Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 54 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 30.11.2020
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

17:40

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:40

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:40

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:40

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:40

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:40

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:40

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:40

Plná

Omluven

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

Vedoucí OŠKS (OF)

13:05

13:39

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:42

16:49

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:42

14:23

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:25

14:40

Částečná

14

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

14:39

16:48

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 30.11.2020

2

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Rašínova"

2/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Na Františku"

2/3

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Krčín"

2/4

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Vrchoviny"

2/5

Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - "MŠ Na Františku"

2/6

Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/7

Žádost o souhlas s realizací projektu - "ZŠ Školní"

2/8

Informace "ZŠ a MŠ Krčín" o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek

2/9

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/10

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZUŠ B. Smetany"

2/11

Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/12

Žádost o schválení převodu majetku - "ZUŠ B. Smetany"

2/13

Aktualizace Smluv o výpůjčce příspěvkových organizací

2/14

Odměny ředitelům škol a školských zařízení

2/15

Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN

2/16

Dětský silvestr

2/17

Pravidla pro poskytování investičních dotací

2/18

Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "Sokol Krčín"

2/19

Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "TJ Spartak"

2/20

Žádost o změnu účelu využití dotace - "TJ Spartak"

2/21

Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2021

2/22

Žádost SK - čerpání dotace na rok 2021

2/23

Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z.s. - čerpání dotace na rok 2021

2/24

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "MMUZ"

3

Majetkoprávní úkony
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3/1

Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská

3/2

Prodej části pozemku p. p. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. 28. října

3/3

Výpůjčka pozemku p. p. č. 1872 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad

3/4

Ukončení smlouvy o nájmu části p. p. č. 244/2 v k. ú. Krčín - zahrada

3/5

Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada

3/6

Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín v kolonii zahrádek u letiště

3/7

Pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a změna smlouvy o
výpůjčce

4

Správa nemovitostí

4/1

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2020-100-000791

4/2

Zápis ze 167. zasedání Bytové komise ze dne 11.11.2020

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
31.10.2020

4/4

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/5

Žádost o posouzení získání bytu do osobního vlastnictví

4/6

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2020 - Přestavba objektu DPS - II. etapa

4/7

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 155/2020 - Revitalizace zahrady DDM - I.
etapa

5

Rozvoj

5/1

Aktuální stav projektů ke dni 24.11.2020

5/2

Dodatek č. 2 k SoD č. 49/2020 Aktualizace strategického plánu města

5/3

Tabulka klíčových investičních akcí města

5/4

Umístění dopravního značení do ul. Tumlířova - Průjezd zakázán

5/5

Přemístění kontejnerového stanoviště nad "Stopem"

5/6

Základy pro měřiče rychlosti - Dodatek č. 1 k SOD

5/7

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

5/8

Dopis občana ve věci zjednosměrnění v lokalitě Na Františku

5/9

Doplnění dopravního značení v ul. Nerudova

5/10

Dodatek č. 1 k SOPPS - T-Mobile Czech Republic a.s. - lokalita Malecí

5/11

Smlouva o vypořádání závazků

5/12

Držáky na pověšení věnců
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5/13

Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky

5/14

Bývalé dopravní hřiště

6

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2020

6/2

Zápisy z jednání Finančního výboru ZM ze dne 11.11.2020 a ze dne 18.11.2020

6/3

Členské příspěvky, dary a rezervy 2021

6/4

Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2021

6/5

Vyřazení majetku

6/6

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2021

7

Různé

7/1

Smlouva o dílo - koncept kroniky 2019

7/2

ZM 16 dne 10.12.2020 - program

7/3

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

7/4

Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 31.08.2020 - posunutí termínu dodání a
implementace softwarového řešení Scarabeus DMS

7/5

Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 0517537018

7/6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nákupu vysokozdvižné plošiny

7/7

Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2021

7/8

Nařízení č. 3/2020

7/9

Nařízení č. 4/2020

7/10

Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce DIMATEX CS s.r.o.

7/11

Smlouva o zajištění provozu odtahové služby

7/12

On-line přenosy ze zasedání ZM - návrh řešení

8

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 51-2994/20

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Žádost ředitele MK - Výměna audioprocesoru

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení § 3313 - kino ve výši 170 tis. Kč na zajištění výměny vadného
audioprocesoru v Kině 70 od firmy AV Media Praha. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3639 z položky na nákup pozemků (vč. staveb).

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 51-2992/20

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Městského muzea
Nové Město nad Metují, Technických služeb města Nové Město nad Metují a DDM
Stonožka, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 51-2989/20

Název:

VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v
letech 2021 - 2023

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o dílo k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem: Průběžná 1940/3,
500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Smlouvy jsou podepsány a uloženy na OF.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 51-2988/20

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Název:

VZ - Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v
letech 2021 - 2023

Zadání:

schvaluje
Smlouvu na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem: Průběžná
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Smlouvy jsou podepsány a uloženy na OF.

Číslo úkolu:

RM 51-2981/20

Název:

Park Jiráskovy sady - podnět KŽP

Zadání:

ukládá
TS, z důvodu chybějících podkladů, realizovat náhradní výsadbu za pokácené
dřeviny v lokalitě parku Jiráskovy sady přeneseně v prostoru parku u Husova sboru.
Zde při výsadbách postupovat dle zpracované územní studie - „Územní studie
veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.“ Výběr taxonů,
parametry výpěstků a přesná lokalizace výsadeb bude konzultováno s předsedou
KŽP Ing. et Ing. Pavlem Dostálem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Z důvodu, že druhy stromů nejsou ještě určeny a v letošním roce je není možné
objednat, nakoupit a vzhledem k nastávajícímu zimnímu období provést vysazení
bude nutné uložený úkol splnit na jaře 2021.

Číslo úkolu:

RM 51-2980/20

Název:

Park u Husova sboru - podnět KŽP

Zadání:

ukládá
OF zapracovat do textové části rozpočtu využití proplacených dotací za výsadbu
zeleně v Krčíně a u "ZŠ Malecí" k nákupu a výsadbě dřevin v parku u Husova sboru,
dle zpracované Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují Bořetín - Klosova ul.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 30.04.2021
Původní plnění: 30.11.2020

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.
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Založeno:

05.11.2020

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020

Plnění úkolu:

Bylo zapracováno do návrhu rozpočtu.

Číslo úkolu:

RM 51-2979/20

Název:

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně - Dodatek č. 2 k SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na posun realizace dešťové kanalizace
budované v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ na rok 2021 a
zrušení etapizace stavby (konečný termín dokončení díla se nemění) mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Dodatek byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 51-2975/20

Název:

Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/2020 na realizaci akce „Rekonstrukce živičného
krytu v ul. Rezecká“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Swietelsky
stavební s.r.o., IČO: 48035599, na méněpráce v celkové výši 84.198 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Dodatek byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 51-2974/20

Název:

Opěrná zeď v ul. Nádražní" - dodatek č. 2 k SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce „Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, ve znění přílohy tohoto bodu, na
prodloužení termínu výstavby do konce dubna 2021 s tím, že v roce 2021 budou

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.
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prováděny pouze závěrečné terénní úpravy a dokončen chodník, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Založeno:

05.11.2020

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Plnění úkolu:

Dodatek byl podepsán.

