešena smlouvou o výpůjčce
ze dne 01.08.2007.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5 Žádost o koupi pozemku st. p. č. 307/2 a p. p. č. 2292 v k. ú. NM v ul. T. G. Masaryka
v lokalitě u Rychty
Identifikace:
Žadatelka, paní [osobní údaj odstraněn] požádala o odkoupení pozemků st. p. č. 307/2
o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, pod stavbou provozovny
(celkem 3 provozovny) v ul. T. G. Masaryka čp. 69, v majetku žadatelky, a p. p. č. 2292
o výměře 236 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, veřejné
prostranství před provozovnou CIS, vše v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě na Rychtě.
Žadatelka má pozemek pod stavbou na st. p. č. 307/2 v nájmu ode dne 16.12.1996 a smlouva
o nájmu končí dne 17.12.2019 s tím, že má uvedený pozemek vyklidit a stavbu odstranit.
Jednalo se o opakované prodlužování nájmu pozemku.
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST avizoval, že jde o značně složitou záležitost, jsou zde přesahy do budoucích změn RP, ty
se váží i na budoucí úpravy v Nerudově ulici. Navázala velice obsáhlá debata o podmínkách
stávajícího RP o právních vazbách stávajícího nájemního vztahu žadatelky a o řešení celého
komplexu území s dodržením současných urbanistických trendů. Byly probírány i jednotlivé
varianty řešení současného a budoucího stavu v dané lokalitě z pohledu města, jako vlastníka
části pozemků a objektů zde. Na základě diskuse pak byla formulována dvě usnesení - u obou
hlasováno 7 hlasy pro.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 8-291/19
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města prodat nevyklizený pozemek stp. č. 307/2 o výměře
114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Město nad Metují, v lokalitě na
Rychtě, a ukládá ST jednat s žadatelkou, paní [osobní údaj odstraněn] o budoucnosti pozemku
pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové
Město nad Metují, v lokalitě na Rychtě.
[osobní údaj odstraněn]
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 8-292/19
RM ukládá ST jednat s žadatelkou, paní [osobní údaj odstraněn] o budoucnosti pozemku stp. č.
307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Nové Město nad Metují,
v lokalitě na Rychtě a nutnosti dodržení stávajícího regulačního plánu Rychta s podmínkou
dokončení výstavby do 5 let od prodeje.
Odpovídá: ST, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Žádost o souhlas, kácení stromů mimo les
Identifikace:
TS žádají o souhlas vlastníka (město Nové Město nad Metují) pokácet stromy rostoucí mimo
les. Jedná se o tyto stromy: smrk na p. p. č. 569/3 v k. ú. Vrchoviny (hřbitov), jasan trojkmen
na p. p. č. 875/15 v k. ú. Vrchoviny a 4 ks břízy a 1 ks javoru na pozemku p. p. č. 437/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují (MŠ Rašínova).
Odůvodnění:
Smrk rostoucí na hřbitově ve Vrchovinách je suchý a napadený kůrovcem, jasan trojkmen
rostoucí ve Vrchovinách roste přímo z kamenné zdi, kterou chce soukromý majitel opravovat,
břízy a javor v zahradě MŠ Rašínova jsou dle hodnocení portálu Stromy pod kontrolou
navrženy k pokácení z důvodu zdravotního stavu. Ředitelka MŠ Rašínova souhlasí.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - doporučoval, aby u stromů, kde je plánováno kácení, se vyjadřovala Komise
životního prostředí (KŽP), která se bude zřejmě scházet každý měsíc. V diskusi se radní
shodli v tom, že v oblasti kácení stromů bude vhodné znát názor KŽP, vyjma havarijních
stavů, kdy bude třeba okamžitý zásah. S předsedou komise bude komunikováno i mezi
zasedáními prostřednictvím e-mailu. Dále bude věnována trvale zvýšená pozornost oblasti
včasného informování veřejnosti o chystaných káceních dřevin či zásadnějších zásazích
do zeleně ve vlastnictví města. Mgr. Hylský pochválil aktuálnost údajů na portálu Stromy pod
kontrolou.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 8-293/19
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les: smrk na p. p. č. 569/3 v k. ú. Vrchoviny
(hřbitov), jasan trojkmen na p. p. č. 875/15 v k. ú. Vrchoviny a 4 ks břízy a 1 ks javoru na p. p. č.
437/1 v k. ú. Nové Město nad Metují (MŠ Rašínova).
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 31.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/1 MST - aktuální informace o jednáních s vlastníkem objektu v ul. Nerudova
Identifikace:
MST předkládá RM aktuální informace o stavu jednání s [osobní údaj odstraněn] , vlastníkem
objektu v ul. Nerudova. Podrobnosti viz Záznam z jednání v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
16:30 - MST - podal informace z jednání včetně požadované ceny. Na to navázala obsáhlá
debata o možné nutnosti změny RP v ul. Nerudova, o průběhu tohoto procesu, o okruhu
účastníků řízení, možnosti námitek a dalším postupu. K jednání radních byl přizván vedoucí
OVRR Ing. Skalský. Debata se týkala také parkování v ulici Nerudova, parkovacího automatu
a dalších možných úprav. Radní se shodli v tom, že požadovaná cena je nereálná.
Diskutována byla i metoda stanovení ceny - tj. znalecký posudek. Radní se nakonec shodli,
že by měl být ještě poskytnut prostor k jednání.

Stránka 11

ZÁPIS Z PORADY RM 8

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 8-294/19
RM bere na vědomí informace MST o jednáních s p. [osobní údaj odstraněn] , vlastníkem objektu
v ul. Nerudova, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Poptávka - „Organizace a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční
akce města“
Identifikace:
ORM poptalo zakázku „Organizace a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční
akce „Stavební úpravy komunikace v ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace
Na Zadomí - západní část". Vzhledem k výši předpokládané hodnoty bude nutné zadat
zakázku na realizaci investiční akce v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Odůvodnění:
Na zakázku byly poptány 3 firmy. Do stanoveného termínu pro podávání zakázek byly
doručeny celkem 3 nabídky. Nejvýhodnější nabídku podal Radim Pala, DiS., Ostrava,
s nabídkovou cenou ve výši 19.790 Kč (není plátce DPH).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Otázka radních na podstatně nižší cenu vítěze.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 8-295/19
RM souhlasí se zadáním „Organizace a administrace zadávacího řízení na realizaci investiční akce
města s názvem „Stavební úpravy komunikace v ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy
komunikace Na Zadomí - západní část“ Radimu Palovi, DiS., Ostrava, který podal nejnižší nabídku
v poptávkovém řízení, a to ve výši 19.790 Kč (není plátce DPH).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/2
RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem a Radimem Palou, DiS, Ostrava - Hrabová, IČO:
01067982 na organizaci a administraci zadávacího řízení na realizaci investiční akce města
s názvem „Stavební úpravy komunikace v ul. Na Zadomí - jižní část a Stavební úpravy komunikace
Na Zadomí - západní část“ ve znění přílohy tohoto bodu.
Bez usnesení

3/3 Aktuální stav projektů ke dni 04.02.2019
Identifikace:
OMM na poslední RM před řádným veřejným zasedáním ZM předkládá aktuální stav
dotovaných projektů ke dni 04.02.2019 viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 8-296/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí předkládaný aktuální stav projektů ke dni 04.02.2019 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Smlouva o právu provést stavbu přípojky elektro pro MVE EKONERG s.r.o.
Identifikace:
Dne 01.02.2019 jsme obdrželi žádost Vladimíra Václavíka, IČO: 18858848 o souhlas
se stavbou „Elektropřípojka pro RV MVE EKONERG s.r.o.“ Přípojka je ukládána do pozemků
města v ul. Pod Hradbami a Na Hradčanech, p. p. č. 2199/2, 2118, 2165/2 v k. ú. Nové Město
nad Metují“. ORM předkládá jako souhlas se stavbou smlouvu o právu provést stavbu
„Elektropřípojka pro RV MVE EKONERG s.r.o.“ (dále jen "SOPPS") mezi městem a
společností EKONERG s.r.o., IČO: 00528200.
Odůvodnění:
V loňském roce ČEZ distribuce a.s. realizovala stavbu rekonstrukci knn v ul. na Hradčanech.
Pro malou vodní elektrárnu (dále jen "MVE") v Horákově Mlýně byla zřízena nová přípojka
knn. Na podzim se změnil vlastník MVE, který plánuje v budoucnu navýšení výkonu MVE, ale
přípojka je pro tento záměr nevyhovující. Vlastník chce využít, že není ještě hotova stavba
mostu a dokončena stavba silnice v ul. Na Hradčanech kolem mostu. Cca polovina přípojky
vede v mostu a nedokončené silnici. Předložená dokumentace a návrh SOPPS byl
odsouhlasen odbornými útvary. Do Smlouvy byly zapracovány podmínky ORM a odborných
útvarů. Protože se trasa přípojky nachází z části v trase vedení VO a MR nezkolaudované a
nedokončené stavby, požadujeme v podmínkách ORM ve smlouvě provádění výkopů ručně a
protokolární předání před záhozem výkopu. Dále požadujeme po dokončení stavby uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene na části přípojky ukládané do pozemků města. ORM
doporučuje schválení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 8-297/19
RM souhlasí s uložením přípojky pro RV MVE EKONERG s.r.o. v ul. Pod Hradbami a
Na Hradčanech do pozemků p. p. č. 2199/2, 2118, 2165/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 8-298/19
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Elektropřípojka pro RV MVE EKONERG s.r.o.“
mezi městem a společností EKONERG s.r.o., IČO: 00528200, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/5 Realizace akce „Cykloregion V.Moravce“ - Stavební úpravy komunikace v ul.
