Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 39 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 04.05.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

21:02

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

21:02

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

21:02

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

21:02

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:05

21:02

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

21:02

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

21:02

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

21:02

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

21:02

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

19:58

Částečná

11

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:00

13:55

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:58

19:55

Částečná

13

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

14:35

17:10

Částečná

14

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

16:25

18:08

Částečná

15

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

19:55

20:13

Částečná

16

Tomáš Hvězda

ředitel ZUŠ B. Smetany

19:55

19:58

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 04.05.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Prodej části pozemku p. p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/2

Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. 1. máje z vlastnictví KHK do vlastnictví města

2/3

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. p. č. 624/9
a p. p. č. 624/10 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Školní

2/4

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-2019762/VB2 Nové Město nad Metují, ul. Smetanova na pozemcích p. p. č. 452/1
a p. p. č. 2049/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují

2/5

Hotel Metuj

3.

Rozvoj

3/1

Informace o plnění úkolu č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019

3/2

Otevřený dopis jednatelky fy CIS-cestovní agentura s.r.o. ze dne 21.04.2020 - projednání posunutí
termínu odstranění stavby CIS

3/3

Zápis z 11. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 03.03.2020

3/4

Pořizování územních studií - postup

3/5

Změna č. 1 RP Rychta - zadání

3/6

Podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v rámci k. ú. Nové Město nad Metují

3/7

Splašková kanalizace v ul. Rezecká - přípojky

3/8

Žádost o zřízení 4 parkovacích míst v ul. Třešňová

3/9

Rekonstrukce umělé vodní nádrže ve Vrchovinách - dodatek č. 1

3/10

Pozastavení vybraných investičních akcí

3/11

ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují

3/12

Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují

3/13

Revokace usnesení č. RM 34-1967/20 a č. RM 36-2094/20

3/14

Dopravní značení - RO

3/15

Aktuální stav projektů ke dni 27.04.2020

3/16

Návrh na změnu č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují
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3/17

Povolení kácení stromů ul. T. G. Masaryka - Kaštánky

3/18

Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.03.2020

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Obnovení provozu MŠ

5/2

Provoz MŠ o hlavních prázdninách 2020

5/3

Informace ředitele ZUŠ B. Smetany k úplatě za vzdělávání

5/4

Žádost MK o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví 2020

5/5

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

5/6

Informace ředitelky MKN ke znovuotevření MKN

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2020

6/2

Dopady změny státního rozpočtu - RO

6/3

Vyřazení majetku

6/4

Žádost o částečné prominutí nájemného / platby za umístění kontejnerů na textil v době
SARS-CoV-2

7.

Různé

7/1

ZM 12 dne 14.05.2020 - program

7/2

Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace

7/3

Pověření ST ke hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s.

7/4

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

7/5

Zápis č. 2 z mimořádného jednání Osadního výboru Spy ze dne 11.03.2020

8.

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

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 14:00
14:00 - 19:15
19:15 - 19:20
19:20 - 19:45
19:45 - 20:15
20:15 - 20:30
20:30 - 21:00

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 39-2242/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 39:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 04.05.2020

2.
2/1
2/2

Majetkoprávní úkony
Prodej části pozemku p. p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují
Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. 1. máje z vlastnictví KHK do vlastnictví
města
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích
p. p. č. 624/9 a p. p. č. 624/10 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Školní
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-2019762/VB2 Nové Město nad Metují, ul. Smetanova na pozemcích p. p. č. 452/1
a p. p. č. 2049/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují
Hotel Metuj

2/3
2/4
2/5
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5

Rozvoj
Informace o plnění úkolu č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019
Otevřený dopis jednatelky fy CIS-cestovní agentura s.r.o. ze dne 21.04.2020
- projednání posunutí termínu odstranění stavby CIS
Zápis z 11. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 03.03.2020
Pořizování územních studií - postup
Změna č. 1 RP Rychta - zadání
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3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
3/17

Podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v rámci k. ú. Nové Město nad Metují
Splašková kanalizace v ul. Rezecká - přípojky
Žádost o zřízení 4 parkovacích míst v ul. Třešňová
Rekonstrukce umělé vodní nádrže ve Vrchovinách - dodatek č. 1
Pozastavení vybraných investičních akcí
ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě
nad Metují
Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují
Revokace usnesení č. RM 34-1967/20 a č. RM 36-2094/20
Dopravní značení - RO
Aktuální stav projektů ke dni 27.04.2020
Návrh na změnu č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují
Povolení kácení stromů ul. T. G. Masaryka – Kaštánky

4.
4/1

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.03.2020

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

Školství, kultura a sport
Obnovení provozu MŠ
Provoz MŠ o hlavních prázdninách 2020
Informace ředitele ZUŠ B. Smetany k úplatě za vzdělávání
Žádost MK o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví 2020
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Informace ředitelky MKN ke znovuotevření MKN

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

Finance
Rozpočtová opatření 2020
Dopady změny státního rozpočtu - RO
Vyřazení majetku
Žádost o částečné prominutí nájemného / platby za umístění kontejnerů na textil v době
SARS-CoV-2

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

Různé
ZM 12 dne 14.05.2020 - program
Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace
Pověření ST ke hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Zápis č. 2 z mimořádného jednání Osadního výboru Spy ze dne 11.03.2020