Číslo úkolu:

RM 51-2973/20

Název:

TDI Rekonstrukce komunikace v ul. na Bořetíně - Příkazní smlouva

Zadání:

schvaluje
příkazní smlouvu na výkon TDI na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za
celkovou cenu 90 145 KČ vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Příkazní smlouva byla podepsána.

Číslo úkolu:

RM 51-2972/20

Název:

TDI Rekonstrukce komunikace v ul. na Bořetíně - Příkazní smlouva

Zadání:

schvaluje
zadání veřejné zakázky na výkon TDI na akci „Rekonstrukce komunikace v ul. Na
Bořetíně" firmě DOSPOK s.r.o., IČO: 07229640, za celkovou cenu 90.145 KČ vč.
DPH.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Zakázka byla zadána.

Číslo úkolu:

RM 51-2962/20

Název:

Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí

Zadání:

ukládá

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.
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ST ve spolupráci s OMM a ve spolupráci se SMO ČR, prověřit legislativní možnosti
řízené regulace ukládání optických sítí ze strany města.
Termín plnění: 14.12.2020
Původní plnění: 30.11.2020

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu plnění z důvodu přípravy rozpočtu města a zjišťování
dalších podkladů k této záležitosti.

Číslo úkolu:

RM 51-2961/20

Název:

Žádost o uložení optické sítě - lokalita Malecí

Zadání:

ukládá
OMM, aby v případě nového požadavku na zasíťování, informovalo maximální možný
okruh investorů.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

OMM úkol průběžně plní. Obesílá koordinovaně další investory optické sítě ve městě
a svolává pravidelně schůzku se síťaři a správci komunikací. Zároveň dle úkolu
provedl OMM průzkum dalších firem, které se věnují obdobné podnikatelské činnosti.
Seznam je velmi obsáhlý. Vedení města dne 23.11.2020 rozhodlo o obesílání firem
ve stejném rozsahu jako tomu bylo doposud. Soupis je přílohou hlášení bodu.

Číslo úkolu:

RM 49-2868/20

Název:

Petice ke znovuotevření mostu ve Vrchovinách

Zadání:

ukládá
OMM rozpracovat ekonomické a technické řešení rekonstrukce mostu ve
Vrchovinách pro pěší ve 2 variantách: 1) rekonstrukce mostu pro pěší řešená novou
konstrukcí lávky pro pěší, 2) rekonstrukce mostu pro pěší ve stávajícím snížení
konstrukce mostu s přístupem po rampách.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 24.11.2020
Na zpracování návrhu technického řešení a odhadu nákladů na realizaci byl osloven
[osobní údaj odstraněn] , který na zadání pracuje.

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 14.12.2020
Původní plnění: 30.11.2020
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Číslo úkolu:

RM 49-2857/20

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

ukládá
OMM (ORM) předložení žádosti o dotaci na akci „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p.
361 v Novém Městě nad Metují“ do dotační oblasti Královéhradeckého kraje Dotace
na individuální účel a zároveň ukládá MST projednání projektu s příslušným radním
Královéhradeckého kraje, který má v gesci oblast regionálního rozvoje.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Podání žádosti ORM splnilo.
ST má předjednaný termín jednání s radním KHK, schůzka prozatím neproběhla.

Číslo úkolu:

RM 49-2846/20

Název:

Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská

Zadání:

ukládá
OMM zajistit znalecký posudek, z důvodu zjištění kupní ceny v místě a čase obvyklé,
na pozemek p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín, za účelem jeho odkoupení do vlastnictví
města Nové Město nad Metují v souvislosti s plánovaným umístěním radaru.

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Znalecký posudek č. 1713-13/2020 byl vyhotoven dne 03.11.2020.

Číslo úkolu:

RM 49-2841/20

Název:

Informace o stavu příprav Dětského silvestra

Zadání:

ukládá
OŠKS průběžně informovat RM o stavu příprav akce "Dětský silvestr 2020".

Založeno:

08.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno, příprava Dětského silvestra je zařazena jako samostatný bod do jednání
RM 53.

Číslo úkolu:

RM 47-2765/20

Termín plnění: 14.12.2020
Původní plnění: 30.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 10.11.2020

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 11.11.2020

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Název:

Nové dopravní značení - ul. Tumlířova ve Spech

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnost umístění nového dopravního značení ve Spech do ul.
Tumlířova, a to DZ Průjezd zakázán.

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Bude předloženo k projednání do RM 54.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Žádost o nový termín. Zástupce DI PČR předběžně odsouhlasil možnost umístění
zákazu průjezdu vozidel, nyní čekáme na oficiální stanovisko.
OMM zaslalo návrh na zákaz průjezdu ul. Tumlířova ve Spech Dopravnímu
inspektorátu Náchod. Nyní čekáme na jejich vyjádření k návrhu.

Číslo úkolu:

RM 47-2722/20

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Zápis č. 6 z jednání KSPORT ze dne 25.08.2020

Zadání:

ukládá
OŠKS ve spolupráci s ÚKIA a PRAV a po projednání v KSPORT předložit RM ke
schválení aktualizované "Zásady pro výpočet výše dotace sportovním klubům
působícím ve městě Nové Město nad Metují".

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Aktualizace "Zásad pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím
ve městě Nové Město nad Metují" je zařazena do programu jednání RM 54.
Vzhledem k aktuální situaci s epidemií koronaviru neproběhlo jednání KSPORT v
běžném režimu, ale všichni členové KSPORT se k navrhované aktualizaci zásad
vyjádřili elektronicky a téměř jednohlasně souhlasí.

Číslo úkolu:

RM 35-2003/20

Název:

Dopravní značení stezka pro chodce a cyklisty

Zadání:

souhlasí
se změnou dopravního značení v místě viaduktu na Žižkově náměstí ze stezky pro
chodce na stezku pro chodce a cyklisty a pověřuje OMM zajištěním stanovení
dopravního značení a zajištěním instalace dopravního značení.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 25.11.2020

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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Založeno:

13.03.2020

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 25.11.2020
Původní plnění: 18.05.2020

Plnění úkolu:

Žádost o zrušení úkolu. Úkol nelze splnit. ST projednal umístění DZ se zástupcem DI
PČR Náchod, který z důvodu bezpečnosti chodců nedoporučil umístění
navrhovaného DZ.
Žádost o nový termín. Zástupce DI PČR vydal nesouhlasné stanovisko se změnou
dopravního značení. Na jednání s ST bylo domluveno, že proběhne ještě jedna
schůzka se zástupcem DI PČR za přítomnosti ST.
Žádost o nový termín. Zástupce DI PČR přehodnotil předběžný souhlas se změnou
dopravního značení, z toho důvodu s ním proběhne další jednání o změně značení.
Žádost o nový termín. Čekáme na souhlasné stanovisko DI PČR.