Chlístovská etapa a) a etapa b)
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je schválena položka na realizaci dalších etap v rámci
projektu „Cykloregion V. Moravce“, a to Stavební úpravy komunikace v ul. Chlístovská etapa
a) a etapa b). S předpokládanou dotací ve výši 3.400 tis. Kč. Zastupitelstvo KHK schválilo
poskytnutí dotace na realizaci I. etapy dne 17.12.2018 a dotace byla proplacena dne
19.12.2018 ve výši 1 917,6 tis. Kč. O dotaci na realizaci II. etapy bude rozhodnuto nejdříve
v měsíci září 2019 (předpoklad podání žádosti po vyhlášení programu KHK v dubnu 2019).
Nyní je nutné projednat termín realizace stavby tak, aby stavba obou etap byla provedena
najednou v rámci jedné uzavírky a v rámci společného povolení objízdných tras a
objížďkového jízdního řádu pro autobusy. Tzn., že je nutné rozhodnout, zda realizace
proběhne bez ohledu na získání dotace pro etapu b) tj. v nejbližším možném termínu
po projednání uzavírky, objízdných tras a objížďkového jízdního řádu a s ohledem
na kapacitní možnosti dodavatele - tj. předpoklad zahájení nejdříve v měsících květen - červen
2019 nebo zda vyčkat na rozhodnutí poskytovatele dotace a stavbu zahájit v měsíci září 2019,
přičemž není jisté, zda dotace bude pro tento projekt poskytnuta.
Odůvodnění:
V případě odsouhlasení realizace akce dříve než bude poskytovatelem rozhodnuto
o poskytnutí dotace, tak bude nutné schválit příslušné rozpočtové opatření. ORM společně
s MST doporučují realizaci v jarních a letních měsících, tj. provést najednou obě etapy
bez ohledu na získání dotace a při jedné uzavírce a schválených objízdných trasách. Etapa a)
(nebo také I. etapa) je cca polovina komunikace v ul. Chlístovská ze Spů od křižovatky ze
silnicí I. třídy směrem na Chlístov.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy radních - šance na dotaci - ST - je to reálné, ale není to jisté. Obava ze ztenčování
rozpočtové rezervy.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 8-299/19
RM doporučuje ZM souhlasit s realizací stavby Stavební úpravy komunikace v ul. Chlístovská
etapa a) a etapa b) současně při jedné uzavírce s tím, že realizace stavby proběhne v nejbližším
možném termínu bez ohledu na získání dotace pro etapu b).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 8-300/19
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení akce Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská realizace I. a II. etapa (§ 2212) o částku 1 600 tis. Kč. Částka bude pokryta navýšením rozpočtu
v části Financování v položce 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/6 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2019 – příspěvky města
Identifikace:
V listopadu 2018 odeslalo město v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón pro rok 2019 (dále jen "Program regenerace")
na Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“) Anketní dotazník pro rok 2019. Na základě
předloženého Anketního dotazníku a po jednání Ústřední komise MK obdrželo město dne
31.01.2019 Rozpis státní finanční podpory v programu Regenerace pro rok 2019, kde byla
městu Nové Město nad Metují stanovena kvóta 420 tis. Kč. Na akci obnovy dané kulturní
památky se podílí MK (max. 50 %), vlastník kulturní památky (min. 40 %) a město (min. 10 %,
od roku 2016 je schválen příspěvek 15 %). Na základě akcí zařazených do Anketního
dotazníku jsou ke schválení příspěvků navrženy akce viz příloha tohoto bodu. Návrh
na rozdělení finančních prostředků je schválen a doporučen KREG. Vzhledem k objemu
naplánovaných akcí pro letošní rok nedojde k vyčerpání celé kvóty. V rozpočtu města pro rok
2019 je na příspěvky vyhrazena částka 300 tis. Kč. Nyní se čeká na obdržení podkladů MK
k podání žádosti jednotlivých vlastníků (souhrnných přehledů) a města na MK pro rok 2019.
Po obdržení Rozhodnutí o účelové dotaci z MK bude s jednotlivými žadateli uzavřena
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy schválené usnesením č. ZM
120-7576/17.
Odůvodnění:
Vyhrazení pravomoci RM pro ZM je v důsledku požadavku MK, kdy povinnou přílohou
k žádosti soukromých vlastníků (souhrnného přehledu) je usnesení ZM o přiznání finančního
podílu města na dané obnově kulturní památky. ZM schvaluje příspěvky nad 50 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 8-301/19
RM doporučuje ZM v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění, si vyhradit pravomoc RM rozhodovat v případě Programu regenerace MPR a MPZ
o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 50 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým
nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování dotace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 8-302/19
RM doporučuje ZM schválit povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019 na obnovu
kulturních památek soukromých vlastníků: 1) městský dům č. p. 1048 - obnova (výměna)
špaletových oken - 1. etapa, žadatel [osobní údaj odstraněn] , ve výši 33.975 Kč, 2) městský dům č.
p. 1213 - kompletní repase oken v I. patře domu včetně parapetů, žadatel [osobní údaj odstraněn] ,
ve výši 31 601 Kč. RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty pro rok 2019 ve znění přílohy tohoto
bodu. RM doporučuje ZM schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 120-7576/17 s jednotlivými vlastníky (žadateli) po obdržení Rozhodnutí
o poskytnutí účelové dotace z MK ČR pro rok 2019 a pověřit ST podpisem těchto smluv.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
ORM předkládá RM na vědomí informace o dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční
záměry města. Informace v příloze k tomuto bodu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní
výzvy bude nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 8-303/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí dokument nazvaný Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční
záměry města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Smlouva o právu provést stavbu kanalizace
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., předložila na město ke schválení Smlouvu
o právu provést stavbu „Kanalizace - stoka A, ul. Havlíčkova - Nové Město nad Metují“.
Ve smlouvě je obsažen souhlas města s kácením 15 ks dřevin rostoucích mimo les na p. p. č.
2176/5 v k. ú. Nové Město nad Metují. Jedná se o břízu bělokorou, jasan ztepilý, olši
lepkavou. Dále jsou ve Smlouvě obsaženy podmínky realizace stavby, které schválila ve svém
usnesení RM 6.
Odůvodnění:
ORM souhlasí s kácením stromů, ve Smlouvě o právu provést stavbu je stanovena náhradní
výsadba. OŽP souhlasí s plánovanou výstavbou kanalizace a s navrženou náhradní
výsadbou.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Dotazy radních na místo, kde bude káceno a dotaz Mgr. Hylského viz KŽP v bodu 2/6.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 8-304/19
RM souhlasí s kácením 15 ks dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 2176/5 v k. ú. Nové Město
nad Metují (bříza bělokorá, jasan ztepilý, olše lepkavá) v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace stoka A, ul. Havlíčkova - Nové Město nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 8-305/19
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Kanalizace - stoka A, ul. Havlíčkova - Nové Město
nad Metují“ ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 19/2018 na administraci VZ na půdní vestavby v ZŠ
Komenského a v ZŠ Krčín
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě na administraci veřejných
zakázek pro zajištění realizace akcí „Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny,
zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město nad Metují“ a „Vybudování učebny
přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město nad Metují“, která byla uzavřena
mezi městem a Radimem Palou, DiS.
Odůvodnění:
Předkládaný Dodatek č. 5 se týká dokončení administrace veřejných zakázek ZŠ
Komenského. Na čtvrtý pokus se podařilo vysoutěžit zhotovitele stavebních prací, nyní zbývá
vypsat veřejné zakázky na dodavatele nábytku a konektivity školy. Dodatek č. 5 řeší posun
předpokládaného ukončení smlouvy, a to do dne 31.05.2019. Dále je v rámci Dodatku č. 5
ošetřena problematika GDPR - zpracování osobních údajů poskytnutých správcem
zpracovateli (administrátor veřejných zakázek má přístup k osobním údajům třetích stran, což
je třeba smluvně ošetřit).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 8-306/19
RM schvaluje Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě č. 19/2018 mezi městem a Radimem Palou, Dis.,
Ostrava - Hrabová, na administraci veřejných zakázek pro zajištění realizace akcí „Rekonstrukce
půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského Nové Město
nad Metují“ a „Vybudování učebny přírodovědných předmětů, IT učebny v ZŠ Krčín Nové Město
nad Metují“, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/10 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 230/2018 na administraci VZ „Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ Malecí“
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 230/2018 na administraci
VZ „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“, která byla uzavřena mezi městem a
firmou FIC Consult s.r.o., Vysoké Mýto. Dodatek č. 2 řeší problematiku GDPR - zpracování
osobních údajů poskytnutých správcem zpracovateli (administrátor veřejných zakázek má
přístup k osobním údajům třetích stran, což je třeba smluvně ošetřit).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 8-307/19
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 230/2018 na administraci VZ „Rekonstrukce
odborných učeben ZŠ Malecí“, která byla uzavřena mezi městem a firmou FIC Consult s.r.o.,
Vysoké Mýto, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 69/2018 na administraci projektu Rekonstrukce
půdních prostor ZŠ Komenského“
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na administraci projektu
„Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ
Komenského“, která byla uzavřena mezi městem a Východočeskou rozvojovou s.r.o., Nové
Město nad Metují. Dodatek č. 1 řeší posun předpokládaného ukončení smlouvy z důvodu
posunutého termínu dokončení díla (dodavatele se podařilo vysoutěžit až na konci roku 2018),
a to do dne 30.04.2020. Dále je v rámci Dodatku č. 1 ošetřena problematika GDPR zpracování osobních údajů poskytnutých správcem zpracovateli (administrátor veřejných
zakázek má přístup k osobním údajům třetích stran, což je třeba smluvně ošetřit).