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 04.05.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 39 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 39-2243/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Prodej části pozemku p. p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Záměr města prodat část pozemku p. p. č. 677/22 o výměře cca 12 m² v k. ú. Nové Město nad
Metují, zapsaný na LV. č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za minimální kupní
cenu 130 Kč/m² pozemku, byl zveřejněn dle usnesení č. RM 35-1979/20 v době ode dne
17.03.2020 do dne 24.04.2020. Ke zveřejněnému záměru města byla podána 1 nabídka
v uzavřené obálce, která byla otevřena na zasedání RM.
Odůvodnění:
Obálka bude otevřena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují (dále jen „zásady“). Ocenění pozemku p. p. č. 677/22 vychází z cen dle
zásad, kde je cena pozemku do 40 m², pro zahradu u nemovitosti, která tvoří funkční celek se
stavbou, stanovena na částku 130 Kč/m² pozemku.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP p. Pavel Bachura otevřel přímo na jednání RM doručenou obálku, která
obsahovala nabídku p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn] s nabídkovou
cenou ve výši 145 Kč/m².
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 39-2244/20
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. p. č. 677/22 o výměře max. 12 m² v k. ú.
Nové Město nad Metují, zapsaný na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují vedeném
KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, do společného jmění manželů p. [osobní údaj
odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], oba bytem [osobní údaj odstraněn], za nabídnutou a tedy
sjednanou kupní cenu ve výši 145 Kč/m² a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v ul. 1. máje z vlastnictví KHK do
vlastnictví města
Identifikace:
Po dokončení stavby „Stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje“ podél silnice č. II/308
(oboustranně) a zapsání GP č. 887-177/2018, č. 2221-093/2019 a č. 893-094/2019 na
zaměření stavby do katastru nemovitostí je třeba, z důvodu vypořádání dotace poskytnuté ze
SFDI, vypořádat vlastnictví k nově vzniklým pozemkům p. p. č. 710/36, č. 710/37, č. 710/38, č.
710/39, č. 710/40, č. 710/41, č. 710/42, č. 710/43 a č. 727/14, vše k. ú. Krčín a obci Nové
Město nad Metují a pozemkům p. p. č. 2052/21 a č. 2052/22, oba v k. ú. a obci Nové Město
nad Metují. Stavba nového chodníku v rozsahu cca 6 m² zasahuje i do pozemku p. p. č. 764/2
v k. ú. Krčín, který je v současnosti zaměřený potvrzeným GP č. 896-128/2019 vzniklým po
realizaci stavby „Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy - Nové Město nad Metují (Krčín)“
v rámci rekonstrukce silnice III/308 21. Městu bude proto převeden nově vzniklý pozemek p. p.
č. 764/2 o celkové výměře 566 m² (v rámci majetkoprávního vypořádání výše uvedené stavby
po projednání v orgánech KHK), nikoliv ve výměře cca 6 m², ale ve výměře celého nově
vzniklého pozemku, což je pro město výhodnější.
Odůvodnění:
Podmínkou přidělení dotace ze SFDI je majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení
stavby. Text omezující podmínky je předložen ke schválení dle požadavku KHK. Majetkové
vypořádání se opozdilo o cca 2 měsíce z důvodu nemožnosti zápisu části GP vyhotoveného
pro stavbu „Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici Nové Město nad Metují“, která se na
křižovatce u [osobní údaj odstraněn] prolíná se stavbou „Stavební úpravy chodníku v ul. 1.
máje“, a GP tak na sebe v tomto místě navazovaly. Vzniklý problém byl řešen na ČÚZK v
Praze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 39-2245/20
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje (dále
jen "KHK"),
p. p. č. 710/36 o výměře 2 m²
p. p. č. 710/37 o výměře 2 m²
p. p. č. 710/38 o výměře 5 m²
p. p. č. 710/39 o výměře 6 m²
p. p. č. 710/40 o výměře 21 m²
p. p. č. 710/41 o výměře 26 m²
p. p. č. 710/42 o výměře 64 m²
p. p. č. 710/43 o výměře 24 m²
p. p. č. 727/14 o výměře 18 m²
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vše v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují
a
p. p. č. 2052/21 o výměře 13 m²
p. p. č. 2052/22 o výměře 2 m²
oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují,
svěřených do hospodaření Správě silnic Královéhradeckého kraje p. o., IČO: 70947996,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dárce), do vlastnictví města Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují (obdarovaný), a to vč. omezující
podmínky KHK ve znění: "Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar
bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v
souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.
p. č. 624/9 a p. p. č. 624/10 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Školní
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují v rámci rozšíření stavby veřejného osvětlení v ul. Školní na
pozemcích ve vlastnictví KHK dokončilo danou stavbu a dne 17.02.2020 a byl vydán
Kolaudační souhlas pod č. j.: NMNM/30557/2020/OVRR/SkR. Jedná se o tyto pozemky: p. p.
č. 624/9 a p. p. č. 624/10 oba v k. ú. Nové Město nad Metují. Dne 23.04.2020 byla městu
předložena smlouva o věcném břemeni jejíž součástí je GP č. 2248-702/2019, kterým byl
stanoven rozsah věcného břemene, a to v délce 38,27 bm.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. KHK tuto cenu akceptuje.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - z principu s tím nemůže souhlasit, má s tím stále problém - viz rozdílné ceny
vycházející z posudků. Chtěl by sjednocení cen. OMP - v některých případech by zajištění
znaleckých posudků stálo více než by potom byla získaná platba od žadatele. ST připomenul
dlouhodobě zavedené postupy - v případě břemen většího rozsahu je znalecký posudek
předložen a záleží na radních, zda to odhlasují. Tzn. buď je 200 Kč za metr, nebo cena
vycházející ze znaleckého posudku.
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 39-2246/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, veřejného
osvětlení s Královéhradeckým krajem, se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
k pozemkům v majetku KHK: p. p. č. 624/9 a p. p. č. 624/10 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují v
délce 38,27 m v rozsahu dle GP č. 2248-702/2019 ze dne 03.01.2020 za celkovou cenu 7.654 Kč +
DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IV-12-2019762/VB2 Nové Město nad Metují, ul. Smetanova na pozemcích p. p.
č. 452/1 a p. p. č. 2049/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce [osobní údaj odstraněn] o schválení smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019762/VB2 Nové
Město nad Metují, Smetanova-knn p. č. 488/1, v celkovém rozsahu cca 12 m2 v následujících
pozemkových parcelách ve vlastnictví města: p. p. č. 452/1 a p. p. č. 2049/1 vše v k. ú. Nové
Město nad Metují v ul. Smetanova.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Odborné útvary (ORM a OVRR)
souhlasí s uzavřením smlouvy.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 39-2247/20
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-2019762/VB2 Nové Město nad Metují, Smetanova-knn p. č. 488/1 se spol. ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k pozemkům v majetku města: p. p. č.
452/1 a p. p. č. 2049/1 oba v k. ú. a obci Nové Město nad Metují v rozsahu cca 12 m2 dle situačního
náčrtu za cenu 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena bude
upřesněna až po vyhotovení geometrického plánu), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Hotel Metuj
Identifikace:
V dubnu tohoto roku byla doručena nabídka fy EG REAL a.s., se sídlem Točitá 1964/34, 140
00 Praha, na prodej budovy č. p. 471 Hotelu Metuj, která je součástí pozemku st. p. č. 233/2
vč. všech přiléhajících pozemků a staveb tedy: st. p. č. 234/1, st. p. č. 2099, st. p. č. 2100/2,
jejíž součástí je budova bez čp/če se způsobem využití občanská vybavenost a pozemek p. p.
č. 259, vše v k. ú. Nové Město nad Metují. Nyní je třeba rozhodnout o dalším postupu města a
jeho orgánů k dané nabídce.
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Odůvodnění:
Váže se na plnění usnesení č. RM 35-2023/20 ze dne 09.03.2020: RM ukládá ST
komunikovat nadále s firmou EG REAL a.s. a její případnou nabídku na odkoupení Hotelu
Metuj městem předat k posouzení odborným útvarům, komisím a následně RM a ZM.
Je proto třeba, aby RM nyní stanovila, případně, kterým komisím by měla být nabídka
postoupena k projednání. Časově by mělo vše proběhnout tak, aby o případné koupi
rozhodovalo ZM 13, které je plánováno na 25.06.2020.
Cena Hotelu Metuj vč. všech pozemků, staveb, součástí a příslušenství je stanovena na
částku 15.157.000 Kč vyplývající ze znaleckého posudku ze dne 06.04.2020 vypracované
Hanou Grohovou z Vlkova. Dle současného stavu v KN jsou nemovitosti zatížené zástavním
právem v celkové výši 40.987.850,59 Kč ve prospěch 3 fyzických osob, nicméně dle nahlížení
do KN v současné době probíhá vkladové řízení na Katastrálním pracovišti v Náchodě o jejich
výmazu. Bez vyjádření odborných útvarů, jedná se pouze o prvotní informaci. OMP dále
informuje, že v roce 2003 došlo k uzavření kupní smlouvy ze dne 07.03.2003 mezi městem a
fy GAPA spol. s.r.o., kde město prodává Hotel Metuj se všemi součástmi a příslušenstvími a
pozemky a budovy za kupní cenu ve výši 7.700.000 Kč.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST podrobně informoval o předložené nabídce a o možných scénářích budoucího vývoje,
který se bude týkat této nemovitosti, a to v případě, kdy by ji město koupilo nebo v případě, že
by o koupi nemělo město zájem a došlo by k prodeji jinému zájemci. Bohužel, nabídka
přichází ve finančně nepříznivé době. Na to navázala velice obsáhlá diskuse, která se mj.
týkala nabídkové ceny, stavu objektu, možných způsobů využití, když by objekt zakoupilo
město, obav z účelového zakoupení objektu jiným subjektem za účelem např. zřízení
ubytovny. V souvislosti s využitím objektu ze strany města byly diskutovány otázky získání
možných dotací (byty pro seniory, startovací byty apod.). Zazněly i obavy z případných
budoucích provozních nákladech, pokud by zde např. město chtělo realizovat rozšíření
bydlení s možnostmi pečovatelské služby apod. Radní se shodli, že bude třeba nabídnout
těm, kdo budou rozhodovat (zastupitelé atd.) možnost návštěvy objektu. Prodej má být
realizován přes realitní kancelář. Dále bude třeba prověřit možnosti dotací. Na tomto základě
byla doplněna 2 usnesení. Všechna 3 usnesení pak byla schválena.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 39-2248/20
RM byla seznámena s nabídkou na koupi těchto nemovitých věcí: budovy č. p. 471 Hotelu Metuj,
která je součástí pozemku st. p. č. 233/2, vč. všech přiléhajících pozemků a staveb tedy: st. p. č.
234/1, st. p. č. 2099, st. p. č. 2100/2, jejíž součástí je budova bez čp/če se způsobem využití
občanská vybavenost a pozemek p. p. č. 259, vše v k. ú. Nové Město nad Metují z vlastnictví fy EG
REAL a.s., se sídlem Točitá 1964/34, 140 00 Praha, za nabídkovou (obvyklou) cenu stanovenou dle
znaleckého posudku ze dne 06.04.2020 znalkyně Hany Grohové z Vlkova, a to ve výši 15.157.000
Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 39-2249/20
RM ukládá OMM zorganizovat prohlídku objektu býv. hotelu Metuj za účasti: realitní firmy, vedení
města, zastupitelů, členů Finančního výboru ZM, členů Komise pro výstavbu a rozvoj, členů Komise
sociální a vedoucích odborů a oddělení MěÚ.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 39-2250/20
RM ukládá MST a OMM prověřit vhodné dotační tituly k přestavbě objektu býv. hotelu Metuj na
bytové (startovací, malometrážní apod.) a sociální účely.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Informace o plnění úkolu č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019
Identifikace:
ZM přijalo usnesení č. ZM 4-108/19 ze dne 18.04.2019, ze kterého vyplývá tento úkol: „ZM
ukládá ST jednat s p. [osobní údaj odstraněn] ohledně jeho právního vztahu k části pozemku
města, který využívá.“ Součástí tohoto bodu jsou přílohy o plnění úkolu vč. Zápisu z jednání.
Vzhledem k tomu, že v březnu 2020 proběhla schůzka, za které byl pořízen zápis s určitými
závěry, které se týkají dalšího možného postupu. Je třeba, aby tyto skutečnosti projednala RM
s tím, že by následně byla tato záležitost do jednání ZM 12 (14.05.2020), jako samostatný bod
jednání.
Odůvodnění:
Viz zápis z jednání 13.03.2020 - k projednání a k postoupení s případným doporučujícím
usnesením do ZM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
ST + MST informovali o schůzce s [osobní údaj odstraněn], upozornili na zajímavé závěry - viz