Číslo úkolu:

RM 52-3037/20

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách - dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Řešení havarijního stavu kamenného mostu
ve Vrchovinách“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., se
sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, kterým se
celková cena díla zvyšuje o částku 258.938,79 Kč vč. DPH, celková cena díla činí
724.355,61 Kč vč. DPH. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku ve znění přílohy k
tomuto bodu.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen.

Číslo úkolu:

RM 52-3030/20

Název:

Investiční akce města

Zadání:

ukládá
OMM zpracovat tabulku klíčových investičních akcí města s časovým
harmonogramem jednotlivých činností, které povedou k dokončení těchto vybraných
investičních akcí.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.
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Založeno:

20.11.2020

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno, tabulka předložena do RM 54.

Číslo úkolu:

RM 52-3025/20

Název:

Protokol o změně stavu poskytnutých nádob ke smlouvě o výpůjčce č. 70/0413

Zadání:

schvaluje
předávací protokol firmy EKO-KOM, a.s., o změně stavu poskytnutých nádob, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Smlouva je podepsána a uložena na OF.

Číslo úkolu:

RM 52-3021/20

Název:

Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují schválení zadávacích dokumentací a jmenování hodnotící komise

Zadání:

schvaluje
Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci (ZD) vč. návrhu smlouvy o dílo
k veřejné zakázce Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město
nad Metují - část digitální povodňový plán, která bude zadána jako veřejná zakázka
malého rozsahu.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

VZ vyhlášena.

Číslo úkolu:

RM 52-3020/20

Název:

Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují schválení zadávacích dokumentací a jmenování hodnotící komise

Zadání:

schvaluje
Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci (ZD) vč. návrhu smlouvy o dílo
k veřejné zakázce Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město
nad Metují, která bude zadána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
zveřejněného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
účinném znění.

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 25.11.2020

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 20.11.2020

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.
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Založeno:

20.11.2020

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 20.11.2020

Plnění úkolu:

VZ vyhlášena.

Číslo úkolu:

RM 52-3016/20

Název:

Zpracovávaná PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem

Zadání:

ukládá
OMM předložit informace o nákladech na realizaci, které již nyní vyplývají z
připravované "PD - Stavební úpravy komunikace ul Pod Výrovem", do ZM a dále
předložit ZM k rozhodnutí o pokračování a dokončení uvedené PD, nebo o zastavení
prací na této PD a rozhodnutí o dalším postupu, který povede alespoň k opravě
povrchu této komunikace v ul. Pod Výrovem.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 24.11.2020:
Žádost o posun termínu plnění. Informace o nákladech na realizaci budou předloženy
na jednání ZM 16 dne 10.12.2020 k dalšímu rozhodnutí.

Číslo úkolu:

RM 52-3013/20

Název:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání v rámci projektu Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání mezi KHK a městem Nové
Město nad Metují v rámci projektu KHK Rozvoj regionálního partnerství v sociální
oblasti na území obcí KHK II. a pověřuje ST jeho podpisem ve znění přílohy k tomuto
bodu.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Podepsaný dodatek byl odeslán KHK.

Číslo úkolu:

RM 52-3011/20

Název:

Aktuální situace s čerpáním dotací - sportovní kluby

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 10.12.2020
Původní plnění: 30.11.2020

Zodpovědný: Plšková Denisa, Mgr.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Stránka 14

ZÁPIS Z PORADY
RM 54 ze dne 30.11.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Zadání:

ukládá
OŠKS informovat sportovní kluby jako příjemce neinvestiční nebo investiční dotace o
postupu v případě nevyčerpání dotace v roce 2020.

Založeno:

20.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno, sportovní kluby byly informovány.

Číslo úkolu:

RM 50-2926/20

Název:

Kanalizace Nové Město nad Metují - plán obnovy 2021

Zadání:

ukládá
ORM informovat provozovatele kanalizace ve Vrchovinách (společnost Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.) o schválení Plánu obnovy a plánu investic - návrh akcí na
rok 2021 a o schválení změny navrhovaných oprav, které vzešly z jednání mezi
zástupcem provozovatele kanalizace ve Vrchovinách a vedoucím TS.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Provozovatel písemně informován.

Číslo úkolu:

RM 50-2911/20

Název:

Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 05.10.2020

Zadání:

pověřuje
OMM kontaktovat vlastníka pozemku p. p. č. 642/13 v k. ú. Krčín a vyzvat ho
k vyřešení problému s dřevinami.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis odeslán dne 25.11.2020.

Číslo úkolu:

RM 50-2903/20

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 617/8, 617/2 a 661/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T.
G. Masaryka

Zadání:

schvaluje

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 23.11.2020

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 11.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 25.11.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel
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smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2021094/VB/01-Nové Město n.M, T.G.M -knn pro pč661/1, se spol.
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části
pozemků v majetku města: p. p. č. 617/8, 617/2 a 661/2 vše v k. ú. Nové Město nad
Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 55 bm (přepočet 35,75 m2) dle
situačního náčrtu za cenu 200 Kč/m2 (cca 7.150 Kč) + DPH v zákonné výši (skutečný
rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Založeno:

21.10.2020

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 04.11.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 04.11.2020.

Číslo úkolu:

RM 50-2902/20

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 469/7,
469/12 a 676/1 v k. ú. Krčín - ul. Na Kopci

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019762/VB/1 Nové
Město n.M-Na Kopci-knn pro p.č. 469/11, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemkům: p. p. č. 469/7, 469/12
a 676/1 vše v majetku města v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, v délce
16,16 bm v rozsahu dle GP č. 905-76/2020 ze dne 17.08.2020 za celkovou cenu
3.232 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 3.910,72 Kč ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 03.11.2020.

Číslo úkolu:

RM 50-2899/20

Název:

Zápis z 8. zasedání Kulturní komise ze dne 07.10.2020

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s ARCH připravit návrh držáku na pověšení věnců pod desku
generála Klapálka na budově vlakového nádraží, u pomníku ve Spech (včetně
ochranného plůtku) a pomníku ve Vrchovinách a včetně předpokládaných finančních
nákladů a předložit ho k posouzení do RM.

Založeno:

21.10.2020

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 04.11.2020

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020
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Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do RM 54.

Číslo úkolu:

RM 50-2898/20

Název:

Zápis z 8. zasedání Kulturní komise ze dne 07.10.2020

Zadání:

ukládá
OMM ve spolupráci s ARCH a KŽP předložit RM návrh kovových nebo kamenných
desek u novoměstských lip republiky, které byly vysázeny před 2 lety v Novém Městě
nad Metují, Krčíně, Spech a Vrchovinách, včetně předpokládaných finančních
nákladů.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do RM 54.