Odůvodnění:
.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 8-308/19
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 69/2018 na administraci projektu „Rekonstrukce
půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ Komenského“ mezi městem a
Východočeskou rozvojovou s.r.o., Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje
ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/12 Žádost o zařazení podnětu do změny č. 1 územního plánu Nové Město nad Metují v
k.ú. Spy.
Identifikace:
Dne 16.01.2019 MěÚ obdržel žádost vlastníků pozemků ( [osobní údaj odstraněn] ) p. p. č.
268/1, 269/1, 269/2, 271, 295/15 v k. ú. Spy o změnu územního plánu Nové Město nad Metují
- převedení stávající plochy dopravní infrastruktury na plochu bydlení v rodinných domech venkovské. Žádost byla podána ve smyslu zařazení tohoto podnětu do nejbližší změny
územního plánu v režii města - viz příloha k tomuto bodu. Pořizovatel žadatelům odpověděl
v tom smyslu, že jejich žádost je zařazena mezi ostatní, které se shromažďují a budou
předmětem rozhodování v rámci změny č. 2. Dne 04.02.2019 se uskutečnila schůzka pí
[osobní údaj odstraněn] se ST za účasti OVRR jako pořizovatele, po které pí [osobní údaj
odstraněn] podala žádost o zařazení totožného podnětu o změnu územního plánu do již
probíhající změny č. 1 územního plánu.
Odůvodnění:
O pořízení změny č. 1 rozhodlo ZM dne 14.06.2018 a dne 13.12.2018 schválilo zadání této
změny. V současné době je již vybrán projektant, který má do konce března odevzdat návrh
změny pro projednání. Schválené zadání změny obsahuje ustanovení, že „další požadavky či
návrhy na obsah změny č. 1 vznesené v průběhu projednávání změny č. 1 nebudou
akceptovány, vyjma upozornění na nutnost opravy zřejmých chyb, popř. požadavky na drobné
úpravy bez zásadního vlivu na urbanistickou koncepci.“ Důvodem pro toto omezení je zde
prioritně upravit územní plán v těch místech, kde byly vzneseny požadavky již v průběhu
pořizování nového územního plánu, ale z procesních důvodů do něj již nešly zapracovat, a
ostatní podněty směřovat do nejbližší další změny. V současné době pořizovatel již eviduje 4
žádosti o změnu územního plánu.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz M. Jarolímek - úhrada ze strany žadatelů - vysvětleno ST.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 8-309/19
RM doporučuje ZM v souladu se schváleným Zadáním změny č. 1 územního plánu zamítnout
podanou žádost paní [osobní údaj odstraněn] ze dne 04.02.2019 o zařazení podnětu na změnu
územního plánu Nové Město nad Metují týkající se pozemků p. p. č. 268/1, 269/1, 269/2, 271,
295/15 v k.ú. Spy - převedení stávající plochy dopravní infrastruktury na plochu bydlení v rodinných
domech - venkovské do změny č. 1 s tím, že první žádost všech vlastníků těchto pozemků ze dne
16.01.2019 zůstává evidovaná a bude o ní rozhodováno v rámci pořízení následné změny územního
plánu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Podnět na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Identifikace:
Místní referendum kladně rozhodlo o následující větě: „Jste proti vedení tranzitní a nákladní
dopravy v navrženém dopravním koridoru Vladivostok - okolo nádraží ČD - pod Malecím –
nad Vrchoviny a požadujete, aby orgány města žádaly u příslušných organizací ukončení
prací na realizaci stavby přeložky I/14 a v souladu se zákonnými postupy prosazovaly
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v městských, krajských i celostátních dokumentech územního plánování podmínky
pro vytvoření jižního obchvatu Nového města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma Nahořany?“
Odůvodnění:
Jedním z kroků, jak naplnit výsledek referenda, je snaha města o změnu Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje, které obsahují a tím fixují řešení vedení silnice I/14
na územní Nového Města nad Metují. Následně po provedení změny zásad územního rozvoje
bude moci být přikročeno i k změně územního plánu Nového Města nad Metují. Součástí
návrhu musí být i návrh nákladů na zpracování aktualizace zásad územního rozvoje,
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění
zásad územního rozvoje po jejich aktualizaci, náklady na změny dotčených územních a
regulačních plánů (§ 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona). Protože pořízení aktualizace
zásad územního rozvoje bude vyvoláno výhradní potřebou města Nového Města nad Metují,
může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou uvedených nákladů.
Výsledek referenda požaduje vymezení koridoru územní rezervy, nicméně je možné dát
rovnou podnět k vymezení koridoru návrhu (taková úprava by byla adekvátní vypuštění
stávajícího návrhového koridoru pro přeložku silnice I/14).
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz k ZUR a právní expertize od JUDr. Všetečky. Přizván A. Balcar - 16:55, který
podal podrobné vysvětlení k dalšímu možnému postupu a odpověděl na navazující dotazy
radních. Diskuse se týkala možných časových lhůt a co bude projednáváno a rozhodováno
v ZM a kdy. Dále bylo rozebíráno právní stanovisko od JUDr. Všetečky.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 8-310/19
RM doporučuje ZM schválit pověření ST jako určeného zastupitele k podání následujícího podnětu
na změnu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje: Vymezit koridor územní rezervy
pro vytvoření jižního obchvatu Nového Města nad Metují v trase Spy - Vladivostok - Osma Nahořany.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Podání Ing. V. Z. určenému zastupiteli pro ÚP
Identifikace:
Korespondence ST jako určeného zastupitele pro ÚP s [osobní údaj odstraněn] ve věci
výsledků místního referenda. Dopisy [osobní údaj odstraněn] jsou adresovány rovněž ZM.
Po skončení jednání RM, ještě před vypořádáním zápisu dorazil další dopis [osobní údaj
odstraněn] k dané problematice (v úterý 12.02.2019). Tento dopis je adresován ST jako
určenému zastupiteli pro ÚP a dále ZM na vědomí. Proto bude přidán jako další příloha
k danému bodu v ZM č. 3, tj. 21.02.2019.
Odůvodnění:
K doručeným podnětům [osobní údaj odstraněn] , týkajícím se kroků města v souvislosti
s výsledky místního referenda, byly zpracovány odpovědi ST jako určeného zastupitele
pro ÚP, ve kterých byly [osobní údaj odstraněn] popsány příslušné kroky a zároveň bylo
reagováno na jeho žádost o účast v Komisi RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
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K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 8-311/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí podání [osobní údaj odstraněn] ze dne 02.01.2019 a ze dne
29.01.2019 adresovaná ST jako určenému zastupiteli pro ÚP a sdělení starosty ze dne 09.01.2019 a
ze dne 05.02.2019, kterými bylo reagováno na uvedená podání, vše ve znění příloh k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Žádost o změnu č. 3 Regulačního plánu MPR
Identifikace:
Na město byla doručena žádost 10 obyvatel z ul. Českých bratří a z Husova náměstí
na změnu povrchu komunikace v ul. Českých bratří z dlážděného na asfaltový a tím i o změnu
Regulačního plánu městské památkové rezervace Nové Město nad Metují (dále jen "RP
MPR"). Tato žádost je odůvodněna vibracemi způsobenými dlážděním a rozrušování
nestabilního skalního podloží, vysokou hlučností z projíždějící dopravy po dlažebních
kostkách a nebezpečností dopravy na kluzké dlažbě - podrobnosti viz žádost v příloze tohoto
bodu. Bod byl zapracován a rozeslán až dodatečně, tj. v pátek 08.02.2019.
Odůvodnění:
Město si je vědomo negativního vlivu dopravy na domy v MPR a v současné době zkoumá vliv
a důsledky dopravy. Je v jednání s ŘSD ČR o zajištění monitorování skalního podloží Husova
náměstí a jeho přilehlých ulic. V současné době jsou na Husově náměstí osazena 2 zařízení
na měření seismických účinků z dopravy a jiných vlivů, která objednalo město. Vyhovění
požadavku obyvatel by znamenalo schválit zpracování Změny č. 3 RP MPR. Projednávání
této změny bude složité a časově náročné. Dle předběžného vyjádření MK ČR, které bylo
zjištěno telefonicky, je však možné, že změna stávajícího povrchu komunikace ze žulových
kostek na nový povrch z asfaltu bude v území MPR z hlediska památkové péče nepřípustná.
Konkrétní vyjádření po odborné stránce bude však možné až ve chvíli, kdy bude podána
žádost o změnu RP MPR.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
S vysvětlením vystoupil MST, který je zároveň jedním z žadatelů. Informoval o proběhlých
měřeních, které budou vyhodnocovány - viz problematika vibrací z provozu po dlážděném
povrchu a přenos vibrací na okolní nemovitosti. Navázala obsáhlá diskuse o přístupu města k
žádosti občanů v kontextu záměrů města omezit těžkou dopravu přes náměstí. To je
vyjednáváno jak s památkáři, tak s ŘSD a KHK. Na základě toho bylo formulováno usnesení,
které bylo radními schváleno. Bylo mj. rozhodnuto, že návrh na změnu RP MPR nebude ještě
do ZM nyní předložen a bude o tom jednáno s dotčenými orgány.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 8-312/19
RM projednala žádost deseti obyvatel z ul. Českých bratří a z Husova náměstí o změnu povrchu
komunikace v ul. Českých bratří z dlážděného na asfaltový a tím i o změnu Regulačního plánu
městské památkové rezervace Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 8-313/19
RM ukládá OMM projednat žádost části obyvatel z ul. Českých bratří a z Husova náměstí o změnu
povrchu komunikace v ul. Českých bratří z dlážděného na asfaltový a tím i o změnu Regulačního
plánu městské památkové rezervace Nové Město nad Metují s dotčenými orgány, a to mj. i
v návaznosti na výsledky měření otřesů způsobených dopravou na území MPR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/16 VZ - „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“
Identifikace:
Dne 18.01.2019 byla opětovně vyhlášena VZ - „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“.