Zápis ze schůzky. Ing. Maur - váže projednání tohoto bodu i s bodem 3/2, má to souvislost a
obojí bude v jednání ZM 12. V zápise se mluví o developerském záměru, ke kterému by se
[osobní údaj odstraněn] měli zájem připojit, ale není z toho jasné k jakému záměru.
Každopádně vnímá to, že je třeba mít městský pozemek, kterého se to týká, již připravený tak,
aby bylo možné ho nabídnout k prodeji a zástavbě. Na to navázala velice obsáhlá diskuse
všech radních, která se mj. týkala vazeb budoucí zástavby na RP - bylo vysvětleno, že kromě
úprav v textových částech RP (jde o rozvolnění podmínek) zde nebude nijak změněno
hmotové řešení. Z toho by pak měl vycházet developerský projekt zástavby těchto pozemků.
Je to cesta, aby se v tomto území začalo něco dít a docílilo se budoucí zástavby, která bude
hmotově i výškově korespondovat s již realizovanou novou zástavbou. Radní dále v těchto
souvislostech diskutovali o stávajícím stavu a budoucím vývoji v celém území "zlatého
trojúhelníku", hlavně pak o akceleraci aktualizace RP, aby mohlo být přikročeno konečně k
řešení prostoru v ul. Nerudova.
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 39-2251/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí závěry z jednání mezi ST, MST a p. [osobní údaj odstraněn] st.
a p. [osobní údaj odstraněn] ml. týkající se budoucnosti pozemků st. p. č. 306 a p. p. č. 383 vše v k.
ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: ST, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Otevřený dopis jednatelky fy CIS-cestovní agentura s.r.o. ze dne 21.04.2020 projednání posunutí termínu odstranění stavby CIS
Identifikace:
Dne 21.04.2020 byl vedení města Nové Město nad Metují prostřednictvím e-mailu doručen
dopis jednatelky fy CIS-cestovní agentura s.r.o., T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad
Metují, pí Libuše Matoušové, ve věci projednání posunu termínu odstranění stavby objektu
CIS. Jedná se o otevřený dopis adresovaný zastupitelům, proto bude vložen k projednání do
ZM 12. Podrobnosti viz přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o otevřený dopis jednatelky fy CIS-cestovní agentura s.r.o., T. G. Masaryka 69, 549
01 Nové Město nad Metují, pí Libuše Matoušové, ve které žádá zastupitele o projednání
posunutí termínu odstranění stavby CIS.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Podrobná diskuse viz bod 3/1. Radní odhlasovali usnesení ve znění: "RM doporučuje ZM
nesouhlasit s posunem termínu odstranění stavby..." - hlasováno - 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 39-2252/20
RM doporučuje ZM nesouhlasit s posunem termínu odstranění stavby CIS (CIS-cestovní agentura
s.r.o., T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují).
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Zápis z 11. zasedání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 03.03.2020
Identifikace:
RM je předkládán zápis č. 11 z jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, které se uskutečnilo
dne 03.03.2020 v zasedací místnosti č. 1 MěÚ Nové Město nad Metují - viz příloha k tomuto
bodu. Bod byl na RM 36 odložen a posunut na další jednání RM s tímto usnesením: RM
projednání jednotlivých podnětů vyplývajících ze Zápisu č. 11 z jednání Komise pro výstavbu
a rozvoj, které proběhlo dne 03.03.2020, do některého z dalších jednání RM, po skončení
krizového stavu vyhlášeného vládou ČR. Vzhledem k tomu, že budou radní fyzicky přítomni
na jednání RM v zasedací místnosti, je Zápis znovu do RM předkládán. Zápis je předkládán
RM na vědomí a k případnému zadání úkolů či přijetí souvisejících dalších usnesení.
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Odůvodnění:
Projednat a seznámit se se zápisem KVR.
Doporučení KVR Radě města:
Téma: Projednání studie Dubinky – František v novém variantním provedení ze dne
24.02.2020
Bod 1/ Profil 1 – bez připomínek (jednostranný chodník, řešena šířka veřejného prostoru, šířka
komunikace je dle studie arch. Kaplana).
Bod 2/ Profil 2 – aktualizace parkovacích stání, zúžení veřejného prostoru komunikace,
rozšíření zeleného pásu.
Z projednání: šířka komunikace je v návrhu dle studie arch. Kaplana, veřejný prostor v šíři 10
m se jeví jako dostačující, zelený pás oproti minulému řešení rozšířen z 1 m na 2 m, řešit také
dopravní značení pro zákaz stání. Hlasováno pro veřejný prostor v šíři 10 m, parkovací místa
dle návrhu 1 dům/ 1 parkovací místo v ulici Luční splněno, rozšíření zeleného pásu na 2 m.
Bod 3/ Hildenská ul. – severní část: návaznost výstavby a řešení dopravy.
Hlasování o návrhu předkladatele (vozovka je v návrhu v šířce dle studie arch. Kaplana
kategorie D1, chodník jednostranný, zachování klidových obytných zón v ulicích kategorie D1
dle studie arch. Kaplana, dopravní obslužnost řešit v budoucnu v severní části lokality po
komunikacích typu C dle návrhu arch. Kaplana – viz studie arch. Kaplana, situace ulic a
průvodní zpráva).
Bod 4/ Profily ulic Dušnická a Gernická: návrh v souladu se studií arch. Kaplana, bez
připomínek
Bod 5/ Umístění kontejnerů: bez připomínek, vysloven souhlas s umístěním na daném místě
OMM: Tato záležitost byla projednána na RM 35, kde RM měla závěry několika komisí včetně
KVR.
Téma: Projednání zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Urbanistickoarchitektonická studie areálu bývalých kasáren“ ve variantě z 18.02.2020
KVR doporučuje městu jednat, zjistit představu a podmínky KHK a poté je zapracovat do
studie města, do zadání, a rovněž zvážit, zda je návrh vůbec řešitelný (studie musí být
v souladu s plánovanou vizí KHK).
OMM: jednání probíhají, záležitost byla projednána na RM 35 čl. 3/13:
RM ukládá OMM zahrnout záměr Královéhradeckého kraje na výstavbu komunitního Domova
pro osoby se zdravotním postižením do zadávací dokumentace na zpracování "Urbanisticko architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují".
Téma: Budoucnost pozemku p. č. 589/1 vedle Retail parku směrem k Vrchovinám
KVR v tuto chvíli nedoporučuje prodej pozemku ani jeho části bez znalosti záměru využití
tohoto území v návaznosti na širší vztahy.
OMM: projednáno na RM 35 čl. 3/8:
RM doporučuje ZM uložit OMM zveřejnit minimálně na 90 dní záměr města prodat pozemek p.
p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují nejvyšší nabídce za minimální cenu 1.450 Kč/m2 dle
předloženého záměru města, doplněného o připomínky radních s tím, že součástí nabídky
bude zpracování zastavovací studie vč. vizualizace, která bude řešit celé území, resp. celý
nabízený pozemek.
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Různé
Téma: Oprava komunikace do náměstí
KVR doporučuje RM zabývat se tím, aby součástí rekonstrukce komunikace bylo i zajištění
celkové stability úseku ulice U Zázvorky, nikoliv pouze krytu komunikace.
OMM: ŘSD ČR má v plánu provést rekonstrukci v tělese vozovky do hloubky cca 1m, o
navrtávání skalního masivu neuvažují. KVR byly následně zaslány výstupy z
inženýrskogeologického průzkumu, které přikládáme také RM. Na případné další reakce členů
KVR čekáme. MST záležitost projednal s Ing. O. Krásným, který se v této oblasti pohybuje a
realizoval již dříve zpevnění skalního masivu Na Zadomí. Podněty členů KVR projednáme na
ŘSD ČR s vybraným zpracovatelem PD.
Téma: RP Rychta a lokalita u kina
KVR doporučuje RM uskutečnit konzultace s nezávislými urbanisty, kteří vyhodnotí stávající
stav RP Rychta. (Neproběhlo hlasování, jedná se o podnět člena KVR)
OMM: Proběhla konzultace s nezávislými urbanisty a architekty v rámci tržní konzultace. Po
seznámení s RP Rychta nikdo z nich neměl potřebu zásadně měnit současný platný RP
Rychta.
Rozsah změn, odlišnosti byly projednány s vedením města, na RM a ZM. Na ZM bylo
uvedeno: "Na základě zjištěných nesouladů z pohledu novelizovaného znění Stavebního
zákona a projektu Terminál Rychta, kde se podrobnějšími dokumentacemi prověřilo a navrhlo
jiné a vhodnější řešení, je v současné době příhodné provést aktualizaci "Regulačního plánu
území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují".
Aktualizace spočívá v počtu parkovacích míst, uspořádání uličního prostoru, přístřešky na
autobusovém terminálu, jiné řešení místo objektu označeného N8 (mnohoúhelníková stavba
mezi autobusovým terminálem a ul. Nerudova) apod. RM doporučila ZM schválit pořízení
změny "Regulačního plánu Rychta".
V druhé polovině roku 2019 byl podán občanem podnět na prohlášení Kina 70 na kulturní
památku. Začátkem roku 2020 Ministerstvo kultury rozhodlo o zamítnutí podnětu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi vystoupil radní Ing. Němeček - k podnětu Ing. Brože, který se týkal návrhu řešení do
větší hloubky, než zpracoval Ing. Krásný - vznesl dotaz, zda ta skladba v podloží je optimální
nebo se bude po nějaké opravě zase silnice hroutit? MST - s Ing. Krásným, který je rovněž
členem Komise pro výstavbu a rozvoj, absolvoval obhlídku a konzultovali způsoby řešení návrh Ing. Brože nebyl považován za vhodný, tvrdým propojením povrchu komunikace s
podložím by se přenášely otřesy přímo do skály. MST přidal další podrobnosti navrhovaného
technického řešení, které bude zpracovávat projektant. Další diskuse radních a vedoucího
OMM se týkala výsledků měření, odvodnění komunikace, termínů a rozsahu možných oprav
ze strany ŘSD ČR, využití institutu havarijního stavu při vyvíjení tlaku na vlastníka
komunikace, tj. ŘSD ČR. Mimo toto téma ještě zazněl dotaz na koeficient parkování v
Dubinkách. Žádné další usnesení nikdo nenavrhnul - Zápis z 11. zasedání Komise pro
výstavbu a rozvoj ze dne 03.03.2020 byl vzat na vědomí 6 hlasy. Jeden radní nebyl přítomen
při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 39-2253/20
RM bere na vědomí zápis č. 11 jednání Komise pro výstavbu a rozvoj ze dne 03. 03. 2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/4 Pořizování územních studií - postup
Identifikace:
Na základě usnesení RM 36 předkládá OMM ve spolupráci s OVRR do RM, shrnutí
dosavadních postupů při pořizování územních studií na území Nového Města nad Metují.
Odůvodnění:
Postup pořízení a projednání územní studie - viz příloha tohoto bodu.
Tento bod byl projednán na RM 36 a na základě diskuse a kritických připomínek k postupům
při pořizování a projednávání územních studií, bylo přijato toto usnesení: "RM odkládá
projednání a schválení postupu pro pořízení a projednání územních studií na území Nového
Města nad Metují s tím, že ukládá OMM shromáždit připomínky a dotazy radních k tomuto
materiálu a předložit je včetně vyjádření dotčených odborných útvarů k dalšímu projednání v
RM."
OMM zajistil rozeslání navrženého postupu k připomínkování všem radním. Vyjádřilo se pouze
vedení města s tím, že k tomu nemá dalších připomínek. Od radních nebyly na OMM zaslány
připomínky žádné. Záležitost je nyní v duchu přijatého usnesení znovu předkládána do RM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz - od kdy jsou tyto postupy dodržovány? ST a OMM - tyto postupy vzešly
z praxe, takto se při zpracování studií dosud postupovalo, pouze nyní se to shrnulo do
jednoho materiálu. Pan Jarolímek vyjádřil nesouhlas, dle jeho vlastních zkušeností konzultace
s vlastníky neprobíhaly. ST oponoval, že konzultace s p. Jarolímkem i s jinými vlastníky vždy
probíhaly. Pan Jarolímek uvedl, že sice byl osloven a dával své podmínky, ale výsledek tomu
neodpovídal. K tomu přidával i další příklad ve Spech. Na tyto podněty opakovaně reagoval
nesouhlasně ST a s podrobným vysvětlením i Mgr. Balcar, který pořizování studií za OVRR
zaštiťoval. Ing. Maur by viděl cestu k tomu, aby z takových jednání s vlastníky byl pořizován
zápis - to by doporučil zároveň také doplnit do předložených postupů při pořizování územních
studií. Dále mu chybí proces většího prostoru pro seznámení a projednání studií se
samosprávou. Na to reagoval ST s informacemi o jak rozsáhlý, dlouhodobý a složitý proces
šlo, kdy ani ST s MST nezvládali být úplně u všeho. Tou odbornou zárukou jsou v těchto
procesech odborné útvary MěÚ. Dále zazněl návrh p. Jarolímka na další doplnění, a to "ohled
na soukromé zájmy vlastníků". Jak pořizování zápisů z jednání s vlastníky, tak doplnění tohoto
dalšího doplnění "postupů" bylo zapracováno a radní pak hlasovali o upravené příloze.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 39-2254/20
RM schvaluje předložený postup pro pořízení a projednání územních studií na území Nového
Města nad Metují ve znění upravené přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/5 Změna č. 1 RP Rychta - zadání
Identifikace:
RM 35 přijala usnesení "RM ukládá OMM předložit do programu RM 38 návrh zadání Změny