Číslo úkolu:

RM 42-2465/20

Název:

Oprava hrobu J. Burgermeistera - podnět KKULT

Zadání:

ukládá
ORM projednat s kameníkem úpravy hrobového místa bývalého starosty Jana
Burgermeistera a po předložení cenové nabídky zapracovat tuto položku do návrhu
rozpočtu města na rok 2021.

Založeno:

22.06.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 24.11.2020:
Splněno, vloženo do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Číslo úkolu:

RM 42-2413/20

Název:

Zápis č. 2/2020 z jednání Komise regenerační ze dne 03.06.2020

Zadání:

projednala
stav zámeckého příkopu p. p. č. 6, a to ve smyslu úklidu zařízení staveniště vč.
úpravy pozemku po stavební činnosti (vč. vyježděné cesty na pozemku) a staveništní
suti na pozemku p. p. č. 1994/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je ve vlastnictví
manželů [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM dát podnět na prověření stavu p. p.
č. 6 na OŽP.

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena
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Založeno:

22.06.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 24.11.2020
Splněno.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020
Původní plnění: 21.09.2020

Vyjádření vedoucího OŽP:
Informace pro RM k podnětu:
Podnět z RM č. 42-2413/20 směřuje ke skutečnostem, které se řeší v rámci
dotčených orgánů ve správním řízení na OVRR. První řízení je vedeno ve věci
odstranění „černé stavby“ na místě bývalého domu č.p. 101. Druhé řízení je vedeno
ve věci dodatečného povolení stavby na zmíněných pozemcích. V obou řízeních se
otázka „odpadu/stavebního materiálu/ ???“ a jeho umístění řeší. Řízení jsou to
komplikovaná, včetně odvolání a opětovných projednání u správního orgánu.
Ohledně zařízení staveniště „v zámeckém příkopu na p. č. 6“ je dle informací toto
realizováno na základě smluvního stavu mezi majitelem pozemku a „stavebníkem“.
Dle KN je pozemek p. č. 6 veden jako ostatní plocha. V rámci výše uvedených řízení
bude otázka stavu a jeho změny na pozemcích řešena.

Zahájeno projednávání s OŽP a vlastníkem pozemku, z časových důvodů posunuto.

Číslo úkolu:

RM 48-2795/20

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020 - Ateliérové okno ZUŠ

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2, ke Smlouvě o dílo č. 18/2020, uzavřené dne 17.02.2020 na akci:
„Ateliérové okno čp. 1238, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují“, mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, Nové Město
nad Metují, IČO: 67472737, kterým se stanovuje doba realizace zakázky na období
duben až listopad 2020 a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

24.09.2020

Plnění úkolu:

Dodatek č. 2 podepsán 3.11.2020. Splněno.

Číslo úkolu:

RM 36-2102/20

Název:

Usnesení Komise regenerační č. 1/2020 ze dne 02.03.2020 - Program
regenerace

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 25.11.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena
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Zadání:

ukládá
OMM zařazovat každoročně do návrhu rozpočtu na následující rok obnovu
památkově chráněných objektů, které jsou ve vlastnictví města a nacházejí se na
území městské památkové rezervace.

Založeno:

26.03.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 24.11.2020:
Splněno, vloženo do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Číslo úkolu:

RM 44-2603/20

Název:

Prodloužení zábradlí u chodníku pod viaduktem v ul. Havlíčkova – podnět z
„Křesla pro hosta“

Zadání:

ukládá
OMM zařadit položku Zábradlí v ul. Havlíčkova do návrhu rozpočtu města na rok 2021.

Založeno:

30.07.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 24.11.2020:
Splněno, vloženo do návrhu rozpočtu na rok 2021.

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 30.11.2020
Splněno: 24.11.2020
Původní plnění: 19.10.2020

Žádost o prodloužení termínu plnění. Rozpočet města na rok 2021 bude sestavován
koncem října a začátkem měsíce listopad.
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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
Školství, kultura a sport
Majetkoprávní úkony
Správa nemovitostí
Rozvoj
Finance
Různé
Diskuse

13:00 – 13:05
13:05 – 14:00
14:00 – 14:25
14:25 – 14:40
14:40 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:35
17:35 – 17:40

ST
OŠKS
OMM
OMM
OIMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 54-3048/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 54:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 30.11.2020

2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17

Školství, kultura a sport
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Rašínova"
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Na Františku"
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Krčín"
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Vrchoviny"
Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - "MŠ Na Františku"
Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - "ZŠ a MŠ Krčín"
Žádost o souhlas s realizací projektu - "ZŠ Školní"
Informace "ZŠ a MŠ Krčín" o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek
Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ a MŠ Krčín"
Žádost o změnu odpisového plánu - "ZUŠ B. Smetany"
Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZŠ a MŠ Krčín"
Žádost o schválení převodu majetku - "ZUŠ B. Smetany"
Aktualizace Smluv o výpůjčce příspěvkových organizací
Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN
Dětský silvestr
Pravidla pro poskytování investičních dotací
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2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24

Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "Sokol Krčín"
Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "TJ Spartak"
Žádost o změnu účelu využití dotace - "TJ Spartak"
Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2021
Žádost SK - čerpání dotace na rok 2021
Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z.s. - čerpání dotace na rok 2021
Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant – MMUZ

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

Majetkoprávní úkony
Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská
Prodej části pozemku p. p. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. 28. října
Výpůjčka pozemku p. p. č. 1872 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad
Ukončení smlouvy o nájmu části p. p. č. 244/2 v k. ú. Krčín - zahrada
Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada
Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín v kolonii zahrádek u letiště
Pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a změna smlouvy o výpůjčce

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

Správa nemovitostí
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2020-100-000791
Zápis ze 167. zasedání Bytové komise ze dne 11.11.2020
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.10.2020
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Žádost o posouzení získání bytu do osobního vlastnictví
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2020 - Přestavba objektu DPS - II. etapa
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 155/2020 - Revitalizace zahrady DDM - I. Etapa

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13

Rozvoj
Aktuální stav projektů ke dni 24.11.2020
Dodatek č. 2 k SoD č. 49/2020 Aktualizace strategického plánu města
Tabulka klíčových investičních akcí města
Umístění DZ do ul. Tumlířova - Průjezd zakázán
Přemístění kontejnerového stanoviště nad "Stopem"
Základy pro měřiče rychlosti - Dodatek č. 1 k SOD
Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy
Dopis občana ve věci zjednosměrnění v lokalitě Na Františku
Doplnění DZ v ul. Nerudova
Dodatek č. 1 k SOPPS - T-Mobile Czech Republic a.s. - lokalita Malecí
Smlouva o vypořádání závazků
Držáky na pověšení věnců
Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky

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

Finance
Rozpočtová opatření 2020
Zápisy z jednání FV ZM ze dne 11.11.2020 a ze dne 18.11.2020
Členské příspěvky, dary a rezervy 2021
Oprávnění k provádění RO pro RM na rok 2021
Vyřazení majetku
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2021

7.
7/1
7/2
7/3

Různé
Smlouva o dílo - koncept kroniky 2019
ZM 16 dne 10.12.2020 - program
Pověření ST ke hlasování na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.
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7/5
7/6
7/7
7/8
7/9
7/10
7/11
7/12

Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 31.08.2020 - posunutí termínu dodání a implementace
softwarového řešení Scarabeus DMS
Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 0517537018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nákupu vysokozdvižné plošiny
Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2021
Nařízení č. 3/2020
Nařízení č. 4/2020
Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce DIMATEX CS s.r.o.
Smlouva o zajištění provozu odtahové služby
On-line přenosy ze zasedání ZM - návrh řešení

8.