Lhůta pro podání nabídek je dne 11.02.2019, v den konání RM 8, z tohoto důvodu budou
výstupy z otevírání obálek a následně pak z posouzení a hodnocení nabídek předloženy
přímo na jednání RM 8. Tento bod byl do jednání RM 8 zařazen až dodatečně, po odeslání
pozvánek, tj. v pátek, dne 08.02.2019 a přílohy k němu byly předány přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Jedná se o zjednodušené podlimitní zadávací řízení, které bylo vyvěšeno jak na Profilu
zadavatele, tak bylo napřímo osloveno 6 dodavatelů. Na tuto akci již byl vybrán dodavatel
nábytku (s nabídkovou cenou 638.813,45 Kč vč. DPH), zatím s ním nebyla podepsána Kupní
smlouva. Na tuto akci (stavební část i na dodání nábytku) je v rozpočtu schválena částka 1
700 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Krátká diskuse o DPH - doplnit do usnesení.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 8-314/19
RM souhlasí na základě písemné zprávy o hodnocení nabídek předložené komisí pro hodnocení
nabídek, se zadáním veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
„Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ firmě INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod,
za nabídkovou cenu 685.958 Kč bez DPH, tj. 830.009,18 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 8-315/19
RM schvaluje SOD na akci „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Malecí“ mezi městem Nové Město
nad Metují a firmou INVEKO CZ s.r.o., Parkány 466, 547 01 Náchod, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/1 Zveřejnění záměru výpůjčky objektu čp. 87 - Klubovna Spy
Identifikace:
Zveřejnění záměru výpůjčky objektu č. p. 87, na st. p. č. 138 - tzv. Klubovna Spy. Zveřejnění
záměru výpůjčky vychází z plánovaného ukončení činnosti spolku Občanské sdružení Spy,
IČO: 26573881, který je nyní uživatelem objektu klubovny. Po skončení činnosti tohoto spolku
se provozu objektu ujme Sbor dobrovolných hasičů Spy, IČO: 48623539. Pro sepsání smlouvy
o výpůjčce s novým provozovatelem je nutné zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce.
Odůvodnění:
Pro sepsání smlouvy o výpůjčce s novým provozovatelem je dle zákona o obcích nutné
zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 8-316/19
RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky objektu č. p. 87, na st. p. č. 138 - tzv. Klubovna Spy
novému provozovateli tohoto objektu, Sboru dobrovolných hasičů Spy, IČO: 48623539, a to
pro spolkovou činnost a zajištění setkávání občanů obce Spy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Smlouva o nájmu nebytových prostor pro umístění, provoz a údržbu
telekomunikačních zařízení - N_Sys
Identifikace:
Na základě usnesení RM 6 192/19 "RM souhlasí s pronájmem části společných prostor
bytového domu, čp. 44-47, ul. T. G. Masaryka, pro zřízení datové sítě, uchazeči fy N-Sys
s.r.o., Žižkova 89, Úpice, IČO: 25254405, za nabídkovou cenu 40.000 Kč/objekt" předkládá
OSN ke schválení Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro umístění, provoz a údržbu
telekomunikačních zařízení sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují a fy N-Sys s.r.o.,
Žižkova 89, Úpice, IČO: 25254405.
Odůvodnění:
Plnění úkolu viz usnesení č. RM 6-192/19.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 8-317/19
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro umístění, provoz a údržbu
telekomunikačních zařízení sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a fy "N
-Sys" s.r.o., Žižkova 89, Úpice, IČO: 25254405, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/3 Smlouva o nájmu nebytových prostor pro umístění, provoz a údržbu
telekomunikačních zařízení - Dobruška.net
Identifikace:
Na základě usnesení RM 6 194/19 "RM souhlasí s pronájmem části společných prostor
bytového domu, čp. 483, 484, 475, 476, 468, 467, ul. Dukelská, čp. 477, 478, 462, 463, 481,
482 ul. ČSA, pro zřízení datové sítě, uchazeči f. Dobruška.net, s.r.o., Fr. Kupky 322,
Dobruška, IČO: 27477207, za nabídkovou cenu 67.200 Kč/objekty" předkládá OSN ke
schválení Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro umístění, provoz a údržbu
telekomunikačních zařízení sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
f. Dobruška.net, s.r.o., Fr. Kupky 322, Dobruška, IČO: 27477207.
Odůvodnění:
Plnění úkolu viz usnesení č. RM 6-194/19.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 8-318/19
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor pro umístění, provoz a údržbu
telekomunikačních zařízení sepsanou mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:00272876 a fy.
Dobruška.net, s.r.o., Fr. Kupky 322, Dobruška, IČO: 27477207 ve znění přílohy tohoto bodu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Žádost o změnu nájemní smlouvy, kadeřnictví čp. 47
Identifikace:
Žádost o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor kadeřnictví v čp. 47, ul. T. G. Masaryka.
Stávající nájemce pí Marcela Pelíšková, Borová 126, Náchod, IČO: 13196693 a pí Jiřina
Peštová, Šonov 17, Provodov – Šonov, IČO: 48619191. Změna smlouvy spočívá v odstoupení
od smlouvy pí Marcely Pelíškové, Borová 126, Náchod, IČO: 13196693. Po odstoupení pí
Pelíškové zůstane nájemcem pouze p. Jiřina Peštová, na kterou přejdou veškeré závazky
plynoucí ze smlouvy. OSN doporučuje souhlasit.
Odůvodnění:
Odstoupení nájemce od smlouvy z důvodu omezení pracovní činnosti.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 8-319/19
RM souhlasí s odstoupením stávajícího nájemce pí Marcely Pelíškové, Borová 126, Náchod, IČO:
13196693 od nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor kadeřnictví v čp. 47, ul. T. G.
Masaryka. RM ukládá OSN provést změnu nájemní smlouvy v souladu s odstoupením pí Marcely
Pelíškové od smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/5 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 251/2018
Identifikace:
Jedná se o dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 251/2018 uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o., Se sídlem: Teslova 2, 70200
Ostrava – Přívoz, IČO 43965865 na provedení výměny výtahu v MSSS Oaza, čp. 1424.
Dodatek smlouvy řeší změnu termínu dokončení výměny výtahu z původního termínu
31.03.2019 na nový termín 15.04.2019. Bod předložený přímo do jednání RM č. 8.
Odůvodnění:
Ve smlouvě o dílo je uveden termín zahájení 01.02.2019 a termín dokončení do 31.03.2019.
Vzhledem ke kapacitám navrhuje montážní firma provést demontáž stávajícího výtahu
v termínu 12.2.2019 – 15.2.2019 a montáž nového výtahu až 4.3.2019 – 31.03.2019, tzn.
zhruba se 14 denní pauzou. Toto řešení je sice v souladu s původní smlouvou o dílo, ale není
přijatelné v rámci provozu MSSS OAZA. Výtahy jsou pro provoz MSSS OAZA klíčové a tímto
způsobem bychom nechali provoz bez výtahu měsíc a půl. Po konzultaci a vyjednávání
navrhuje dodavatel provést montáž v jednom kuse, tzn., že provoz bude omezen na 4-5 týdnů
v kuse, bez přestávky. Tuto změnu ale podmiňuje posunutím termínu dokončení realizace.
Takové řešení je z hlediska provozu MSSS OAZA přijatelné. OSN doporučuje souhlasit.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
P. Horvat v 16:25 - informace k mimořádně předloženému bodu, snaha o realizaci zakázky
bez pauzy, která by způsobila provozní potíže v Oáze. Prodloužení termínu - viz Dodatek a
odůvodnění k tomuto bodu.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 8-320/19
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 251/2018 uzavřené mezi městem Nové Město
nad Metují, IČO: 00272876 a VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o., Se sídlem: Teslova 2, 70200 Ostrava
– Přívoz, IČO 43965865, který mění termín dokončení výměny výtahu v MSSS OAZA. RM pověřuje
starostu podpisem dodatku smlouvy ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/1 Žádost ZŠ a MŠ Krčín o čerpání investičního fondu
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá RM o souhlas s čerpáním investičního fondu na nákup varhan
pro pěvecký sbor v ceně 42 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 8-321/19
RM schvaluje čerpání fondu investic Základní školy a Mateřské školy Krčín na nákup varhan v ceně
42 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění
reklamy - Smetanovské dny 2019
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
za účelem umístění reklamy na akci 36. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2019"
při vystoupení smíšeného pěveckého sboru Kácov.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 8-322/19
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na akci 36. ročník hudebního festivalu "Smetanovské dny 2019" při vystoupení
smíšeného pěveckého sboru Kácov, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., na zajištění
reklamy - Festival české filmové komedie
Identifikace:
RM je předkládána Nájemní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.,
za účelem umístění reklamy na 41. ročník Festivalu české filmové komedie 2019.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční záležitost, znění smlouvy bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 8-323/19
RM schvaluje Nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., za účelem
umístění reklamy na 41. ročník Festivalu české filmové komedie 2019, ve znění přílohy k tomuto
bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Zápis z 1. jednání KSPORT
Identifikace:
Dne 29.01.2019 se sešla ke svému 1. jednání KSPORT. KSPORT byla seznámena
s návrhem Plánu rozvoje sportu města Nové Město nad Metují, o kterém proběhla diskuse.
Z diskuse vzešel podnět RM, který bude projednán v RM dne 25.03.2019 v rámci plnění úkolu
z RM 6 ze dne 14.01.2019, kdy RM uložila OŠKS projednat Plán rozvoje sportu v KSPORT a
poté s případnými připomínkami předložit RM. KSPORT dále projednávala návrh na ocenění
sportovců města za rok 2018 - zařazeno jako samostatný bod do RM 8. KSPORT byla
seznámena s investičními záměry TJ Spartak Nové Město nad Metují a SK Nové Město
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nad Metují. Dále proběhla diskuse o definici člena sportovního klubu, ze které vzešel podnět
RM - zařazeno jako samostatný bod do RM 8.