č. 1 RP Rychta." Zadání bylo zpracováno OVRR, proběhlo připomínkování a schůzka OMM s
vedením města a externím autorizovaným architektem Ing. arch. Pavlem Zadrobílkem (viz
hlášení k úkolu v RM 38 a 39). Předložené zadání na Změnu č. 1 RP Rychta je RM
předkládáno na vědomí a k seznámení. V případě, že nebudou další připomínky ze strany
města, OVRR zahájí projednání s dotčenými orgány podle harmonogramu.
Odůvodnění:
Při schvalování usnesení je třeba postupovat v rámci samosprávních procesů jako je např.
změna regulačního plánu podle stavebního zákona. Tedy ST je pověřen, aby spolupracoval s
pořizovatelem (osoba z OVRR). Obsah zadání změny RP je v příloze tohoto bodu. V rámci
změny RP Rychta nedojde k zásadním změnám, stávající RP Rychta respektuje základní ideu
a nemění ji. Z tohoto důvodu nebylo zadání na změnu předloženo komisím. V případě, že by
RM požadovala projednat nějaké další korekce, došlo by návazně k úpravě harmonogramu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi k tomuto bodu vznesl dotaz Ing. Maur - od kdy platí příloha č. 11 vyhlášky č.
500/2006 Sb.? Povolán Mgr. Balcar z OVRR (příchod ve 14:35 hodin), který uvedl, že příloha
č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. je platná od doby tehdy nového stavebního zákona, tj. od roku
2006 (s účinností od r. 2007). Dále uvedl, že není ale připraven na to, aby nyní přesně
odpověděl na to, jaké části přílohy č. 11 byly novelizovány. Nebylo mu zadáno, aby připravil
takovouto analýzu. Ing. Maur - jde mu o to, jestli vyhláška (příloha) platila již před RP. OVRR znovu zopakoval, že by musel provést analýzu. Ve chvíli, kdy píše jakékoliv zadání, tak je tam
odkaz, že musí být vše zpracováno v souladu s přílohou (vyhláškou). Na to navázala další
obsáhlá diskuse přítomných, ve které radní mj. vznášeli dotazy a připomínky k tomu, proč celý
proces jde tak pomalu, čeho všeho se týká, podrobně se vraceli k počátkům vzniku RP,
procesu stavebního řízení k terminálu a k ul. Nerudova, pojmosloví v RP - např. "rozvolnění
podmínek", k termínům a dalšímu postupu při zpracování úprav RP, Kinu 70 a řešení jeho
okolí apod. Nakonec bylo hlasováno o navrženém usnesení - 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 39-2255/20
RM bere na vědomí zpracovaný koncept Zadání změny č. 1 Regulačního plánu území mezi ulicemi
Nádražní, Boženy Němcové a T. G. Masaryka, Nové Město nad Metují, bez připomínek.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v rámci k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
V návaznosti na usnesení č. RM 34-1956/20 (zpracování odborného posudku na výsadbu
stromů v k. ú. Nové Město nad Metují), předkládáme RM ke schválení podání žádosti o dotaci
do výzvy MŽP č. 9/2019 na projekt Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, II. etapa.
Bude se jednat o výsadbu 17 ks listnatých stromů s obvodem kmínku v 1 metru 12-14 cm před
ZŠ Malecí (viz situace v příloze tohoto bodu). Součástí projektu bude i nákup 17 ks
zavlažovacích vaků, pořízen odborný posudek (zpracovala fy green4plan s.r.o.) a povinná
publicita. Celkové výdaje jsou ve výši cca 115.500 Kč, předpoklad dotace až 100 % (závisí na
konečné ceně stromů, výzvou dán limit 1 ks stromu vel. 12-14 cm/4.000 Kč). Neuznatelným
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výdajem je práce spojená s výsadbou či kácení, bude zajištěno pracovníky TS, příp.
dobrovolníky z místní komunity (výzva je zaměřena na zapojení veřejnosti, bude potřeba
zajistit PR celé akce).
Odůvodnění:
Komise ŽP doporučila začít s výsadbou nových stromů na území města. V rámci katastru
Nového Města nad Metují byly původně vybrány lokality - nám. 17. listopadu a park před
Husovým sborem. Bohužel ani po měsíčním vyjednávání s fy New Visit s.r.o. (zpracovatel
územních studií pro tyto lokality) nedošlo ke shodě při zadání zpracování povinné přílohy
žádosti o dotaci - odborného posudku. Předseda komise ŽP byl o vzniklé situaci informován a
navrhl podat žádost na výsadbu stromů v jiné lokalitě, a to před "ZŠ Malecí". Jako podklad pro
zpracování odborného posudku bude využita projektová dokumentace na venkovní úpravy
před "ZŠ Malecí" z roku 2016.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vznesl dotaz, proč s námi nechce spolupracovat fy New Visit s.r.o.? ORM - k
žádosti byl potřeba odborný posudek, který bylo nutno zpracovat v krátkém časovém období v tomto čase by ho zpracovala fy green4plan s.r.o., na dané území je však zpracována studie
p. Jiránka z fy New Visit s.r.o., fy green4plan s.r.o. chtěla jejich souhlas, aby mohli posudek
zpracovat. Tento souhlas ale nezískali, ze strany fy New Visit s.r.o. nám dali nabídkovou cenu
na zpracování posudku, avšak s časovými průtahy a my jsme byli tlačeni časem kvůli
dotačním podmínkám. Při zpracování jinou firmou by souhlas fy New Visit s.r.o. nepožadovala
(jednalo se o vztahy mezi těmito 2 konkrétními firmami). Každá firma k tomu bude přistupovat
jinak. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 39-2256/20
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva životního prostředí č. 9/2019 na projekt
Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, II. etapa.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Splašková kanalizace v ul. Rezecká - přípojky
Identifikace:
Firma
Zdeněk
Klíma,
IČO:
HYPERLINK
"http://wwwinfo.mfcr.cz/cgibin/ares/darv_res.cgi?ico=11054522&jazyk=cz&xml=1"11054522, realizuje stavbu vodovodu a
splaškové kanalizace v ul. Rezecká pro VaK Náchod, a.s. Do rozpočtu stavby je zahrnut
kanalizační řad, napojení stávajících přípojek a vysazení odboček pro nemovitosti, které
nebyly napojeny na stávající kanalizaci. Část nových přípojek v pozemku komunikace ul.
Rezecká na p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují mezi odbočkou a hranicí pozemku
soukromých vlastníků není do nákladů stavby zahrnuta. Firma Klíma předložila
předpokládanou cenu za 1 m přípojky ve výši 4.548 Kč vč. DPH. Jedná se o 10 přípojek
v celkové délce 37,5 m. Celková předpokládaná cena za provedení přípojek je 170.550 Kč vč.
DPH. Cena bude upřesněna dle skutečného stavu podloží při provádění a skutečného počtu
přípojek, které budou hrazeny z rozpočtu města. Z důvodu realizace asfaltového krytu městem
je třeba schválit provedení přípojek a jejich financování městem. Dále je třeba schválit udělení
výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu na uzavření objednávky mezi
městem a firmou Zdeněk Klíma na provedení přípojek.
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Odůvodnění:
Město plánuje po dokončení kanalizace a vodovodu realizovat rekonstrukci živičného krytu
v ul. Rezecká. Po dokončení kanalizace budou muset být ze zákona všechny nemovitosti
napojeny na novou kanalizaci. VaK provede na své náklady přepojení všech nemovitostí
napojených na stávající kanalizaci. Nové přípojky u nemovitostí, které byly odkanalizovány
jiným způsobem nebo odkanalizovány, nebyly bohužel zahrnuty v rozpočtu stavby kanalizace
ani v projektové dokumentaci. Město oslovilo dopisem všechny vlastníky nemovitostí, které
přípojky nemají, aby sdělili požadavky na umístění přípojek ke svým nemovitostem, zajistili si
projektovou dokumentaci na přípojky kanalizace a požádali o územní souhlas. Zároveň byli
upozorněni na zákonnou povinnost připojení na kanalizaci po realizaci kanalizačního řadu.
Většina obyvatel své požadavky sdělila, a zjištěné informace byly zaslány VaK(u), pro
umístění odboček z kanalizačního řadu. Aby nedošlo k zásahům do nového živičného krytu, je
třeba provést části přípojek z kanalizačního řadu na hranici pozemků jednotlivých nemovitostí
před realizací asfaltového krytu. Na svých pozemcích si budou realizovat přípojky vlastníci na
vlastní náklady. Z důvodu problematického jednání s vlastníky by bylo vhodné části přípojek
v pozemku komunikace financovat z prostředků města. Obdobně bylo řešeno i při realizaci
kanalizace ve Vrchovinách, kde rovněž město platilo vyvedení přípojek mimo komunikaci, aby
nedošlo k zásahu do živičného krytu komunikace při napojení jednotlivých nemovitostí.
Náklady na 1 m délky přípojky jsou stanoveny dle cen předložených ve výběrovém řízení na
dodavatele stavby kanalizačního řadu Je počítáno se zeminou střední třídy těžitelnosti.
Konečná cena bude určena dle skutečně provedených prací. Navýšení může představovat až
20 %. Celkový počet přípojek bude upřesněn VaK(em). Předpokládaný počet nových přípojek
vychází z původní informace od Vaku před realizací stavby. Zákres uvažovaných přípojek je v
příloze bodu jednání. Přípojky v pozemku komunikace je nutné realizovat dodavatelem
kanalizačního řadu, z důvodu, aby se neprodlužovaly dopravní omezení komunikace a nebyly
prováděny výkopy v komunikaci po dokončení kanalizace. ORM doporučuje souhlasit
s financováním nových přípojek a schválit udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Přípojky by byly financovány z položky § 2212 Rekonstrukce
živičného krytu v ul. Rezecká, není nutné rozpočtové opatření.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy radních se týkaly počtů přípojek, důvodů proč VaK takto postupoval a proč to musí
řešit město a rovněž i zaplatit. Na dotazy odpovídali MST, vedoucí OMM a ORM. Vedoucí OF
doplnil ještě o informaci, že po realizaci se bude muset vyřešit vlastnictví těchto nových
přípojek v pozemku města, buď se to majitelům jednotlivých přípojek daruje, nebo odprodá,
konzultoval to s PRAV.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 39-2257/20
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 6 výhradní dodavatel na provedení částí přípojek uložených v pozemku komunikace ul. Rezecká p. p.
č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují za předpokládanou cenu 170.550 Kč vč. DPH. Konečná cena
bude určena na základě skutečně provedených prací.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 39-2258/20
RM schvaluje zadání zakázky na realizaci části přípojek uložených v pozemku komunikace ul.
Rezecká p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují, za předpokládanou cenu 170.550 Kč, firmě
Zdeněk
Klíma,
IČO:
HYPERLINK
"http://wwwinfo.mfcr.cz/cgibin/ares/darv_res.cgi?ico=11054522&jazyk=cz&xml=1"11054522, a pověřuje ORM uzavřením
objednávky. Konečná cena bude určena na základě skutečně provedených prací.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Žádost o zřízení 4 parkovacích míst v ul. Třešňová
Identifikace:
Dne 01.04.2020 byla na město doručena žádost o vyjádření se k záměru na vybudování 4
parkovacích míst před RD č. p. 555 v ul. Třešňová na pozemku p. p. č. 759/5 v k. ú. Nové
Město nad Metují, který náleží k RD. Úpravami by byl odstraněn plot a v šíři 4 parkovacích
míst by byl přejížděn chodník.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že odborné útvary a
vedení města nedospěly k jednotnému názoru, je rozhodnutí o možnosti realizovat záměr
parkovacích míst pře domem č. p. 555 s odstraněním plotu a přejížděním chodníku v celé šíři
4 parkovacích stání předložen do RM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Komentář podal ST - problém s navrhovaným řešením nemá, i když to může značit určitá
rizika a určitý precedens. Jedná se o předběžný dotaz žadatelů, jestli se touto cestou mohou
vydat. Mgr. Hylský a Ing. Němeček - uvedli přirovnání k návrhu přejíždění chodníku na
parkovací místa v ul. Klosova. Další diskuse se týkala počtu budovaných parkovacích míst,
najíždění na ně, porušení urbanistických zásad, ke kterému by došlo při umožnění tohoto
řešení parkování - viz narušení architektonického rázu ul. Třešňová. ARCH uvedl, že jde o
rozhodnutí, podle kterého by se pak mělo postupovat i v dalších případech. Zrušením plotu a
předzahrádky a realizací 4 parkovacích míst, bychom narušili celou ulici - nastavil by horní
úroveň a nepovoloval to z důvodu dalších obdobných žádostí - není pro změnu charakteru
ulic. Další diskuse se týkala i zjednosměrnění navrhovaného např. ze strany MP. V rámci
diskuse nezazněl žádný protinávrh k usnesením, takže bylo hlasováno o nich. 1/ nesouhlas se
žádostí - 4 pro, 3 proti, 0 zdržel se - tzn., usnesení bylo schváleno. 2/ zjednosměrnění ul.
Třešňová - hlasováno - 0 pro, 4 proti, 3 zdržel se - usnesení přijato nebylo a provoz zde
zůstává nadále obousměrný.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 39-2259/20
RM nesouhlasí se záměrem na vybudování 4 parkovacích míst (šikmých nebo kolmých) v ul.
Třešňová před RD č. p. 555 z důvodu narušení jednotného rázu ulice, která má po svých obvodech
oplocení s vjezdovými a vstupními branami.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/8
RM ukládá OMM zahájit kroky vedoucí k zjednosměrnění ul. Třešňová.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato

3/9 Rekonstrukce umělé vodní nádrže ve Vrchovinách - dodatek č. 1
Identifikace:
V rámci akce „Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny
v Novém Městě nad Metují“, která v současné době probíhá, jsou prováděny práce na objektu
SO - 03 - Zatrubnění. Objekt SO - 03 se týká provedení zatrubnění od výpustného zařízení do
přilehlého potoka. V tomto objektu došlo k mírné změně trasy vedení potrubí a zároveň k
nepředvídatelným vícepracem z důvodu skutečného uložení vedení vodovodu a kanalizace.
Na tyto práce je předkládán k odsouhlasení dodatek č. 1.
Odůvodnění:
V rámci akce bylo přistoupeno ke změně části trasy trubního vedení, čímž nebylo nutné
provádět 2 navržené šachty na této trase a trasa trubního vedení byla zároveň zkrácena. Na
změnu prací je předkládán rozpočet na méněpráce v celkové výši -107.091,61 Kč bez DPH.
Během realizace trubního vedení přes stávající komunikaci bylo zjištěno, že stávající umístění
kanalizace je v jiné hloubce (o 0,5 m níže), než bylo uvedeno v PD. Z tohoto důvodu byl
zvýšen objem zemních prací, délka trubního vedení a hloubka uložení nových šachet. Jednou
z podmínek VaK(u) pro uložení potrubí je, že nové potrubí pro odvedení vody z nádrže musí
být uloženo pod touto kanalizací. Na tuto změnu je předkládán rozpočet na vícepráce
v hodnotě 65.896,93 Kč bez DPH. Změna na objektu SO 03 Zatrubnění činí celkem 41.194,68 Kč bez DPH, tj. je celkem -49.845,56 Kč vč. DPH. Celková cena díla se snižuje na
částku 1.986.584,44 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 39-2260/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní
nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují“, která je uzavřena mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou POPR spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské
Předměstí, IČO: 46509283, kterým se celková cena díla snižuje o -49.845,56 Kč vč. DPH na
celkovou cenu díla 1.986.584,44 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 Pozastavení vybraných investičních akcí
Identifikace:
Vedení společně s OMM předkládá RM návrh na možné úspory v rozpočtu ORM 2020 s
ohledem na předpokládanou ekonomickou situaci města způsobenou pandemií koronaviru
COVID -19 v ČR a to na základě usnesení č. RM 38-2227/20: "RM ukládá ST zahájit přípravu
úsporných opatření k pokrytí předpokládaných poklesů daňových příjmů a společně s MST,
OMM a OF předložit na RM 39 přehled investičních akcí, které by v případě potřeby bylo
možné pozastavit nebo odložit".
Je navrženo pozastavení realizací u několika investičních akcí označených v příloze tohoto
bodu.
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Odůvodnění:
S ohledem na očekávaný propad příjmů města způsobeného pandemií koronaviru v ČR je RM
předložen návrh úspor, spočívající v pozastavení realizací v roce 2020 u některých
investičních akcí. Z úspor u pozastavených a ukončených investičních akcí budou navržena
konkrétní RO.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Tomuto bodu byl předřazen bod č. RM 39 - 6/2 - k němu podal komentář vedoucí OF, který
odpověděl na dotazy radních. Podrobný komentář a prezentaci prolínací tabulky v
souvislostech přednesl Ing. Němeček, který je také předsedou FV. Návazně na to pak byly
vedoucím OMM předneseny (rovněž dle tabulky v příloze tohoto bodu) návrhy investičních
akcí, jejichž realizace by mohla být z úsporných důvodů pozastavena a dále akcí, které by
naopak měly být realizovány. Radní prověřovali konkrétní akce, možnosti úvěrů a předpoklady
vývoje rozpočtu v letošním roce v souvislosti se současnou koronavirovu krizí. O pozastavení
jednotlivých akcí radní postupně hlasovali - v usnesení je uveden souhrn těchto akcí.
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 39-2261/20
RM doporučuje ZM schválit pozastavení těchto investičních akcí z rozpočtu ORM: Letní areál
Metuje (§ 3419) 100 tis. Kč + 1 600 Kč, Komunikace v areálu bývalých kasáren - PD (doplatek) (§
2212) 70 tis. Kč, Chodník v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a 245 - PD + realizace (§ 2219) 400 tis. Kč,
Parkovací místa v ul. Klosova (§ 2219) 300 tis. Kč, Komunikace v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212) 5 325 tis.
Kč, Opěrná zeď v ul. Českých bratří - PD (2219) 250 tis. Kč, Zateplení zadní fasády BD čp. 353 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612) 200 tis. Kč, Geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy
vyhlídky (§ 3744) 110 tis. Kč, část akce přístřešky pro autobusové zastávky v NMnM - v ul.
Nádražních a ve Vrchovinách (§ 2221) 300 tis. Kč. Další úspory vyplývají z ukončené akce PD rekonstrukce živičného krytu silnice v ul. Rezecká (§ 2212) 160 tis. Kč a z akce Rekonstrukce
živičného krytu v ul. Rezecká (§ 2212) 1 000 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/11 ZD - zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém
Městě nad Metují
Identifikace:
OMM předkládá RM ke schválení zadávací dokumentaci na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují vč. SOD, do které byl
zapracován požadavek ze semináře ZM ze dne 12.12.2019 na to, aby o výběru vítězného
uchazeče rozhodovalo ZM. Dále na základě usnesení RM 33:" RM ukládá OMM předložit
upravenou zadávací dokumentaci na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu
býv. kasáren v Novém Městě nad Metují do Komise pro výstavbu a rozvoj a do RM ji předložit
po tomto projednání", byla tato zadávací dokumentace předložena v Komisi pro výstavbu a
rozvoj (dále jen "KVR") dne 03.03.2020. Zápis z tohoto jednání KVR je předložen v
samostatném bodě této RM. V zadávací dokumentaci na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a v související SOD
byly, na základě jednání této KVR, zaneseny podněty projednávané v bodě 3.c a 3.d
uvedeného zápisu (v ZD a SOD vyznačeno červeně). Dále byl do ZD zanesen další možný
pozemek města p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, který byl doplněn jako alternativa
k pozemku p. p. č. 2353, kde by mohl vzniknout komunitní domov pro 18 osob se zdravotním
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postižením, který bude realizovat KHK. Toto doplnění vzešlo z jednání se zástupci KHK, které
proběhlo na MěÚ v Novém Městě nad Metují dne 06.03.2020. Tento bod byl již jednou
předložen v RM 36 dne 23.03.2020, jeho projednání bylo odloženo a RM 36 přijala toto
usnesení "RM odkládá rozhodnutí týkající se zadávací dokumentace na zpracování
urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a ukládá
OMM předložit tuto záležitost do některého z dalších jednání RM, po skončení krizového stavu
vyhlášeného vládou ČR". RM 39 se sejde prezenčně v plném počtu radních, proto je tato ZD
opětovně předložena k projednání. V ZD byly jen posunuty termíny s ohledem na posun
projednávání v RM.
Odůvodnění:
Vyhlášení této veřejné zakázky je navrhováno jako uzavřené. Je třeba schválit tento postup,
neboť tento není obsažen v Zásadách pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Nového Města nad Metují. Urbanisticko-architektonická studie areálu býv. kasáren v Novém
Městě nad Metují bude pro město důležitým materiálem, tato studie obsáhne zásadní území
ve městě, kterému je přikládána velká vážnost, a proto vedení města chce oslovit jen vybrané
architektonické kanceláře v určeném omezeném počtu. Seznam navržených kanceláří vzešel
z Komise pro výstavbu a rozvoj, v příloze je doložena i hlasovací tabulka o jednotlivých
architektonických kancelářích. V seznam je doplněna i jedna architektonická kancelář na
návrh MST a OMM. Do příloh byl vložen i dopis (e-mail) členky Komise pro výstavbu a rozvoj
ze dne 28.04.2020 vč. reakce předsedy této komise.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - v souvislosti s problémy, které v tomto procesu jsou a další se objevují, dává k úvaze,
zda tento proces nepozastavit. Na jednání RM byl přizván Mgr. A. Vít Lukas - příchod v 16:25
hodin. Návazně diskutovali všichni radní. Někteří vyjádřili nesouhlas s pozastavením příprav
na zpracování studie i přes všechny nejasnosti, které zde existují (viz záměry KHK na jejich či
v budoucnu směněných pozemcích apod.). Diskuse se týkala mj. i otázky peněz za
zpracování studie, smysluplnosti studie za současných podmínek, umístění uvažovaného
objektu kraje, načasování apod. Nakonec bylo hlasováno o původním návrhu 5 usnesení - 4
pro, 2 proti, 1 zdržel se - bylo schváleno.
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 39-2262/20
RM souhlasí s tím, že pro vyhlášení veřejné zakázky zpracování urbanisticko-architektonické studie
areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují nebudou použity Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Nového Města nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 39-2263/20
RM schvaluje zadávací dokumentaci na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv.
kasáren v Novém Městě nad Metují a smlouvu o dílo ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 39-2264/20
RM schvaluje seznam architektonických kanceláří pro oslovení na zpracování urbanistickoarchitektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 39-2265/20
RM schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku zpracování urbanisticko-architektonické studie
areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují v tomto složení: Ing. Libor Hovorka, Mgr. A. Vít
Lukas, Ing. Pavel Kašpar, Ing. Milan Slavík, doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, Ing. arch. Michaela
Matoušová a MgA. Viktor Vlach.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 39-2266/20
RM doporučuje ZM schválit vyhrazení si, v souladu s § 102 odst. 3 zákona o obcích, pravomoci
rozhodnout o vítězi veřejné zakázky na zpracování urbanisticko-architektonické studie areálu býv.
kasáren v Novém Městě nad Metují a pravomoci schválit smlouvu o dílo, která bude s tímto
vítězným uchazečem uzavřena.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Město má zpracovánu „PD - Lávka pro pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují“. Je
zažádáno o stavební povolení, ale stále probíhá doplňování dokladů. V současné chvíli nám
chybí souhlas soukromého vlastníka jednoho z dotčených pozemků, který nám odmítl dát
souhlas a mezitím pozemek prodal. Nyní čekáme, až to bude v KN převedeno na nového
vlastníka a ten pak bude požádán o souhlas.
Odůvodnění:
RM 37 rozhodla o tom, že souhlas s definitivním řešením realizace investiční akce "Lávka pro
pěší pod zámkem, Nové Město nad Metují" bude projednán až na jednání té RM, která
nebude probíhat v režimu omezení daných mimořádnými opatřeními vlády ČR. Vzhledem k
tomu, že na RM 39 již budou fyzicky přítomni v zasedací místnosti všichni radní, je nyní
záležitost znovu předložena do RM. Na základě druhého usnesení RM 37 v této věci, je
zároveň v příloze předložena informace o historii přípravy této investiční akce a odpovědi na
otázky člena rady města. Rozpočet zpracovaný projektantem vyšel na 5.163.113,02 Kč vč.
DPH. V rozpočtu města máme schválenu částku 2 mil. Kč. Očekávaný dotační titul nebyl pro
rok 2020 MMR vypsán. Vzhledem k tomu, že došlo k dvojnásobnému navýšení cen (obecný
fakt ve stavebnictví), tak OMM uvažovalo o možnosti cenu lávky snížit. Proto byla poptána,
jako možná varianta, dodávka modulární lávky. Cenová nabídka je přílohou tohoto bodu.
Vzhledem k tomu, že by se stejně musely realizovat některé stavební objekty z již zpracované
PD, a to SO - 001 - Bourací práce a příprava území, SO - 134 - chodník, součástí by zůstaly i
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vedlejší rozpočtové náklady (VRN), dále pak hodinové zúčtovací sazby (HZS) a z hlavní
stavební výroby by vypadla položka „vodorovné konstrukce“, tak by celkové snížení bylo cca o
640 tis. Kč vč. DPH. Náklady na rekonstrukci lávky s použitím a nákupem modulární lávky by
tak odhadem činily 4,5 mil. Kč vč. DPH. O vyjádření k použití modulární lávky byla požádána i
státní památková péče, která nám k tomu vydala souhlasné závazné stanovisko. V případě,
že bude zvolena varianta s použitím modulární lávky, tak bude muset být upravena PD. Cena
za úpravu PD činí 108.900 Kč. Po vydání stavebního povolení na stávající PD, bude muset
být zažádáno o změnu stavby před dokončením z důvodu použití modulární lávky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se ujal úvodního slova - kriticky zhodnotil dosavadní vývoj a postup přípravy této
investiční akce - v kritice, která se týkala oblasti rozvoje města a přípravy investic, pak
pokračoval i v rámci článku 8 - Diskuse. Ke kritice toho, k jakému řešení se dospělo, se
připojili i další radní. Ze strany ST, MST, OMM a ORM zazněly informace o tom, co tyto
problémy způsobilo a jaký byl vývoj celého procesu. Radní se dotazovali na jednotlivé části
procesu přípravy investice, na to, co způsobilo enormní nárůst realizační ceny atd., zda bylo
projektantovi již zaplaceno, a pokud ano, tak co s takovým projektem dál atd. Ze strany OMM
bylo přislíbeno zjistit potřebné skutečnosti a radní informovat. O původně navrženém usnesení
hlasováno nebylo a byl dán návrh na toto usnesení: "RM ukládá OMM předložit k posouzení
předloženého projektu na řešení Lávky pro pěší pod zámkem jiným autorizovaným
projektantem." Termín - do příští RM 40. Odhlasováno - 7 pro.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 39-2267/20
RM ukládá OMM předložit posouzení zpracované „PD - Lávka pod zámkem, Nové Město nad
Metují“ jiným autorizovaným projektantem do příští RM 40, tj. dne 18.05.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/13 Revokace usnesení č. RM 34-1967/20 a č. RM 36-2094/20
Identifikace:
RM 34 dne 24.02.2020 se mj. zabývala seznamem investičních akcí schválených v rozpočtu
2020, na které byla podána žádost o dotaci a přijala usnesení č. RM 34-1967/20 ze dne
24.02.2020 ve znění: "RM ukládá OMM zpracovat návrh nových investičních akcí na opravu
komunikací, které by se mohly realizovat ještě v letošním roce" a jako druhé přijala usnesení
ve znění: "RM schvaluje realizaci investičních akcí z rozpočtu 2020 dle upravené přílohy
tohoto bodu, a to bez ohledu na to, zda na ně město obdrží dotaci či nikoliv". Z důvodu
očekávaného propadu příjmů města způsobeného pandemií koronaviru v ČR je navržena
revokace prvního usnesení, které se týkalo opravy komunikací v ul. Družební, části v
ul. Malecí a v ul. Nad Stadionem (požadavek občanů na řešení povrchu komunikace v ul.
Rovná je řešen samostatným bodem a usnesením RM). Z výše uvedených důvodů je
navrženo k revokaci i usnesení č. RM 36-2094/20: RM doporučuje ZM schválit přípravu,
zpracování a podání žádostí na projekty související s rekonstrukcí Kina 70 v Novém Městě
nad Metují do otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 144
(retenční nádrž) a výzvy č. 146 (zateplení, rekonstrukce topení, měření a regulace a
vzduchotechnika).