Diskuse

7/4

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 30.11.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 54 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 54-3049/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Rašínova"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "MŠ Rašínova" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 54-3050/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "MŠ Na Františku" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020 za
pracoviště "MŠ Na Františku" i pracoviště "MŠ Pod Výrovem".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 54-3051/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845, za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Krčín"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Krčín", Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 54-3052/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
Mateřská škola Krčín, za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/4 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "MŠ Vrchoviny"
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá zástupkyně ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny", Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 54-3053/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
Mateřská škola Vrchoviny, za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - "MŠ Na Františku"
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku" žádá RM o souhlas s realizací projektu s názvem "Šablony III"
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 54-3054/20
RM souhlasí s realizací projektu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845, s
názvem "Šablony III" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č.
02_20_080.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s realizací projektu s názvem "Šablony III Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Krčín" financovaného z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
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Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 54-3055/20
RM souhlasí s realizací projektu Základní školy a Mateřské školy Krčín s názvem "Šablony III Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Krčín" financovaného z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Žádost o souhlas s realizací projektu - "ZŠ Školní"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Školní" žádá RM o souhlas se zapojením do edukačně-preventivního projektu s
názvem "Dobronauti: Zpátky v čase" financovaného z dotačního programu KÚ KHK "Prevence
pro žáky 3. - 5. ročníků ZŠ".
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 54-3056/20
RM souhlasí s realizací projektu Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, s názvem "Dobronauti: Zpátky v čase" financovaného z dotačního programu KÚ KHK
"Prevence pro žáky 3. - 5. ročníků ZŠ".
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/8 Informace "ZŠ a MŠ Krčín" o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" informuje RM o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek
malého rozsahu - Výhradní dodavatel. Důvodem je dovybavení tříd jednotným nábytkem od
dodavatele, se kterým škola spolupracuje již několik let.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Dodavatele škola vysoutěžila v roce 2016, dle doporučení ÚKIA by každý
rok měla škola buď znovu soutěžit, nebo využít výjimku. V případě využití výjimky o tomto
v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválených RM
usnesením č. RM 362-15541/16 ze dne 19.12.2016 informovat RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 54-3057/20
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Krčín o využití výjimky ze
"Zásad příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krčín pro zadávání zakázek
malého rozsahu" - Výhradní dodavatel, na vybavení tříd a odborných učeben jednotným školním
nábytkem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/9 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2020 o částku
10.911 Kč z důvodu nákupu nábytku do učebny výtvarné výchovy.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 54-3058/20
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Krčín o částku 10.911 Kč z důvodu nákupu nábytku do učebny výtvarné výchovy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/10 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2020 o částku 601
Kč z důvodu nákupu klavíru.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 54-3059/20
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují o částku 601 Kč z důvodu nákupu klavíru.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/11 Žádost o souhlas s přijetím daru - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru od KÚ KHK v
rámci podpory přírodovědného vzdělávání. Jedná se o Hardware pro virtuální učebnu,
Přírodovědný software a školení pro virtuální učebnu a Výsuvný tabulový systém pro virtuální
učebnu, v celkové hodnotě 144 209,45 Kč.
Odůvodnění:
Předloženo na základě Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 54-3060/20
RM souhlasí s přijetím účelově věcného daru (Hardware pro virtuální učebnu, Přírodovědný
software a školení pro virtuální učebnu a Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu) v celkové
výši 144 209,45 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Krčín od KÚ KHK v rámci podpory
přírodovědného vzdělávání.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/12 Žádost o schválení převodu majetku - "ZUŠ B. Smetany"
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" žádá RM o souhlas s převodem 3 ks pianin z majetku školy do
majetku "MŠ Na Františku" (2 ks = 1 ks pro pracoviště "MŠ Na Františku", 1 ks pro pracoviště
"MŠ Pod Výrovem") a do majetku "ZŠ a MŠ Bohuslavice". Tato pianina již nesplňují náročné
podmínky na nástroje, které jsou používány pro výuku žáků na ZUŠ. Nástroje ještě mohou
fungovat v MŠ nebo ZŠ. Ředitel "ZUŠ B. Smetany" nabídl nástroje na video poradě ředitelů
škol a školských zařízení dne 20.11.2020. Zájem projevily výše uvedené školy.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, ředitel školy postupoval v souladu se Zásadami
upravujícími povinnosti PO ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 54-3061/20
RM schvaluje převod 2 ks pianin z majetku Základní umělecké školy Bedřicha Smetany - 1 ks do
majetku Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a 1 ks pianina do majetku
Základní školy a mateřské školy Bohuslavice.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/13 Aktualizace Smluv o výpůjčce příspěvkových organizací
Identifikace:
Přílohou ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací jsou smlouvy o výpůjčce, kterými
zřizovatel předává jednotlivým organizacím k bezplatnému užívání stavby a pozemky.