Odůvodnění:
Předložení zápisu z prvního zasedání KSPORT ze dne 29.01.2019 dle jednacího řádu komisí
zřizovaných RM Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse radních, která se netýkala pouze zápisu z jednání KSPORT a
vznesených návrhů, ale byla zaměřena i na koncepční otázky související s finanční podporou
sportu ve městě - viz žádosti SK a TJ Spartak v samostatných bodech. Bylo zmiňováno riziko
insolvence některých organizací. Bylo poukazováno na nedostatečné podklady od sportovních
klubů, které město na organizacích požaduje v případech žádostí o mimořádné dotace či
mimořádných záloh z obvyklých dotací. K úvaze bylo dáno, zda v současnosti nezvolit spíše
dočasnou zápůjčku požadovaných částek než vyplacení další zálohy z možné roční dotace.
Měla by to být pojistka pro případné insolvenční řízení. Radní se shodli, že ty kluby, které jsou
nyní značně zadluženy, budou povinny předložit transparentní záchranný program, který bude
mj. obsahovat racionální úsporná opatření. Rovněž byla diskutována otázka forenzních auditů
závazků takových organizací. Nikdo nyní neví, zda nejsou někde nějaké skryté dluhy,
o kterých město neví, nebo o kterých neví ani příslušná sportovní organizace. Na závěr
diskuse bylo proto formulováno ještě jedno usnesení, které se týkalo dalšího postupu
ve vztahu k TJ Spartak a jeho žádostem. RM ukládá ST neprodleně svolat jednání členů RM
s vedením Spartaku a jejich právním zástupcem, aby došlo k vyjasnění současné situace.
Následně, v případě potřeby, ukládá RM ST ve spolupráci s PRAV zadat odborníkovi
na obchodní právo zpracování znaleckého posudku o rizicích vyplývajících z obchodního
podílu TJ Spartak ve společnosti Beluna s.r.o. Hlasováno 7 pro.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 8-324/19
RM bere na vědomí zápis č. 1 ze zasedání Sportovní komise ze dne 29.01.2019 ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 8-325/19
RM ukládá ST neprodleně svolat jednání členů RM s vedením Spartaku a jejich právním
zástupcem, aby došlo k vyjasnění současné situace. Následně, v případě potřeby, ukládá RM ST
ve spolupráci s PRAV zadat odborníkovi na obchodní právo zpracování znaleckého posudku
o rizicích vyplývajících z obchodního podílu TJ Spartak ve společnosti Beluna s.r.o.
Odpovídá: ST, Provede: OŠKS, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Rezignace člena KSPORT
Identifikace:
Pan Jiří Koza oznamuje RM svou rezignaci na člena KSPORT ke dni 01.02.2019. Svoji
rezignaci odůvodňuje ukončením funkce předsedy Aeroklubu Nové Město nad Metují, z. s.
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Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 8-326/19
RM bere na vědomí rezignaci pana Jiřího Kozy na členství v KSPORT a děkuje mu za jeho
dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Jmenování člena KSPORT
Identifikace:
V souvislosti s rezignací p. Kozy, zástupce Aeroklubu Nové Město nad Metují z.s. na práci
v KSPORT, předkládá OŠKS návrh na jmenování pana Petra Fišery za člena KSPORT. Pan
Petr Fišera se jmenováním souhlasí.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 8-327/19
RM jmenuje p. Petra Fišeru novým členem KSPORT. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací
dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OŠKS, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Vyhlášení sportovců města za rok 2018 - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 29.01.2019 se sešla ke svému prvnímu jednání KSPORT. KSPORT byla seznámena
s návrhem na vyhlášení sportovců města za rok 2018 a doporučuje RM tento návrh schválit
KSPORT dále doporučuje RM uložit OŠKS ve spolupráci s KSPORT upravit Pravidla
pro vyhodnocování sportovců města Nové Město nad Metují. Úpravy by se měly týkat
především počtu vyhodnocovaných sportovců a upřesnění podmínek pro nominace
z jednotlivých sportovních klubů.
Odůvodnění:
Návrh na vyhlášení sportovců města za rok 2018 je předložen na základě Pravidel
pro vyhodnocování sportovců města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 8-328/19
RM schvaluje návrh na vyhlášení sportovců města za rok 2018 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 8-329/19
RM ukládá OŠKS ve spolupráci s KSPORT upravit Pravidla pro vyhodnocování sportovců města
Nové Město nad Metují a předložit je ke schválení RM.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Úprava Zásad pro výpočet dotace - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 29.01.2019 se sešla ke svému prvnímu jednání KSPORT. KSPORT se zabývala definicí
člena sportovního klubu. Z této diskuse vzešel podnět RM doplnit do Zásad pro výpočet výše
dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují definici člena
sportovního klubu ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Návrh KSPORT.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Zazněl dotaz radních k tzv "zastřešujícím organizacím" - vysvětlil Mgr. Kupka. Navázala
debata o řešení problematiky příspěvků při členství jednoho člověka ve více sportovních
klubech, případně členství vícekrát v rámci jednoho svazu. Radní se shodli v tom, že toto je
zneužíváno a že bude třeba přistoupit ke změně systému a souvisejících pravidel. Tomuto
závěru odpovídá i schválené usnesení.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 8-330/19
RM ukládá OŠKS aktualizovat Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím
ve městě Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Žádost MKN o uzavření provozu
Identifikace:
Ředitelka MKN žádá o souhlas s uzavřením MKN ve dnech 03.06. - 14.06.2019 z důvodu
provedení revize knihovního fondu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení RM jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 8-331/19
RM schvaluje uzavření MKN ve dnech 03.06. - 14.06.2019 z důvodu provedení revize knihovního
fondu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/10 Žádost Aeroklubu o zapůjčení a postavení krytého pódia - "Branně bezpečnostní
den pro školy"
Identifikace:
Předseda Aeroklubu Nové Město nad Metují žádá RM o schválení bezplatného zapůjčení a
postavení krytého pódia na tradiční akci "Branně bezpečnostní den pro školy" dne 21.06.2019
na letišti v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční akci pro novoměstské základní a mateřské školy
doporučuje OŠKS schválit.
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci, souhlasíme.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 8-332/19
RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení krytého pódia Aeroklubu Nové Město nad Metují z.s.
na akci "Branně bezpečnostní den pro školy" dne 21.06.2019 v areálu novoměstského letiště.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 8-333/19
RM ukládá TS zajistit postavení krytého pódia v areálu novoměstského letiště ve čtvrtek 20.06.2019
a jeho následný úklid v pondělí 24.06.2019.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 01.07.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán
Identifikace:
MK žádá RM o povolení tradiční kulturní akce Brány města dokořán dne 13.04.2019
na Husově náměstí a o bezplatné zapůjčení krytého pódia, koberce a 5 ks stánků na tuto akci
v prostoru před "vlaštovkami". Součástí akce budou menší atrakce, které budou postupně
přijíždět od úterního podvečera a nebudou bránit vozidlům v parkování. V sobotu se v rámci
této akce bude konat tzv. Spolkový den na ½ Husova náměstí. Žádost o zvláštní užívání
komunikace bude podána na ODSH.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci, souhlasíme.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 8-334/19
RM souhlasí s pořádáním akce Brány města dokořán a s bezplatným zapůjčením krytého pódia,
koberce a 5 ks stánků Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na tuto akci, která se bude
konat v sobotu 13.04.2019 na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 8-335/19
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz a
následný odvoz 5 ks stánků na akci Brány města dokořán, která se uskuteční v sobotu 13.04.2019
na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Žádost MK o povolení kulturní akce - Závody kočárků
Identifikace:
MK žádá RM o povolení akce Závody kočárků, která se uskuteční na Husově náměstí v
prostoru před "vlaštovkami" v neděli 14.04.2019.
Odůvodnění:
OŠKS s akcí souhlasí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 8-336/19
RM souhlasí s pořádáním akce Závody kočárků, která se uskuteční na Husově náměstí v prostoru
před "vlaštovkami" v neděli 14.04.2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Žádost TJ Spartak Nové Město nad Metují - čerpání dotací na rok 2019
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí další části dotace z rozpočtu města
ve výši 400 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na zajištění chodu zimního
stadionu.
Odůvodnění:
Vyjádření OF - z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit.
Vyjádření OŠKS - dle schválených "Pravidel pro výpočet výše dotace sportovním klubům
působícím ve městě Nové Město nad Metují" by TJ Spartak měl v letošním roce obdržet
od města dotaci ve výši 1.430 tis. Kč. V lednu 2019 již obdržel část dotace ve výši 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k bodu 5/4.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 8-337/19
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí zápůjčky z rozpočtu města na rok 2019 Tělovýchovné
jednotě Spartak Nové Město nad Metují, z. s., ve výši 400 tis. Kč do 30.04.2019 a pověřit ST
podpisem smlouvy o poskytnutí zápůjčky.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/14 Oznámení veřejné akce - masopustní průvod
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], za pořadatele průvodu (SK Krčínský prak z.s.) žádá a oznamuje
datum konání akce "Masopustní průvod masek v Krčíně - Ostatky 2019" v sobotu dne
02.03.2019. Průvod vyjde od sídla firmy Instalatérství Cvejn na Žižkově náměstí. Masky za
doprovodu dechové hudby budou procházet následujícími ulicemi a náměstími: Žižkovo
náměstí - Budín - 1. máje - Havlíčkova - Nábřežní - Havlíčkova - Generála Klapálka - V Zátiší Náchodská - Na Strážnici - Stavební - Nová - Okružní - Příčná - V Zahradách - U Luštince Nahořanská - U Zvonice - Nad Lipami - U Letiště - Na Kopci - Husitská - Žižkovo nám.