Stránka 24

ZÁPIS Z PORADY
RM 39 ze dne 04.05.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Odůvodnění:
Návrh na revokace předložených usnesení je předložen v souvislosti s přijatým usnesením č.
RM 38-2227/20: "RM ukládá ST zahájit přípravu úsporných opatření k pokrytí
předpokládaných poklesů daňových příjmů a společně s MST, OMM a OF předložit na RM 39
přehled investičních akcí, které by v případě potřeby bylo možné pozastavit nebo odložit".
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - měli bychom pokračovat dál v přípravě rekonstrukce Kina 70, i když to bude
třeba na úvěr. ST - v přípravě by šel v etapách a v hledání finančních zdrojů. Vedoucí ORM vzhledem k situaci COVID-19 chtěla znát názor RM, zda v úkolu "příprava a zpracování
žádosti o dotaci na rekonstrukci Kina 70" pokračovat.
První návrh revokace předchozího usnesení, který spočíval v rozhodnutí o pozastavení
zpracování návrhu nových investičních akcí na opravu komunikací, které by se mohly
realizovat ještě v letošním roce - byl schválen - 7 pro.
Druhý návrh revokace usnesení, který by při schválení znamenal nedoporučení ZM
schválit přípravu, zpracování a podání žádostí na projekty související s rekonstrukcí Kina 70
v Novém Městě nad Metují do otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí, radní
neschválili - 1 pro, 6 proti, 0 zdržel se.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 39-2268/20
RM revokuje usnesení č. RM 34-1967/20 ze dne 24.02.2020 ve znění: "RM ukládá OMM zpracovat
návrh nových investičních akcí na opravu komunikací, které by se mohly realizovat ještě v letošním
roce", a to z důvodu očekávaného propadu příjmů města způsobeného pandemií koronaviru v ČR a
ukládá OMM pozastavit zpracování návrhu nových investičních akcí na opravu komunikací, které by
se mohly realizovat ještě v letošním roce.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/13
RM revokuje usnesení č. RM 36-2094/20: RM doporučuje ZM schválit přípravu, zpracování a
podání žádostí na projekty související s rekonstrukcí Kina 70 v Novém Městě nad Metují do
otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 144 (retenční nádrž) a výzvy č.
146 (zateplení, rekonstrukce topení, měření a regulace a vzduchotechnika) a nedoporučuje ZM
schválit přípravu, zpracování a podání žádostí na projekty související s rekonstrukcí Kina 70
v Novém Městě nad Metují do otevřených výzev Operačního programu Životní prostředí, výzvy č.
144 (retenční nádrž) a výzvy č. 146 (zateplení, rekonstrukce topení, měření a regulace a
vzduchotechnika).
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 6, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
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3/14 Dopravní značení - RO
Identifikace:
Pro rok 2020 bylo schváleno na položku dopravního značení 80.000 Kč. V rámci projednávání
a realizací dopravního značení po městě jsou nyní řešeny dopravní značky, se kterými se při
tvorbě rozpočtu na rok 2020 nepočítalo (dopravní zrcadla, zadání PD na DZ piktogramů v ul.
Nádražní, Havlíčkova, Na Strážnici a Nahořanská), dále pak došlo k navýšení předpokládané
ceny na umístění dopravního značení pro zjednosměrnění ul. Sadová a části ul. Dukelská - od
křižovatky s ul. Na Františku po ul. ČSA a to z důvodu úpravy, doplnění přechodného
dopravního značení, kterou provedl zástupce Dopravního inspektorátu Náchod. Proto je třeba
provést rozpočtové opatření - navýšení položky dopravní značení (§ 2212) o částku 70 tis. Kč.
Odůvodnění:
OMM doporučuje provést rozpočtové opatření - navýšení položky dopravní značení (§ 2212) o
částku 70 tis. Kč. Pro realizaci rozjednaného dopravního značení je nyní třeba 58 tis. Kč
doplněné o rezervu 12 tis. Kč na případné řešení dalšího dopravního značení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 39-2269/20
RM schvaluje RO - navýšení akce dopravní značení (§ 2212) o částku 70 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 2212 (org. 1826) Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/15 Aktuální stav projektů ke dni 27.04.2020
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 27.04.2020 ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz p. Jarolímka k dotaci na chodník v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v loňském roce zodpověděla vedoucí ORM. ST - dotaci jsme obdrželi letos. Poté odhlasováno doporučující
usnesení pro ZM.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 39-2270/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 27.04.2020 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/16 Návrh na změnu č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. U Špýcharu
v místě zaniklého č. p. 101 (p. p. č. 2378 a 1/2 v k. ú. Nové Město nad Metují).
Odůvodnění:
Na předmětných pozemcích stála do roku 2019 stavba nemovité kulturní památky č. p. 101.
Tato byla ve 2. polovině roku 2019 nejprve vyjmuta z evidence nemovitých kulturních památek
a následně byla bez povolení stavebního úřadu dokončena její demolice. Pozemek je i nadále
součástí národní kulturní památky - zámku a jeho areálu, současně je pozemek součástí
městské památkové rezervace. V současné době ÚP umožňuje na daném pozemku výstavu
objektu bydlení, což je v příkrém rozporu s veřejným zájmem památkové ochrany. Z tohoto
důvodu je nutné v územně plánovací dokumentaci (tj. jak v ÚP, tak následně i v RP) nastavit
takové podmínky, aby byl tento veřejný zájem zajištěn a památkové hodnoty daného prostředí
byly chráněny proti nové výstavbě. Vzhledem k charakteru navrhované změny je pro její
urychlení a snížení administrativní zátěže vhodné použít zkrácený postup dle stavebního
zákona).
Objektem se zabývala na svém jednání Komise regenerační, a to dne 02.03.2020 na str. č. 3
zápisu, nadpis bodu: Informace o vývoji ohledně čp. 101 v ulici U Špýcharu. Přijala toto
usnesení KREG č. 8/2020: Komise regenerační doporučuje Radě města aktualizaci
Regulačního plánu Městské památkové rezervace s ohledem na zaniklou stavbu č. p. 101.
Komise regenerační doporučuje městu zastávat názor dotčený pozemek nezastavovat novou
stavbou.
Následně projednala tento bod RM a přijala tato usnesení:
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2108/20;
RM bere na vědomí usnesení KREG č. 8/2020 ze dne 02.03.2020 ohledně doporučení zadání
aktualizace Regulačního plánu MPR mimo jiné s ohledem na stav objektů č. p. 101, 1002
1081 s tím, že další postup bude stanoven po doručení předběžného stanoviska MK ČR. RM
pověřuje OMM ve všech jednáních ohledně st. p. č. 38 zastávat stanovisko, že nebude
pozemek po zaniklém objektu č. p. 101 zastavěn žádnou novou stavbou.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2109/20;
RM pověřuje OMM ve všech jednáních ohledně st. p. č. 38 zastávat stanovisko, že nebude
pozemek po zaniklém objektu č. p. 101 zastavěn žádnou novou stavbou.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 36-2110/20;
RM ukládá OMM podat podnět na OVRR ve věci odstranění černé stavby na st. p. č. 38 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - nemá problém s navrženým usnesením, ale chtěl by se vrátit k jednání o změně č.
2, konkrétně k domu č. p. 1002 - dodnes lituje toho, že návrh na změnu ÚP nebyl schválen a
přitom tam bude tento dům v takhle špatném stavu třeba ještě dalších 20 let. Dává proto ke
zvážení, zda by byla nějaká cesta se k tomu vrátit a znovu projednat, např. navrhnout do ZM
revokaci usnesení. OVRR - vysvětlil, že k tomu potřebuje buď podnět občana Nového Města
nad Metují, nebo města Nové Město nad Metují, aby to bylo možné ještě zapojit do procesu
změny č. 2. Jako nejjednodušší způsob proto vidí revokaci usnesení ZM k obdrženému
návrhu na změnu ÚP - v případě schválení je ještě prostor to zahrnout přímo do Zadání
změny č. 2 ÚP. Tato záležitost byla proto samostatně vložena do nového bodu 3/18. Další
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diskuse se týkala změny č. 3 ÚP a změny RP MPR apod. Možností postupu a řešení je tam
více, ale půjde o složitý proces. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/16 USNESENÍ č. RM 39-2271/20
RM doporučuje ZM souhlasit s pořízením změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad Metují
v místě zaniklého domu č. p. 101 (p. p. č. 2378 a 1/2 v k. ú. Nové Město nad Metují) v ul. U
Špýcharu na základě návrhu na tuto změnu ve znění přílohy č. 1, tato změna bude pořizována
zkráceným postupem dle stavebního zákona.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/17 Povolení kácení stromů ul. T. G. Masaryka - Kaštánky
Identifikace:
Na základě přípravy realizace chodníku ul. Kaštánky - T. G. Masaryka v Novém Městě nad
Metují ORM žádá o souhlas vlastníka (Nové Město nad Metují) s pokácením stromů
rostoucích mimo les, které jsou v prostoru budoucí chodníku, který se má letos realizovat
(práce mají začít ve 2. polovině května 2020). Jedná se o 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata)
s obvodem cca 105 cm a 1 ks třešně obecné (Prunus avium) s obvodem cca 115 cm na p. p.
č. 671/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Dále bude nutné pokácet 1 ks Střemchy obecné
s obvodem 30 cm na p. p. č. 671/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, na kterou nemusí být
žádáno o povolení ke kácení.
Odůvodnění:
Pokácení stromů je nutné z důvodu výstavby chodníku ul. Kaštánky - T. G. Masaryka
v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/17 USNESENÍ č. RM 39-2272/20
RM souhlasí s pokácením stromů rostoucích mimo les: 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) na p. p. č.
671/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, 1 ks třešně obecné (Prunus avium) na p. p. č. 671/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují v ulici T. G. Masaryka a ul. Kaštánky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/18 Návrh radního Ing. Maura, MBA, na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne
20.02.2020
Identifikace:
Bod zařazený až přímo v průběhu jednání RM 39. V rámci jednání RM 39 podal radní Ing.
Vilém Maur, MBA, návrh na revokaci usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020. Znění
schváleného usnesení zní: „ZM nesouhlasí s návrhem na změnu Územního plánu Nové Město
nad Metují č. 30 (viz příloha 30).
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Odůvodnění:
V současné době je připraven návrh zadání změny č. 2 ÚP, u kterého doposud nebylo
zahájeno projednávání podle stavebního zákona. Jedním z návrhu na změnu ÚP byl i návrh pí
[osobní údaj odstraněn] na změnu způsobu využití domu č. p. 1102 v ulici Českých bratří. ZM
11 svým usnesením vyslovila s tímto návrhem nesouhlas.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse v bodě 3/16 - návrh Ing. Maura na přehodnocení postoje ZM k návrhu na změnu
ÚP vedoucí k širším možnostem využití č. p. 1102 v ul. Českých bratří. Na základě vyjádření
OVRR (Mgr. Adama Balcara) je tato revokace stále možná, protože doposud nebylo zahájeno
oficiální projednávání změny č. 2. Pokud tedy ZM přijme opačné stanovisko a odsouhlasí
předmětný návrh, může být tak zahrnut do zadání změny č. 2. Hlasováno 4 pro, 3 proti, 0
zdržel se.
K čl. 3/18 USNESENÍ č. RM 39-2273/20
RM doporučuje ZM souhlasit s revokací usnesení č. ZM 11-354/20 ze dne 20.02.2020, které