Stávající smlouvy byly uzavřeny na dobu 10 let. OŠKS nyní předkládá aktualizované smlouvy
na dobu neurčitou.
Odůvodnění:
Smlouvy o výpůjčce byly konzultovány s PRAV a připraveny ve spolupráci s OMP a OF.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 54-3062/20
RM doporučuje ZM schválit smlouvy o výpůjčce, které jsou přílohou ke zřizovací listině těchto
příspěvkových organizací: Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod;
Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod; Základní škola a Mateřská škola
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Krčín; Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600; Mateřská škola, Nové Město nad
Metují, Na Františku 845; Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují; Dům
dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588; Městská knihovna Nové Město nad
Metují; Městské muzeum Nové Město nad Metují; Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové
Město nad Metují, ve znění příloh k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/14 Odměny ředitelům škol a školských zařízení
Identifikace:
OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městem Nové Město nad Metují" odměny ředitelům škol a školských zařízení.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel. Tabulka s konkrétními návrhy odměn bude
předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS rozdal radním k nahlédnutí přílohu, která obsahovala návrh konkrétních
odměn ředitelům škol a školských zařízení a podrobně informoval o mimořádné situaci týkající
se navýšení disponibilních financí od státu na mzdy ve školství.
Diskutující: MST,
Mgr. Hylský, ST, TAJ, Ing. Prouza. Poté bylo hlasováním radních schváleno.
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 54-3063/20
RM schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení ve znění zdrojového dokumentu k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/15 Odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ, MKN
Identifikace:
OSV a OŠKS navrhuje v souladu s "Pravidly pro stanovení platu ředitelům MKN, MMUZ a
MSSS Oáza" odměny ředitelům těchto příspěvkových organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Návrhy jsou
zpracovány v duchu schválených Pravidel. Tabulka s konkrétními návrhy odměn bude
předložena přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS rozdal radním k nahlédnutí přílohu s návrhy výše odměn ředitelům
MSSS Oáza, MMUZ a MKN. Diskutující: ST, MST. Poté bylo hlasováním radních schváleno.
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K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 54-3064/20
RM schvaluje odměny ředitelům MSSS Oáza, MMUZ a MKN ve znění zdrojového dokumentu k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/16 Dětský silvestr
Identifikace:
RM 45 dne10.08.2020 uložila OŠKS připravit akci "Dětský silvestr 2020" v obdobném rozsahu
jako v minulých letech a o stavu příprav průběžně informovat RM. RM 49 byla informována o
stavu příprav této akce a usnesením č. RM 49-2840/20 schválila smlouvu o zprostředkování
uměleckého vystoupení. RM by měla dnes rozhodnout o konání nebo zrušení akce, aby bylo
možno vše připravit - ohňostroj, jednání se sponzory apod.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k současné koronavirové situaci a k nejasnému dalšímu vývoji
doporučujeme akci zrušit. Podle Protiepidemického systému ČR (PES) je možno ve stupni 1
konat hromadné akce ve venkovních prostorech do 500 osob. V minulých letech se této akce
zúčastnilo vždy více než 500 osob. V současné době platí stupeň 4, blížíme se do stupně 3,
ale nepředpokládáme, že se do konce prosince dostaneme do stupně 1. Problémy by mohly
nastat i se zajištěním zázemí pro přípravu a vydávání občerstvení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 54-3065/20
RM ruší akci "Dětský silvestr 2020", která se měla konat dne 31.12.2020 na Husově náměstí a
ukládá OŠKS informovat veřejnost ve spolupráci s E. Kupkovou o této skutečnosti.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/17 Pravidla pro poskytování investičních dotací
Identifikace:
PVO 308 dne 23.06.2020 uložila OMM připravit ve spolupráci s OF, PRAV a ÚKIA nová
Pravidla pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují. OŠKS
tato "Pravidla" nyní předkládá RM ke schválení.
Odůvodnění:
Na přípravě Pravidel pro poskytování investičních dotací se podíleli UKIA, OF, OMM, PRAV,
OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz na předchozí Pravidla a na to, zda nebudou mít žádající subjekty s těmito
pravidly problém? Vedoucí OŠKS vysvětlil, že byla jen velmi obecná z roku 2007, tato je
nahradí a vymezí podrobnější podmínky, vše bude zároveň podchyceno v obsahu
souvisejících smluv o poskytnutí dotace.
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K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 54-3066/20
RM schvaluje Pravidla pro poskytování investičních dotací z rozpočtu města Nové Město nad
Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/17 USNESENÍ č. RM 54-3067/20
RM ukládá OŠKS informovat všechny majitele sportovních areálů o schválení nových Pravidel pro
poskytování investičních dotací a rovněž o tomto informovat ZM.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/18 Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "Sokol Krčín"
Identifikace:
ZM 13 dne 25.06.2020 schválilo usnesením č. ZM 13-455/20 poskytnutí investiční dotace ve
výši 200 tis. Kč "T. J. Sokol Krčín" na investiční akci "Osvětlení hřiště pro národní házenou".
Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nepodařilo akci zrealizovat, žádá "T. J. Sokol Krčín" o
prodloužení termínu čerpání investiční dotace do konce roku 2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, žádost je v souladu s usnesením č. RM 523009/20.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/18 USNESENÍ č. RM 54-3068/20
RM doporučuje ZM souhlasit s prodloužením termínu čerpání investiční dotace ve výši 200 tis. Kč,
poskytnuté Tělocvičné jednotě Sokol Krčín na "Osvětlení hřiště pro národní házenou" usnesením č.
13-455/20 ze dne 25.06.2020, do 31.12.2021 a pověřit ST podpisem Dodatku č. 1 k investiční
smlouvě o poskytnutí dotace se žadatelem zpracovaného dle platného vzorového dodatku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/19 Žádost o prodloužení termínu čerpání investiční dotace - "TJ Spartak"
Identifikace:
ZM 14 dne 17.09.2020 schválilo usnesením č. ZM 14-498/20 poskytnutí investiční dotace ve
výši 50 tis. Kč TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., jako spoluúčast na vybudování
mantinelů na hřišti u "ZŠ Krčín". Vzhledem k tomu, že se v letošním roce nepodařilo akci
zrealizovat, žádá TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s., o prodloužení termínu čerpání
investiční dotace do konce roku 2021.