Začátek v 10:00 hodin na Žižkově náměstí, předpokládané ukončení v 17:00 hodin. Po celé
trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba. Předpokládaný počet účastníků 40.
Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o tradiční akci.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 8-338/19
RM bere na vědomí oznámení SK Krčínský prak z. s. o konání akce "Masopustní průvod masek
v Krčíně - Ostatky 2019" v sobotu dne 02.03.2019 od 10:00 do 17:00 hodin. Masopustní průvod
masek projde opět jenom Krčínem, a to ulicemi: Žižkovo náměstí - Budín - 1. máje - Havlíčkova Nábřežní - Havlíčkova - Generála Klapálka - V Zátiší - Náchodská - Na Strážnici - Stavební - Nová Okružní - Příčná - V Zahradách - U Luštince - Nahořanská - U Zvonice - Nad Lipami - U Letiště –
Na Kopci - Husitská - Žižkovo nám. Po celé trase průvodu bude zajištěna pořadatelská služba.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 8-339/19
RM ukládá ST zajistit nezbytnou součinnost MP v rámci konání akce "Masopustní průvod masek
v Krčíně - Ostatky 2019" v sobotu dne 02.03.2019 od 10:00 do 17:00 hodin.
Odpovídá: ST, Provede: OŠKS, Termín: 11.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/1 Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva, který je oprávněn k přijímání projevu
vůle snoubenců
Identifikace:
Usnesením č. RM 4-74/18 RM pověřila neuvolněného člena ZM pana Mgr. Josefa Hylského
k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství. Neuvolněnému členu zastupitelstva
může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu
až o 2.000 Kč.
Odůvodnění:
ZM může podle § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti obřadů zvýšit odměnu až o 2.000 Kč
nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
ST - návrh navýšení původně navržené částky z 260 Kč na 500. 6 pro - 1 vyloučen na vlastní
žádost z hlasování pro možnou podjatost.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 8-340/19
RM doporučuje ZM schválit měsíční odměnu neuvolněnému členu ZM panu Mgr. Josefu
Hylskému, který je pověřen k přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství, a to ve výši
500 Kč.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Rozpočtové opatření – akce Cykloregion V. Moravce – Železova louka – realizace
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je zahrnuta realizace akce Cykloregion Vlastimila
Moravce – Železova louka ve výši 1 100 tis. Kč s předpokládanou dotací 1 800 tis.
Kč. Zastupitelstvo KHK schválilo poskytnutí dotace dne 17.12.2018 a dotace byla proplacena
dne 19.12.2018 ve výši 2 140 tis. Kč. Následně byly proplaceny fakturované práce snížené
o smluvní pozastávku. Částka schválená v rozpočtu 2019 již tedy neodpovídá skutečné
potřebě plateb v tomto roce.
Odůvodnění:
V roce 2019 bude proplacena pozastávka fakturovaných prací ve výši 376 754,92 Kč a vratka
části dotace, která odpovídá rozdílu mezi vysoutěženou částkou a částkou v žádosti města.
Maximální výše dotace činí 50 % skutečných nákladů na realizaci. Vratka tedy činí částku
256 221,41 Kč. Dále bude proplaceno vypracování geometrického plánu ve výši cca 15 tis.
Kč. Na základě této skutečnosti je navrženo rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 8-341/19
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření - snížení rozpočtu akce Cykloregion Vlastimila
Moravce – Železova louka – realizace (§ 2212) o 708 tis. Kč. Rozpočet bude navýšen v § 6402 –
finanční vypořádání minulých let o částku 257 tis. Kč a § 6409 – ostatní činnosti – rezerva
na investiční a neinvestiční výdaje o částku 451 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Rozpočtové opatření – akce Cykloregion V. Moravce – Chlístovská – realizace I. a II.
etapa
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je zahrnuta realizace akce Cykloregion Vlastimila
Moravce – Chlístovská – realizace I. a II. etapa ve výši 3 900 tis. Kč s předpokládanou dotací
3 400 tis. Kč. Zastupitelstvo KHK schválilo poskytnutí dotace na realizaci I. etapy
dne 17.12.2018 a dotace byla proplacena dne 19.12.2018 ve výši 1 917,6 tis. Kč. O dotaci na
realizaci II. etapy bude zažádáno v r. 2019. Částka schválená v rozpočtu 2019 již tedy
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neodpovídá skutečné potřebě plateb v tomto roce. Předfinancování II. etapy je řešeno
v samostatném bodu ORM.
Odůvodnění:
Celkové vysoutěžené náklady I. etapy činí dle uzavřené SOD 3 734 156,22 Kč. Maximální
výše dotace činí 50 % skutečných nákladů na realizaci, tedy 1 867 078,11 Kč. Vzhledem
k tomu, že vysoutěžená cena byla nižší než cena uvedená v žádosti o dotaci (vycházela
z rozpočtu projektanta), bude nutné počítat s vratkou nevyčerpané dotace, jejíž výše bude
přesně známa po realizaci stavebních prací I. etapy. V případě, že by stavbou vyvstaly
nepředvídané vícepráce, které budou poskytovatelem dotace uznány jako způsobilé, je možné
je zahrnout do celkové částky, ze které se vypočte dotace. Rozpočet 2019 předpokládal
částečné financování z dotace, která byla proplacena již v roce loňském. Z tohoto důvodu je
navrženo rozpočtové opatření, kterým bude přesunuta potřebná částka z přebytku roku 2018
do rozpočtu 2019. Vratka dotace bude řešena po ukončení akce
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 8-342/19
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření – navýšení akce Cykloregion Vlastimila Moravce
– Chlístovská – realizace I. a II. etapa (§ 2212) o částku 1 918 tis. Kč. Částka bude pokryta
navýšením rozpočtu v části Financování v položce 8115 – změna stavu prostředků na bankovních
účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Rozpočtové opatření – akce Cykloregion V. Moravce – stezka pro pěší a cyklisty
lesem Obora – DUR + DSP
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 je zahrnuta realizace akce Cykloregion Vlastimila
Moravce stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora – DUR + DSP ve výši 430 tis. Kč. Jedná se
o náklady na zpracování DUR a pořízení DSP s předpokládanou dotací 297 tis. Kč.
Zastupitelstvo KHK schválilo poskytnutí dotace na zpracování DSP dne 17.12.2018 a dotace
byla proplacena dne 19.12.2018 ve výši 297 tis. Kč.
Odůvodnění:
Zpracovatel DSP ještě není vysoutěžen, realizace projektu do 30.11.2020. Rozpočet 2019
předpokládal částečné financování z dotace, která byla proplacena již v roce loňském.
Z tohoto důvodu je navrženo rozpočtové opatření, kterým bude přesunuta potřebná částka
z přebytku roku 2018 do rozpočtu 2019. Případná vratka dotace bude řešena po ukončení
akce.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 8-343/19
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření – navýšení akce Cykloregion Vlastimila Moravce
– stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora – DUR + DSP (§ 2219) o 297 tis. Kč. Částka bude pokryta
navýšením rozpočtu v části Financování v položce 8115 – změna stavu prostředků na bankovních
účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Rozpočtová opatření 2018
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO
v rámci rozpočtu na rok 2018 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi
položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM. Je předkládán souhrn
těchto změn viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Souhrn provedených změn rozpočtu od minulého zasedání ZM - informace pro ZM, které
svým usnesením tyto změny zároveň definitivně potvrdí.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 8-344/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí a potvrdit ve znění přílohy k tomuto bodu souhrn úprav
rozpočtu - RO provedených a schválených RM od minulého zasedání ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Rozpočtová opatření 2019
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 123-7644/17 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO
v rámci rozpočtu na rok 2018 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi
položkami schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM. Je předkládán souhrn
těchto změn, viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Souhrn provedených změn rozpočtu od minulého zasedání ZM - informace pro ZM, které
svým usnesením tyto změny zároveň definitivně potvrdí.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 8-345/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí a potvrdit ve znění přílohy k tomuto bodu souhrn úprav
rozpočtu - RO provedených a schválených RM od minulého zasedání ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/7 Žádost SK o mimořádnou dotaci
Identifikace:
ZM usnesením č. ZM 121-7609/17 ze dne 21.09.2017 schválilo poskytnutí zápůjčky
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen "SK") ve výši 500 tis. Kč
se splatností nejpozději do dne 30.06.2018. Na základě žádosti o prominutí zápůjčky, kterou
projednalo ZM, bylo usnesením č. ZM 127-7759/18 rozhodnuto o odkladu vrácení zápůjčky
do dne 30.06.2019. Jako vhodnější řešení, než prominutí zápůjčky, bylo z pohledu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vedoucím OF doporučeno,
v případě souhlasu ZM, řešení splátky zápůjčky nebo její částky poskytnutím mimořádné
dotace. Přes veškerá úsporná opatření a aktivity SK se stále nepodařilo stabilizovat
prostředky SK, zejména na provoz a údržbu areálu gen. Klapálka. Ředitel SK žádá
o poskytnutí mimořádné dotace na splátku půjčky ve výši 500 tis. Kč. Ředitel SK, p. [osobní
údaj odstraněn] , je přizván k projednání tohoto bodu na RM 8 ve 13:45 hodin.
Část podkladů k projednávané záležitosti byla doručena ze strany SK Nové Město nad Metují
v pátek dne 08.02.2019 ve 13:30 hodin - viz přílohy k tomuto bodu (4x stav účtu, 1x obraty).