znělo: „ZM nesouhlasí s návrhem na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují č. 30 (viz
příloha 30).", tak, že ZM souhlasí s návrhem na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují č.
30 (viz příloha 30).
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
31.03.2020
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.03.2020.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 39-2274/20
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 31.03.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Obnovení provozu MŠ
Identifikace:
OŠKS předkládá RM k projednání obnovení provozu mateřských škol zřizovaných městem
Nové Město nad Metují (dále jen "MŠ"). Provoz MŠ byl přerušen na základě podnětu ředitelek
a zástupkyň ředitelky a po projednání v RM ode dne 25.03.2020 do odvolání. Podle
harmonogramu pro uvolnění škol a školských zařízení by měla být ode dne 25.05.2020
umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. Ředitelky a zástupkyně ředitelky
MŠ doporučují otevření MŠ ke stejnému datu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit s otevřením MŠ ode dne 25.05.2020.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský uvedl, že dle jeho názoru by bylo možné otevřít provoz MŠ již dříve, např. již ode
dne 11.05.2020. Důvodem je stabilizovaná situace - není nárůst onemocnění atd. OŠKS nedoporučuje dřívější termín, než dne 18.05.2020, MŠ by nestihly vše připravit dle metodiky,
která byla nyní doručena k obnovení provozu. V návazné diskusi bylo navrhováno jak dne
18.05.2020, tak dne 25.05.2020 (společně s otevřením ZŠ pro I. stupeň). Hlasováno o
protinávrhu Mgr. Hylského - tj. otevřít MŠ ode dne 18.05.2020 - hlasováno - 2 pro, 4 proti, 1
zdržel se - protinávrh nebyl přijat. Původní návrh usnesení - otevřít MŠ ode dne 25.05.2020
společně s I. stupněm ZŠ - hlasováno - 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se - byl přijat.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 39-2275/20
RM souhlasí s obnovením provozu mateřských škol zřizovaných městem Nové Město nad Metují
ode dne 25.05.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Provoz MŠ o hlavních prázdninách 2020
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 32-1853/20 souhlasila s uzavřením mateřských škol v době
hlavních prázdnin. Všechny mateřské školy mají být současně uzavřeny ode dne 20.07. do
dne 31.07.2020. Vzhledem k uzavření mateřských škol ode dne 25.03.2020 do dne
25.04.2020 čerpají někteří zaměstnanci těchto zařízení dovolenou a odpadá tedy hlavní důvod
pro současné uzavření všech mateřských škol v době hlavních prázdnin. Ředitelky a
zástupkyně ředitelky mateřských škol předkládají RM ke schválení nový harmonogram
přerušení provozu jednotlivých zařízení v době hlavních prázdnin (viz příloha k tomuto bodu).
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Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit s navrženým harmonogram přerušení provozu
mateřských škol v době hlavních prázdnin.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 39-2276/20
RM souhlasí s uzavřením provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v roce 2020 takto: MŠ
Rašínova - 01.07. - 24.07.2020, MŠ Na Františku - 27.07. - 21.08.2020, MŠ Pod Výrovem - 07.07. 21.08.2020, MŠ Krčín - 13.07. - 14.08.2020, MŠ Vrchoviny - 13.07. - 14.08.2020. V době hlavních
prázdnin, kdy mateřská škola nebude uzavřena, bude omezený provoz. V souvislosti s tímto
souhlasem ruší RM souhlas s uzavřením provozu mateřských škol schválený usnesením č. RM 321852/20 ze dne 27.01.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 39-2277/20
RM ukládá OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o změně termínů uzavření mateřských
škol v době hlavních prázdnin.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Informace ředitele ZUŠ B. Smetany k úplatě za vzdělávání
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany informoval RM 38 dne 20.04.2020 o ponechání úplaty za vzdělávání.
RM svým usnesením č. RM 38-2220/20 uložila řediteli školy zpracovat návrh reagující na
požadavky radních, přednesené v rámci bodu č. RM - 5/3, a ve spolupráci s OŠKS ho
předložit do programu jednání RM 39. OŠKS předkládá RM návrh ředitele ZUŠ B. Smetany.
Odůvodnění:
Vyjádření ředitele ZUŠ B. Smetany: Dle vyjádření odboru školství KÚ Královéhradeckého
kraje a Asociace základních uměleckých škol ČR se úplata za vzdělání může snížit nebo
odpustit jen v přesně stanovených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří.
Kompenzace pro rodiče za distanční vyučování navrhuji v podobě udržení všech plateb
školného i pomůcek pro výuku v ZUŠ na úrovni tohoto školního roku a půjčování hudebních
nástrojů zdarma.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s ponecháním úplaty za vzdělávání v ZUŠ B. Smetany v plné
výši ve všech oborech za podmínky nezvyšování úplaty za vzdělávání a půjčování nástrojů
zdarma i v příštím školním roce.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byl přítomen ředitel ZUŠ B. Smetany, p. Tomáš Hvězda (příchod v 19:55
hodin), aby odpověděl na dotazy radních k jeho informaci k úplatě za vzdělávání. Dotazy
nebyly žádné, pouze doporučení, aby informace o ponechání výše úplaty za vzdělávání atd.
byla zveřejněna na webových stránkách ZUŠ B. Smetany. Poté odhlasováno.
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 39-2278/20
RM souhlasí s ponecháním úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují v plné výši.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 39-2279/20
RM ukládá řediteli Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují ponechat
výši všech plateb školného i pomůcek pro výuku na současné úrovni a zachovat půjčování
hudebních nástrojů zdarma i ve školním roce 2020/2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 07.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Žádost MK o povolení kulturní akce - Dny evropského dědictví 2020
Identifikace:
MK žádá o povolení tradiční akce pod názvem "Dny evropského dědictví", která se bude konat
v sobotu 12.09.2020 od 9:00 do 18:00 hodin na Husově náměstí. MK žádá RM o zapůjčení
krytého velkého pódia, koberce, 5 ks stánků a 10 ks pivních setů.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Souhlasí, služba bude adekvátně posílena.
Vyjádření OMM: Souhlasím, doporučuji žadateli umístění pódia projednat se SPP.
Vyjádření TS: Souhlasí, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření OŠKS: Souhlasí, jedná se o tradiční akci podpořenou městem.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz, zda nehrozí sankce za zrušení smluv v případě nekonání akce. OŠKS žádné sankce nehrozí, protože se smlouvy neuzavírají. Ing. Prouza - dotaz na autobusy, které
bývají naplněny až 50 cestujícími? ST - na dotaz v současné době neznáme nikdo odpověď,
řekneme si to na koordinační schůzce dne 18.05.2020. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 39-2280/20
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství a s konáním tradiční akce pod názvem
"Dny evropského dědictví" na celém Husově náměstí dne 12.09.2020 od 9:00 do 18:00 hodin.
Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných
prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány
žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 39-2281/20
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením krytého pódia, koberce, 5 ks stánků a 10 ks pivních setů na
akci "Dny evropského dědictví" na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami" dne 12.09.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 39-2282/20
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce, výpomoc
s vytyčením daného prostoru, se zajištěním přípojky na elektřinu, rozmístěním odpadkových košů, 5
ks stánků a 10 ks pivních setů na akci "Dny evropského dědictví" na Husově náměstí v prostoru
před "vlaštovkami" dne 12.09.2020 a MP dohled nad celou akcí.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Identifikace:
V době ode dne 02.05. do dne 16.05.2020 probíhá v MŠ zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021. Ředitelky a zástupkyně ředitelky škol předkládají zřizovateli kritéria
pro přijetí.
Odůvodnění:
Kritéria jsou zpracovaná podle doporučení odboru školství KÚ KHK a jsou obdobná pro
všechny MŠ v Novém Městě nad Metují.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 39-2283/20
RM souhlasí s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v Novém
Městě nad Metují pro školní rok 2020/2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Informace ředitelky MKN ke znovuotevření MKN
Identifikace:
Vláda ČR rozhodla o otevření knihoven od pondělí dne 27.04.2020 (původně se knihovny
měly otvírat až ode dne 08.06.2020). Ředitelka MKN informuje RM o omezení provozu
knihovny a bezpečnostních pravidlech ode dne 27.04.2020 do konce srpna 2020. Provozní
doba bude společná pro oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež: pondělí 8 - 12 a
13 - 18; úterý 8 - 12 a 13 - 15; středa 8 - 12 a 13 - 15; čtvrtek 8 - 12 a 13 - 18; pátek a sobota
zavřeno. Provoz knihovny je omezen na poskytování výpůjčních služeb, základních
informačních a poradenských služeb, služeb veřejného internetu a kopírovacích služeb.
Pohyb uživatelů je omezen na nezbytně nutnou dobu, vstup do knihovny je povolen pouze s
ochrannými prostředky dýchacích cest.
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Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Po diskusi radních byl změněn původní návrh usnesení. Změna se týkala konce omezení
provozu, tj. do dne 30.06.2020. Hlasováno o protinávrhu Mgr. Hylského - 5 pro, 0 proti, 2
zdržel se - protinávrh byl přijat a změněné usnesení odsouhlaseno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 39-2284/20
RM souhlasí s bezpečnostními pravidly a s omezením provozu Městské knihovny Nové Město nad
Metují ode dne 27.04.2020 do dne 30.06.2020 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Rozpočtová opatření 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 10 - 299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2020 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.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 39-2285/20
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 12, tj. přehled úprav rozpočtu 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/2 Dopady změny státního rozpočtu - RO
Identifikace:
V důsledku opatření zavedených v souvislosti s koronavirem COVID-19 dojde k výraznému
poklesu daňových i některých dalších příjmů po celý zbytek letošního roku i v letech
následujících. OF předkládá informaci o předpokládaném dopadu do rozpočtu města a návrh
RO.
Odůvodnění:
MF ČR navrhlo dosud 2 změny státního rozpočtu. První novela zákona předpokládá snížení
daňových příjmů v úhrnu ve výši 55,7 mld. Kč a druhá novela pak další snížení o 55,1 mld. Kč.
Celkový předpokládaný dopad do sdílených daňových příjmů, které jsou i příjmem obcí, je
91,1 mld. Kč.
V oblasti sdílených daní bude mít nejvýraznější finanční dopady na rozpočet města snížení
daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob placenou plátci a daně
z přidané hodnoty. Hrubým přepočtem představuje výše uvedený odhadovaný pokles
daňových příjmů negativní dopad do rozpočtu města částku cca 24,6 mil. Kč. Vzhledem
k tomu, že schválený rozpočet počítal s nižším odhadem některých daňových příjmů, byl by