Stránka 30

ZÁPIS Z PORADY
RM 54 ze dne 30.11.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, žádost je v souladu s usnesením č. RM 523009/20.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/19 USNESENÍ č. RM 54-3069/20
RM doporučuje ZM souhlasit s prodloužením termínu čerpání investiční dotace ve výši 50 tis. Kč,
poskytnuté Tělovýchovné jednotě Spartak Nové Město nad Metují, z.s., jako spoluúčast na
vybudování mantinelů na hřišti u "ZŠ Krčín" usnesením č. 14-498/20 ze dne 17.09.2020, do dne
31.12.2021, a pověřit ST podpisem Dodatku č. 1 k investiční smlouvě o poskytnutí dotace se
žadatelem zpracovaného dle platného vzorového dodatku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/20 Žádost o změnu účelu využití dotace - "TJ Spartak"
Identifikace:
"TJ Spartak" žádá o změnu účelu použití dotace poskytnuté spolku z rozpočtu města na rok
2020 usnesením č. ZM 13-449/20 ze dne 25.06.2020. Z důvodu současné koronavirové
epidemie došlo k úplnému vypnutí chlazení a tím k úsporám ve výši 90-120 tis. Kč měsíčně.
Za splnění podmínek uvedených v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace by
mohlo dojít k nedočerpání dotace ve výši 50-80 tis. Kč. "TJ Spartak" má s městem uzavřenou
Smlouvu o zápůjčce schválenou usnesením č. ZM 9-274/19 ze dne 14.11.2019, spolek žádá o
souhlas s použitím části nedočerpané dotace na splátku zápůjčky.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit rozšíření účelu využití dotace o možnost splátky
zápůjčky.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - pokud nějaký sportovní klub nevyčerpá dotaci, měl by nevyčerpanou část vrátit,
nevidí důvod k převodu peněz, jak je navrhováno. ST informoval o provozních důvodech,
které TJ Spartak uvádí ve své žádosti. Ing. Dostál - vidí to stejně jako Mgr. Hylský - doporučil,
aby zástupce TJ Spartak vystoupil na ZM s informacemi o předpokládaných nákladech na
sportovní činnost TJ v roce 2021, mj. i předpoklad zahájení soutěží atd. ST - Ing. Vik přijde na
ZM 16 a tyto informace jistě podá, ST mu zavolá a předá instrukce, že bude třeba podat
informace i k této žádosti.
K čl. 2/20 USNESENÍ č. RM 54-3070/20
RM doporučuje ZM schválit rozšíření účelu využití dotace spolku Tělovýchovná jednota Spartak
Nové Město nad Metují, z.s., o možnost splátky zápůjčky a pověřit ST podpisem Dodatku č. 2 k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace se žadatelem zpracovaného dle platného vzorového
dodatku.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/20 USNESENÍ č. RM 54-3071/20
RM ukládá OŠKS pozvat zástupce TJ Spartak na řádné veřejné zasedání ZM 16 k vysvětlení
žádosti o změnu účelu využití dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/21 Žádost Centrum Najáda s.r.o. - čerpání dotace na rok 2021
Identifikace:
Centrum Najáda s.r.o. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši
400 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s
provozem Domu zdraví v 1. čtvrtletí 2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
OŠKS - jde o 3 žádosti (body 2/21 až 2/23) o čerpání zálohy z dotace na rok 2021- jedná se o
tradiční žádosti před koncem roku. Žádosti o dotaci z rozpočtu města se projednávají v RM v
březnu, v ZM v dubnu, teprve po schválení dostávají žadatelé peníze na účet. Některé
organizace mají problém na začátku roku se zajištěním provozu sportovišť, proto žádají o
předfinancování. MST - několik měsíců kvůli koronavirovým opatřením neprovozovali svou
obvyklou činnost i ve sportovní oblasti. Bylo by vhodné, aby nám podali ústní informace na
ZM 16 ve věci jejich žádosti. Ing. Němeček - časově to chápe tak, že letošní peníze, pokud je
všechny nevyužily, musí vrátit do konce roku a v podstatě začínají od nuly. Tím pádem nemají
jak překlenout 3 měsíce v roce 2021, než obdrží dotaci. ST - doporučuje usnesení nechat tak
jak je a pouze k tomu přidat další usnesení, ve kterém RM ukládá OŠKS pozvat zástupce
Centra Najáda, s.r.o., SK Nové Město nad Metují a Stepíku na řádné veřejné zasedání ZM 16
k vysvětlení žádosti o čerpání zálohy dotace na rok 2021. ST dále navrhl toto 2. usnesení dát i
k bodu 2/20. Poté byla odhlasována obě usnesení.
K čl. 2/21 USNESENÍ č. RM 54-3072/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 Centru Najáda,
s.r.o., ve výši 400 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle platné
vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/21 USNESENÍ č. RM 54-3073/20
RM ukládá OŠKS pozvat zástupce Centra Najáda, s.r.o., na řádné veřejné zasedání ZM 16 k
vysvětlení žádosti o čerpání dotace na rok 2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/22 Žádost SK - čerpání dotace na rok 2021
Identifikace:
Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na
rok 2021 ve výši 750 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v 1. čtvrtletí 2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 54 - 2/21.
K čl. 2/22 USNESENÍ č. RM 54-3074/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 spolku
Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. ve výši 750 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se
žadatelem zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/22 USNESENÍ č. RM 54-3075/20
RM ukládá OŠKS pozvat zástupce SK Nové Město nad Metují na řádné veřejné zasedání ZM 16 k
vysvětlení žádosti o čerpání dotace na rok 2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/23 Žádost Stepík Nové Město nad Metují, z.s. - čerpání dotace na rok 2021
Identifikace:
Stepík Nové Město nad Metují, z.s., žádá o poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok
2021 ve výši 150 tis. Kč. Důvodem je nedostatek finančních prostředků 1. čtvrtletí 2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z finančního pohledu není problém poskytnutí části dotace schválit - viz žádosti
i v předchozích letech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 54 - 2/21.
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K čl. 2/23 USNESENÍ č. RM 54-3076/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 spolku Stepík
Nové Město nad Metují, z.s., ve výši 150 tis. Kč a pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem
zpracované dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/23 USNESENÍ č. RM 54-3077/20
RM ukládá OŠKS pozvat zástupce Stepík Nové Město nad Metují, z.s., na řádné veřejné zasedání
ZM 16 k vysvětlení žádosti o čerpání dotace na rok 2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/24 Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant - "MMUZ"
Identifikace:
Ředitel "MMUZ" žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových
organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním dvou žádostí o grant z dotačního programu
KHK na rok 2021. Jedná se o program „Podpora činnosti muzeí a galerií“ (dotace činí 75 %
uznatelných nákladů) a „Podpora kulturních aktivit“ (dotace činí 60 % uznatelných nákladů).
Spoluúčast projektu bude hrazena z rozpočtu MMUZ.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/24 USNESENÍ č. RM 54-3078/20
RM souhlasí s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují podalo žádosti o dva granty
z dotačních programů KHK na rok 2021 „Podpora činnosti muzeí a galerií“ a „Podpora kulturních
aktivit“.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení
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3/1 Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 643/17 o výměře 59 m2 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská ve vlastnictví pí
[osobní údaj odstraněn] . OMP na základě usnesení č. RM 49-2846/20 zajistilo na základě
opakovaného výběru dne 13.10.2020 znalce Ing. Tomáše Šuberta, bytem Vítkova 368, 547 01
Náchod, který následně dne 03.11.2020 vyhotovil znalecký posudek č. 1713-13/2020 a
stanovil obvyklou cenu výše uvedeného pozemku na 25.000 Kč.
Odůvodnění:
Na základě uzavřené smlouvy o právu provést stavbu, a to "Radaru měření rychlosti ul.