Rozpočet na rok 2019 a předběžné výsledky hospodaření za rok 2018 přislíbeny v pondělí
přímo na jednání RM 8. Na přehled učiněných úsporných opatření byli upozorněni. Chybějící
příloha byla předána přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Žádost byla projednána v RM 4 a následně pak v RM 7 - viz přílohy k tomuto bodu (tj. žádost
SK ze dne 23.11.2018, doplnění žádosti SK ze dne 07.01.2019, výkaz zisku a ztráty v plném
rozsahu k 31.12.2017), kde bylo přijato usnesení č. RM 7-270/19 ve znění: RM ukládá OF
pozvat předsedu SK Nové Město nad Metují, p. [osobní údaj odstraněn] , k účasti na jednání
RM 8 dne 11.02.2018 a vyzvat SK k předložení následujících podkladů k žádosti o poskytnutí
dotace - výsledky hospodaření za rok 2018, jestliže je nemá, tak výši vybraných členských
příspěvků, rozpis položky ostatní dotace ve výkazu, stav bankovního úvěru k 31.12.2018,
popis provedených úsporných opatření v roce 2018, rozklad dlouhodobých závazků a
rozpočet SK na rok 2019. Rozpočet města na rok 2019 v příjmech předpokládá vrácení
zápůjčky. V případě souhlasu ZM s poskytnutím mimořádné dotace na splátku zápůjčky by se
její poskytnutí mělo promítnout úpravou rozpočtu na rok 2019 v § 3419 - tělovýchovná činnost
(dotace Sportovnímu klubu - splátka zápůjčky městu). O schválenou částku by byla snížena
rezerva na investiční a neinvestiční výdaje (§ 6409).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Zástupci SK - příchod v 14:02 - informovali o důvodech své žádosti a předložili dodatečně
ještě jednu přílohu, tabulku s přehledem plnění rozpočtu 2018 a návrh rozpočtu 2019.
V navazující diskusi ST uvedl, že očekával ve vztahu k žádosti o dotaci údaje týkající se akce
(Světový a evropský pohár v lukostřelbě) a ne celého provozu SK. [osobní údaj odstraněn] vysvětlil proč to bylo takto předloženo, akce sama fakticky prodělečná není, ale SK tlačí
před sebou problém fakticky se týkající provozu a údržby. Dle něj nyní nastala doba, kdy by
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město mělo říct rozhodné slovo - objem peněz do sportu stoupl z původních 3 na 6 mil.
Zastupitelstvo by mělo rozhodnout, že např. dá 2/3 z celkového objemu na provoz těm, kdo
mají v majetku sportoviště a podpora sportování by byla podpořena jen z té 1/3. Jinak je
prostě problém. Stále si kladou otázku, kde ušetřit? Platy dolů už stlačit nelze, na nové
sportovce a investice už peníze skoro nejsou. Potřebují roční dotaci 2,5 - 3 mil., ale dostávají
od města jen 1,5. To, co je a bylo vybudováno, by bylo škoda ztratit. V diskusi zazněly otázky
zaměřené na položky nákladů, které se týkají provozu a úsporných opatření. Dále bylo
probíráno stávající zadlužení SK a jejich schopnost splácet, otázky odpisů, efektivita nákladů,
problematika nákladů na mzdy - což je největší položka. Dále se dlouhá diskuse týkala
budoucího finančního modelu, který by byl únosný a negeneroval další zadlužení. Po odchodu
zástupců SK bylo diskutováno o tom, zda je nutné již nyní postoupit tuto žádost do jednání
ZM, když mají schválen odklad splácení do června 2019. Radní se shodli, že bude do ZM
navrženo v této chvíli žádost zamítnout a pověřit ST k jednání s SK o způsobech vypořádání
jejich závazků vyplývajících z bankovních úvěrů v termínech do jejich splatnosti. Bylo
schváleno v poměru 5 pro, 2 se zdrželi.
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 8-346/19
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí mimořádné dotace Sportovnímu klubu Nové Město nad
Metují, z.s., v roce 2019 na splátku části zápůjčky poskytnuté městem Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 8-347/19
RM pověřuje ST k jednání s SK o způsobech vypořádání jejich závazků vyplývajících z bankovních
úvěrů v termínech do jejich splatnosti.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 03.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/8 Veřejná zakázka "Dodávka mobilního pódia"
Identifikace:
Dne 05.02.2019 proběhlo otvírání obálek na veřejnou zakázku Dodávka mobilního pódia.
Přihlásili se dva uchazeči, komise doporučuje podepsat smlouvu s uchazečem, který předložil
cenově výhodnější nabídku.
Odůvodnění:
Návrh kupní smlouvy byl konzultován s PRAV. Vyjádření OF: V rozpočtu na rok 2019 je
schválena částka 370 tis. Kč
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS

Stránka 37

ZÁPIS Z PORADY RM 8

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 8-348/19
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky Dodávka mobilního pódia nabídku společnosti Šiba Plus
s.r.o., Ke hřišti 507, 25228 Černošice, IČO 242 54 479, za nabídkovou cenu 276.077,- Kč včetně
DPH a schvaluje kupní smlouvu dle přílohy k tomuto bodu a zároveň pověřuje ST podpisem této
smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/9 Dodávka kamerového systému pro služební vozidlo MP
Identifikace:
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku kamerového systému pro nové služební vozidlo MP.
Odůvodnění:
Zakázka malého rozsahu na doplňkovou výbavu vozidla MP.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 8-349/19
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na Dodávku kamerového systému pro vozidlo MP
nabídku společnosti EUROALARM, s.r.o. IČO: 46982361, se sídlem Modřanská 80, 142 00 Praha 4,
za nabídkovou cenu 63.068 Kč bez DPH tj. 76.312 Kč vč. DPH a pověřuje ST podpisem smlouvy ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: MP, Provede: MP, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/1 Smlouva o poskytování servisních služeb
Identifikace:
RM je předkládán návrh Smlouvy o poskytování servisních služeb mezi městem Nové Město
nad Metují a FRP Services, s.r.o., se sídlem: Pražská 7, 261 01 Příbram, IČO: 01541137,
ve věci poskytování servisní služby spočívající v přenosu dat prostřednictvím modulárního
elektronického systému pro svolávání a informování jednotek požární ochrany s označením
"FIREPORT". Součástí této smlouvy je Zpracovatelská smlouva, jejímž předmětem je závazek
zpracovatele - společnosti FRP Services, s.r.o. - zpracovávat osobní údaje zaměstnanců
poskytovatele - město Nové Město nad Metují - v souladu s GDPR.
Odůvodnění:
Smlouva je předkládána RM na základě požadavku velitele JSDH Nové Město nad Metují.
JSDH nakoupila nový svolávací systém, a proto je třeba schválit novou servisní smlouvu.
Cena za služby bude hrazena z rozpočtu JSDH Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek - jak byly tyto záležitosti zajištěny u JSDH dosud? TAJ - zajistí odpověď
od JSDH.
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 8-350/19
RM schvaluje Smlouvu o poskytování servisních služeb mezi městem Nové Město nad Metují a
FRP Services, s.r.o., se sídlem: Pražská 7, 261 01 Příbram, IČO: 01541137, ve věci poskytování
servisní služby spočívající v přenosu dat prostřednictvím modulárního elektronického systému
pro svolávání a informování jednotek požární ochrany s označením "FIREPORT", a pověřuje ST
jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 10.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 8-351/19
RM schvaluje Zpracovatelskou smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a FRP Services,
s.r.o., se sídlem: Pražská 7, 261 01 Příbram, IČO: 01541137, ve věci zpracování osobních údajů
zaměstnanců správce (města Nové Město nad Metují) v souladu s GDPR a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 10.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 ZM 3 dne 21.02.2019 - program
Identifikace:
Dne 21.02.2019 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují, a to od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město
nad Metují - ul. Komenského č. p. 30. Jde o 3. zasedání ve volebním období 2018 - 2022.
Podrobný program zasedání ZM 3 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání RM došlo k tomu, že jeden z bodů (3/15) nebyl
postoupen do ZM, tak bylo třeba schvalovat upravený návrh programu - bylo sjednáno, že
na úředních deskách dojde k úpravě programu v tomto smyslu. Do budoucna bude třeba
s výlepem plakátů s programem vyčkat až po skončení jednání RM, která zasedání ZM
předchází.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 8-352/19
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 3 dne 21.02.2019 v podrobném znění dle
upravené přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Doplnění členů do Komisí RM 2018 - 2022
Identifikace:
ST navrhuje doplnit další členy do Komisí RM 2018 - 2022.
Do komise Partnerský výbor pí Michaelu Minárikovou.
Dne 07.02.2019 se vedení města na jednání s ARCH domluvilo, že se ARCH, pan Mgr. A. Vít
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Lukas, stane novým předsedou Komise regenerační. Pan Ing. Hovorka tímto na svou funkci
předsedy Komise regenerační ústně rezignoval, ale členem Komise regenerační zůstává i
nadále. Novým členem Komise regenerační je navrhována pí Jarmila Valterová.
Přímo na jednání RM byl přednesen další návrh na doplnění komise, a to paní Gabriely
Ptáčkové do Komise pro výstavbu a rozvoj.