skutečný dopad v částce cca 18,5 mil. Kč. To samozřejmě platí v případě, že skutečné plnění
se bude blížit stávajícím odhadům výnosu daní.
Vzhledem k aktuálním volným zdrojům je v první etapě navrženo RO, které sníží daňové
příjmy o částku 12 mil. Kč. Další volné prostředky bude město mít až po poskytnutí dotací za
realizované investiční akce (ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce
půdních prostor a Stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici a Nahořanská). Následující RO
bude s ohledem na vývoj daňových příjmů a ostatní nové skutečnosti předloženo na jednání
ZM 13.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 39 - 3/10.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 39-2286/20
RM doporučuje ZM schválit RO – snížení daňových příjmů o částku 12 mil. Kč (položka 1111 –
daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 mil. Kč a položka 1121 – daň z příjmů právnických osob
7 mil. Kč). Pokles daní bude pokryt zvýšením příjmů § 3639 – prodej pozemků ve výši 1,1 mil. Kč,
snížením výdajů § 3113 – akce ZŠ Malecí – odvětrání tělocvičen s rekuperací ve výši 1,2 mil. Kč a §
3635 – územní studie veřejných prostranství ve výši 0,3 mil. Kč a zapojením přebytků minulých let
v části Financování – položka 8115 – změna stavu prostředků na bankovních účtech ve výši 9,4 mil.
Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 39-2287/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Technických služeb, CO – krizové
řízení a MŠ Pod Výrovem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Žádost o částečné prominutí nájemného / platby za umístění kontejnerů na textil v
době SARS-CoV-2
Identifikace:
Na základě současné situace spojené s bojem proti pandemii SARS-CoV-2 a také na základě
dobrých vztahů žádá fy DIMATEX CS, spol. s r.o., o spolupráci ve věci zmírnění ekonomické
zátěže, která je pro fy DIMATEX CS, spol. s r.o., v krizovém provoz kontejnerů na textil v
Novém Městě nad Metují. Ve své žádosti mj. uvádí: "Od 12.3.2020 do současnosti máme
zastavenou velkou část odbytu na textil, přeplněné skladové kapacity, a zvýšené riziko při
sběru pro naše zaměstnance spojené se zvýšenými náklady na hygienu." Z tohoto důvodu fy
DIMATEX CS, spol. s r.o., žádá o prominutí nájmu/platby za kontejnery na textil za období 3
měsíce, a to ode dne 12.03.2020 do dne 12.06.2020, aby alespoň částečně eliminovali ztrátu
ze sběru textilu z kontejnerů. Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko vedoucího OF: Doporučuji posuzovat obdobně jako prominutí nájmu nebytových
prostor a pozemků města (bod č. RM 38 - 4/1), tedy v případě souhlasu prominout ve výši 100
% na dobu 2 měsíců.
Stanovisko OŽP: OŽP doporučuje prominout firmě Dimatex CS, spol. s r. o., nájem za 3
měsíce za umístění kontejnerů na „starý textil“. Důvody uvedené v žádosti jsou relevantní a
vzhledem k dobré spolupráci s touto firmou v minulých letech by bylo dobré je v současné
situaci takto podpořit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - doporučuje souhlas, ale na 2 měsíce, jako rozhodla RM u městských nájmů pro
podnikání. Ostatní radní se přiklání ke stejnému názoru - 2 měsíce. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 39-2288/20
RM projednala ve znění přílohy k tomuto bodu žádost fy DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem: Stará
24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou, IČO: 43224245, o částečné prominutí nájemného / platby za
umístění kontejnerů na textil v době SARS-CoV-2/ a souhlasí s částečným prominutím nájmu/platby
za kontejnery na textil za období 2 měsíce, a to ode dne 12.03.2020 do dne 12.05.2020.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 ZM 12 dne 14.05.2020 - program
Identifikace:
Dne 14.05.2020 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v Kině 70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové
Město nad Metují. Jde o 12. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Podrobný program
zasedání ZM 12 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o řádné veřejné zasedání ZM - náhradní termín za neuskutečněné zasedání dne
16.04.2020, které bylo z důvodu mimořádných opatření v rámci COVID-19 zrušeno.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz p. Jarolímka k bodu 3/2 v programu ZM 12 - žádost občanů o opravy v ul.
Čelakovského. TAJ radním připomněl žádost části občanů ul. Čelakovského, kteří dopis
adresovali jak RM, tak i ZM. Poté odsouhlaseno. Dále byli radní upozorněni na úpravu návrhu
programu - tj. spojení 2 bodů, které se oba týkají objektu CIS s.r.o. - 1 bod byl v článku
Majetkoprávní úkony a 2. bod v článku Rozvoj - obojí je spojeno v 1 bodě, a to v článku
Majetkoprávní úkony.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 39-2289/20
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 12 dne 14.05.2020 od 16:00 hodin v Kině
70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění upravené
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace
Identifikace:
Aktuální informace ST a MST k řešení problematiky koronaviru COVID-19 v Novém Městě
nad Metují. Přehled hlavních aktivit v období ode dne 17.04.2020 do dne 30.04.2020 viz
příloha tohoto bodu. Ostatní informace byly podány ústně přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Informace vedení města pro radní o postupu města a MěÚ při řešení problematiky koronaviru
COVID-19 v Novém Městě nad Metují ode dne 17.04.2020 do dne 30.04.2020.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bližší aktuální informace k tomuto bodu podal radním ST - nadále běží ranní koordinační
porady ve věci problematiky COVID-19, od tohoto týdne již nebudou denně, ale každý 2. den,
situace se postupně uvolňuje a na to průběžně reagujeme. TAJ podal radním mj. aktuální
informace k uvolňování mimořádných opatření spojených s chodem MěÚ, obsazeností na
jednotlivých odborech a odděleních (OMM, OMP, ORM, OSN, ODSH a OVV již fungují v
plném režimu) atd. Poté odhlasováno - vzato na vědomí. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 39-2290/20
RM bere na vědomí "Informace o činnosti bezpečnostní rady města a krizového štábu Nové Město
nad Metují – 17.04. – 30.04.2020", ve znění přílohy tohoto bodu, a dále informace ST a MST
přednesené přímo na jednání RM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Pověření ST ke hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.
Identifikace:
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., svolává řádnou
valnou hromadu na dne 19.06.2020 od 10:00 hodin do Obecního domu Městyse Velké Poříčí,
Náměstí 102, Velké Poříčí. Pozvánka vč. pořadu jednání valné hromady a další bližší
informace viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Valné hromady se za město Nové Město nad Metují zúčastní ST, p. Petr Hable, kterého je
nutné pověřit hlasováním na valné hromadě.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - nemá problém s pověřením na hlasování na valné hromadě. Zmínil ale
celosvětový problém s vodou, velkým suchem atd. Řada obcí v ČR bude bez vody a obce to
budou řešit cisternou s pitnou vodou. V Novém Městě nad Metují to bezprostředně zatím
nehrozí, ale vodou by se mělo šetřit, a proto navrhl poskytnout občanům konkrétní informace
o tom, co se může stát, jaké mohou nastat kroky, tj. možná opatření ze strany VaK(u), Povodí
Labe s.p., města či MěÚ apod. TAJ - požádá OŽP o zajištění odpovědi, která bude e-mailem
rozeslána radním a podle jejich reakce a názoru bude rozhodnuto o případných informacích
pro občany.
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 39-2291/20
RM bere na vědomí účast ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, na řádné valné
hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., dne 19.06.2020 od 10:00 hodin
do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 39-2292/20
RM doporučuje ZM pověřit ST města Nové Město nad Metují, p. Petra Hableho, účastí a kladným
hlasováním ve všech bodech programu řádné valné hromady akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s., která se uskuteční dne 19.06.2020 od 10:00 hodin do Obecního domu
Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Identifikace:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
V čl. 7 odst. 2 písm. f) Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 je stanoveno, že od poplatku za
užívání veřejného prostranství se osvobozují politické strany a hnutí při konání volební
kampaně. Toto osvobození nelze obecně závaznou vyhláškou upravit, neboť podle § 18 odst.
1 písm. c) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
v platném znění, strany a hnutí nesmějí od obce přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění. Je
tedy nutno písm. f) z čl. 7 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 vypustit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 39-2293/20
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění přílohy k
tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Zápis č. 2 z mimořádného jednání Osadního výboru Spy ze dne 11.03.2020
Identifikace:
Zápis č. 2 z mimořádného jednání Osadního výboru Spy (dále jen "OV Spy") konaného dne
11.03.2020 v klubovně ve Spech viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz ke 2. návrhu znění usnesení - tj. fakticky požadavek na novou investici obnova dětského hřiště. TAJ - vysvětlil zavedené postupy při řešení podnětů z jednotlivých
OV, zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města je řešeno prostřednictvím
interní PVO, tj. Porada vedoucích odborů a oddělení, operativa je řešena přímo (TS, OSN) a
věci, které přísluší k rozhodování RM a ZM, jsou odbornými útvary připraveny a následně
předloženy k rozhodování. Poté odhlasována obě 2 navržená usnesení.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 39-2294/20
RM projednala Zápis č. 2 z mimořádného jednání Osadního výboru Spy konaného dne 11.03.2020
v klubovně ve Spech, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 39-2295/20
RM ukládá TAJ, v návaznosti na Zápis č. 2 z mimořádného jednání Osadního výboru Spy ze dne
11.03.2020, zadání příslušných úkolů jednotlivým odborným útvarům města a o jejich plnění
informovat přímo OV Spy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění: Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Maur - vystoupil s kritickou úvahou týkající se sladění vnímání klíčových rozvojových
priorit města v RM a ZM a dále s kritikou činnosti OMM v oblasti rozvoje města, především
pak při přípravě a realizaci investic. Po nejednoznačné diskusi přítomných bylo ujednáno, že
se RM touto problematikou bude zabývat na RM 40, která je pojata jako koncepční. MST ve
spolupráci se ST a TAJ připraví podklady a případné návrhy opatření, nad kterými bude
možné vést diskusi s cílem kritizované oblasti zlepšit.
2/ Dále Ing. Maur vznesl dotaz na stavební činnost, která probíhá na kiosku s občerstvením v
areálu novoměstské sokolovny. ST - bude prověřeno a dáme radním informaci.
Jednání RM 39 skončilo v 21:02 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 39 vyhotoven dne:
Zápis z RM 39 vypraven dne:
Zápis z RM 39 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
7. května 2020
7. května 2020
7. května 2020
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