Odůvodnění:
Všichni navrhovaní členové se jmenováním do Komisí RM souhlasí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Doplnění G. Ptáčkové do Komise pro výstavbu a rozvoj.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 8-353/19
RM jmenuje pí Michaelu Minárikovou novým členem Partnerského výboru. RM ukládá OSÚ zajistit
a předat jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 8-354/19
RM bere na vědomí ústní rezignaci stávajícího předsedy Komise regenerační, pana Ing. Libora
Hovorky, na své předsednictví v Komisi regenerační, ve které členem i nadále zůstává. RM ukládá
OSÚ zajistit a předat upravený jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 8-355/19
RM jmenuje Mgr. A. Víta Lukase novým předsedou Komise regenerační a pí Jarmilu Valterovou
novým členem Komise regenerační. RM ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekrety podepsané
ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 8-356/19
RM jmenuje paní Gabrielu Ptáčkovou jako novou členku do Komise pro výstavbu a rozvoj. RM
ukládá OSÚ zajistit a předat jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/4 Zpráva o stížnostech za rok 2018
Identifikace:
PRAV předkládá RM Zprávu o stížnostech řešených v roce 2018 ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odůvodnění:
Dle Pravidel pro vyřizování stížností a peticí, přijatých MěÚ Nové Město nad Metují, je RM
předkládána Zpráva o stížnostech řešených v roce 2018.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek vznesl dotaz k jedné ze souhrnu stížností - TAJ přislíbil zaslat odpověď.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 8-357/19
RM bere na vědomí Zprávu o stížnostech řešených v roce 2018, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Zápis č. 1 z jednání KV ZM ze dne 21.01.2019, Jednací řád KV ZM a návrhy kontrol
KV ZM
Identifikace:
RM je předložen Zápis č. 1 ze dne 21.01.2019 jednání KV ZM, Jednací řád KV ZM, statut a
návrh kontrol KV ZM.
Odůvodnění:
Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, návrh kontrol pak z Jednacího řádu KV ZM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 8-358/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis č. 1 z jednání KV ZM ze dne 21.01.2019, návrh změny
Jednacího řádu KV ZM a návrh kontrol pro volební období 2018 - 2022.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 Zpráva o plánovaných a provedených kontrolách vč. dalších činností kontrolorainterního auditora
Identifikace:
Kontrolor-interní auditor (dále jen „KIA"), předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených
kontrolách a auditech včetně dalších činností KIA v roce 2018 (dále jen „Zpráva“).
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Odůvodnění:
Předkládání Zprávy vyplývá z § 31 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 8-359/19
RM bere na vědomí Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách včetně dalších činností KIA
v roce 2018 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Upravený Jednací řád RM na volební období 2018 - 2022
Identifikace:
Upravené znění Jednacího řádu RM na volební období 2018 - 2022 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Do Jednacího řádu RM je navrženo doplnit ustanovení o tom, že veřejnosti bude umožněno
na webu města nahlížet do seznamu v RM projednávaných bodů a dále ustanovení o tom, že
členům ZM bude umožněn přístup do podkladových materiálů pro jednání RM. Změna je
navržena v souvislosti s podnětem zastupitele Ing. J. Čopíka Ph.D.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 8-360/19
RM schvaluje upravený Jednací řád RM na volební období 2018 - 2022, kterým se s platností
ode dne 11.02.2019 nahrazuje Jednací řád RM schválený dne 05.11.2018, ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Upravený Jednací řád ZM na volební období 2018 - 2022
Identifikace:
Upravené znění Jednacího řádu ZM na volební období 2018 - 2022 viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Do schváleného Jednacího řádu ZM je navrženo doplnit ustanovení, týkající se přístupu
veřejnosti do materiálů projednávaných v ZM, úpravu veřejného hlasování ZM a pořizování a
zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání ZM. Jedná se o podněty předložené zastupiteli
- Ing. J. Čopíkem Ph.D. a Bc. J. Slámou.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Zazněly dotazy radních, které se týkaly navrhovaných změn - jmenovité hlasování, zvukové
záznamy atd. Zazněly pochybnosti některých radních, zda navrhované změny, které
znamenají zvýšení technicko-administrativní zátěže MěÚ, přinesou kýžený efekt. Dále radní
diskutovali o případných omezujících opatřeních pro případ, kdy dochází k úmyslným
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obstrukcím ze strany vystupující veřejnosti. Nakonec, po delší diskusi radní rozhodli, že
postoupí návrh JŘ do ZM bez doporučujícího usnesení a bez navržení dalších změn a úprav.
Tzn., že RM vzala návrh na vědomí a postoupila ho ZM k projednání. Bylo hlasováno - 5 pro 2 se zdrželi.
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 8-361/19
RM postupuje k projednání v ZM návrh upraveného Jednacího řádu ZM na volební období 2018 2022, a to ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/9 Kalendář jednání RM a ZM v roce 2019 - aktualizace
Identifikace:
RM je na vědomí předkládán aktualizovaný Kalendář RM a ZM na rok 2019 ve znění přílohy
k tomuto bodu. Jedna verze je standard, druhá vč. termínů pro předávání podkladů do RM /
ZM a rozvozu, resp. rozesílání podkladů na RM / ZM.
Odůvodnění:
Oproti původnímu znění Kalendáře RM a ZM na rok 2019 se mění termín konání červnového
řádného veřejného zasedání ZM, a to ze dne 13.06.2019 na termín 27.06.2019.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 8-362/19
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktualizovaný Kalendář RM a ZM na rok 2019 ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/10 Zápisy z Osadních výborů ZM
Identifikace:
Na MěÚ jsou průběžně, dle jednotlivých jednání OV, zasílány zápisy ze zasedání OV Krčín,
Spy a Vrchoviny. Tyto zápisy jsou projednávány průběžně v RM a případné operativní úkoly
jsou delegovány přes TAJ na jednotlivé odborné útvary buď přímo, nebo prostřednictvím úkolů
v PVO. Pokud dojde k tomu, že některý podnět je dle kompetencí nutno řešit v ZM, tak je ta
konkrétní záležitost předložena ZM k projednání a rozhodnutí. Aby byla zajištěna dostatečná
informovanost ZM, tak jsou zápisy ze zasedání OV rozesílány prostřednictvím e-mailu všem
zastupitelům. Průběžné informace o řešení podnětů z jednotlivých OV jsou obsaženy
v zápisech z RM nebo je přímo informován předseda (předsedkyně) OV, a to v případech, kdy
jde o operativní záležitost řešenou některým z odborů MěÚ. Vzhledem k zajištění dostatečně
včasného a operativního přístupu k řešení podnětů z jednotlivých zápisů, bylo by vhodné, aby
ZM pověřilo RM k řešení uvedených podnětů. Toto zmocnění je nutné proto, že osadní výbory
jsou zřizovány ZM. Zároveň budou zápisy OV zveřejňovány standardním způsobem
na webových stránkách města Nové Město nad Metují v sekci Samospráva - Výbory.
Odůvodnění:
Operativnost a včasnost vyřizování podnětů OV - tj. delegování úkolů na ST a RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 8-363/19
RM doporučuje ZM schválit toto usnesení: ZM ukládá ST zajistit průběžné projednávání zápisů a
podnětů ze zasedání OV Krčín, Spy a Vrchoviny v RM a jednotlivé jejich podněty operativně řešit
prostřednictvím odborných útvarů MěÚ. Zápisy ze zasedání budou zároveň pro informaci a kontrolu
zasílány členům ZM prostřednictvím elektronické pošty. V odůvodněných případech pak budou
jednotlivé podněty OV postupovány dle kompetence k rozhodnutí v ZM. Zároveň budou zápisy OV
zveřejňovány standardním způsobem na webových stránkách města Nové Město nad Metují v sekci
Samospráva - Výbory.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 21.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/11 Zápis č. 1 Osadního výboru Spy ze dne 28.01.2019
Identifikace:
Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne 28.01.2019 v
knihovně Spy viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 8-364/19
RM projednala Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 28.01.2019 v knihovně
Spy, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 8-365/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 1 Osadního výboru Spy ze dne 28.01.2019, zadání
příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění informovat přímo OV Spy.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/12 Zápis č. 1 Osadního výboru Krčín ze dne 29.01.2019
Identifikace:
Zápis z 1. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín konaného dne 29.01.02019 od 19:00
hodin v knihovně „ZŠ Krčín“ viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 8-366/19
RM projednala Zápis z 1. veřejného zasedání Osadního výboru Krčín (dále jen "OV Krčín")
konaného dne 29.01.02019 od 19:00 hodin v knihovně „ZŠ Krčín“, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 8-367/19
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis z 1. veřejného zasedání OV Krčín konaného dne
29.01.02019, zadání příslušných operativních úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich
plnění informovat přímo OV Krčín.
Odpovídá: TAJ, Provede: OSÚ, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/13 Investiční příprava - analýza procesů
Identifikace:
V závěrečné diskusi vystoupil radní M. Jarolímek s podnětem, který se týkal oblasti přípravy
investic.
Odůvodnění:
Jedná se o bod přednesený v diskusi.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
M. Jarolímek navrhnul radním, aby na základě analýzy procesů investiční přípravy u akce
Výstavba tělocvičny u ZŠ Komenského, byly předloženy informace, proč se při realizaci
objevilo tak velké množství nedostatků, které měly dopad na vícepráce a navyšování ceny.
Cílem by mělo být poučení, čeho se v budoucnu vyvarovat, jak nastavit podmínky vypsání
věřejné zakázky s přihlédnutím k výběru kvalitního dodvatele jak PD tak i samotné realizace.
Mělo by se jednat o materiál, který zobecní nedostatky a povede k návrhu optimálního
nastavení procesů přípravy a realizace městských investic.
K čl. 7/13 USNESENÍ č. RM 8-368/19
RM ukládá OMM provést analýzu procesů investiční přípravy a realizace akce Výstavba tělocvičny
u ZŠ Komenského, u které se objevilo větší množství nedostatků. Výstupem by měl být materiál,
který zobecní nedostatky a povede k návrhu optimálního nastavení procesů přípravy a realizace
městských investic.
Odpovídá: OMM, Provede: TAJ, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka
místostarosta

Petr Hable
starosta

Zápis z RM 8 vyhotoven dne:

15. února 2019

Zápis z RM 8 vypraven dne:

15. února 2019
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