Nahořanská p.č. 643/17 Nové Město nad Metují - Krčín" ze dne 11.09.2020 mezi městem
Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn] , schválené usnesením č. RM 472745/20 ze dne 07.09.2020, se město v čl. VI dané smlouvy zavázalo učinit potřebné kroky k
odkoupení zmiňovaného pozemku do vlastnictví města, a to vypracováním znaleckého
posudku. Paní [osobní údaj odstraněn] souhlasí s prodejem svého uvedeného pozemku do
vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku č. 1713-13/2020 ze dne 03.11.2020.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Dostála ohledně stanovení ceny dle znaleckého posudku odpověděl vedoucí
OMP, a to nastíněním problematiky oceňování dle příslušného zákona o oceňování a daných
vyhlášek. Poté odhlasováno.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 54-3079/20
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín a obci Nové Město nad
Metují, z vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn] , za cenu stanovenou dle znaleckého posudku pod č.
1713-13/2020 vypracovaného dne 03.11.2020 znalcem Ing. Tomášem Šubertem, bytem Vítkova
368, 547 01 Náchod, tj. za celkovou kupní cenu 25.000 Kč do vlastnictví města Nové Město nad
Metují. Správní poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Prodej části pozemku p. p. č. 452/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. 28. října
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn] , požádala o koupi části pozemku p. p. č. 452/1 o výměře cca 30
m², druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, mezi ulicemi 28. října a
Smetanova, za účelem výstavby garáže v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Dostála odpověděl vedoucí OMP. Navazující diskuse se týkala možností města,
jak ovlivnit vývoj a úpravy komunikací a staveb v tomto prostoru. Bylo konstatováno, že návrh
studie veřejných prostranství zde existenci garáží neřeší. Radní doporučují, aby bylo jednáno
s vlastníky garáží o případných jednotných úpravách vzhledu apod. Poté odhlasováno.
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K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 54-3080/20
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
452/1 o výměře cca 30 m² v k. ú. Nové Město nad Metují, v ulici 28. října. Požadovaný pozemek se
dle platného Územního plánu města Nové Město nad Metují nachází v ploše veřejného prostranství,
kde je již zpracována územní studie a nelze jej použít pro výstavbu garáže.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Výpůjčka pozemku p. p. č. 1872 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 1871 o výměře 4 812 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
ovocný sad, ve vlastnictví města pro k.ú. a obec Nové Město nad Metují, je do dne 31.12.2020
vypůjčen p. [osobní údaj odstraněn] , a užíván jako ovocný sad. Vzhledem k termínu
ukončení požádal vypůjčitel o prodloužení doby výpůjčky o dalších 10 let, tj. do dne
31.12.2030 s tím, že má i nadále zájem pokračovat v citlivé údržbě, obnově a rekreačním
využívání sadu.
Odůvodnění:
Pozemek je ve vlastnictví města od roku 1986, zakoupen byl za účelem výstavby, která nebyla
a nebude realizována. Na základě vyjádření tehdejšího MěNV ze dne 03.04.1990 bývalí
vlastníci pozemek užívali do roku 2003, resp. sklízeli ovoce, načež je vystřídaly osoby bez
domova. V dubnu 2003 došlo k vyhoření altánu, vyhořelé spáleniště a zbytky staveb hrozily
spadnutím. Pozemek byl před zahájením výpůjčky ve velmi špatném stavu (odpad,
zdemolovaný plot a zídky, zbořeniště spáleného altánu se sklepem, zbytky králíkárny a
dřevěného WC, různorodý odpad, přerostlé a zdegenerované stromy atd.). Z tohoto důvodu
rozhodla RM v roce 2004 o výpůjčce s podmínkou, že vypůjčitel, který se jako jediný ke
zveřejněnému záměru přihlásil, provede vlastním nákladem úklid pozemku a odstraní
oplocení, čímž se pozemek stane součástí okolní krajiny. Vzhledem k tomu, že požadované
bylo vypůjčitelem vzorně splněno, RM prodloužila výpůjčku do dne 31.12.2011 a souhlasila
s umístěním stavby drobného přístřešku, který slouží nejen vypůjčiteli, ale i kolemjdoucím
turistům (volný přístup bez omezení). Následně RM odsouhlasila také prodloužení nájmu do
dne 31.12.2020. Vypůjčitel i nadále prováděl požadovaný úklid a zvelebování pozemku
(odstranil nálety, nemocné a poškozené stromy, vysadil různorodé nové v počtu 35 ks a
doklidil veškerý zbylý odpad, umístil dřevěný přístřešek a odstranil staré oplocení). Při
vyhovění žádosti zůstanou podmínky smlouvy a účel beze změny. Vyjádření odborných
útvarů: S prodloužením výpůjčky o 10 let souhlasí. Vzhledem k prováděné údržbě, zbudování
altánu a výsadbě nových stromů, je ze strany vypůjčitele investováno množství práce a financí
a tím, že je pozemek neoplocen, je přímou součástí volné, udržované krajiny, což je
chvályhodný příklad.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 54-3081/20
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu, záměr města změnit smlouvu o výpůjčce,
spočívající ve změně doby trvání výpůjčky, tedy, že sjednaná doba výpůjčky pozemku p. p. č. 1871
o výměře 4 812 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ovocný sad, se prodlužuje do dne
31.12.2030.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/4 Ukončení smlouvy o nájmu části p. p. č. 244/2 v k. ú. Krčín - zahrada
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn] , nájemce části pozemku p. p. č. 244/2 o výměře 440 m2 v k. ú.
Krčín, ve vlastnictví města pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, požádala ze
zdravotních důvodů o ukončení smlouvy dohodou k 31.12.2020 s tím, že z pozemku odstraní
část skleníku (stavba na 18 m2), plochu vyklidí a příp. dorovná a oseje v jarních měsících.
Pozemek je pronajat jako neoplocená zahrada, roční nájemné činí 2.420 Kč (tj. 5,50
Kč/m2/rok) a na rok 2020 bylo nájemcem uhrazeno.
Odůvodnění:
Pozemek je pronajat od roku 2011, původním nájemcem (z doby již před cca 30 lety) byl otec
žadatelky, který zde pěstoval zemědělské plodiny a postavil skleníky‚ z části na městském
pozemku. S ohledem na věk a zdravotní stav nemá žadatelka o další užívání zájem. Vyjádření
odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 54-3082/20
RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 244/2 o výměře 440 m2
v k. ú. Krčín ke dni 31.12.2020 s pí [osobní údaj odstraněn] , ve znění přílohy tohoto bodu, a to
s podmínkou odstranění stavby skleníku, zarovnání, příp. doplnění ornicí a osetí pozemku travním
semenem s tím, že stávající nájemce dokončí úpravu pozemku (s ohledem na povětrnostní
podmínky) na své náklady v jarních měsících roku 2021, nejpozději však do dne 30.04.2021. RM
pověřuje ST podpisem této dohody.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada
Identifikace:
Nájemce, OS Větrník, se sídlem: 28. října 596, 549 01 Nové Město nad Metují požádal o
změnu smlouvy o nájmu pozemku, konkrétně o zvýšení plochy k pronájmu o 113 m2, a to
pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku zahrada, ve vlastnictví
města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V současné době je pronajata část pozemku o
výměře 1 621 m2 jako zahrada (u bytového domu) smlouvou ze dne 15.01.2003 za nájemné
ve výši 9,25 Kč /m2/rok. Vzhledem ke skutečnosti, že je užíván celý pozemek, nájemce má
zájem uzavřít smlouvu dle skutečného stavu užívání a pronajmout si celý pozemek p. p. č.
464/6 o výměře 1 734 m2.
Odůvodnění:
V roce 2003, v době uzavření smlouvy, bylo RM rozhodnuto, že bude pronajata menší část
zahrady z důvodu plánované změny (úpravy) územního plánu a s tím souvisejícího
případného posunu oplocení - pozemek je v blízkosti dopravního hřiště a bazénu (prodej byl
dříve zamítnut v celé lokalitě, další okolní městské pozemky - oplocené zahrady - byly rovněž
pouze pronajaty, příp. příjezdy k těmto zahradám vypůjčeny). Vzhledem k tomu, že posun
oplocení ani úprava územního plánu nebyly doposud realizovány (korekce plánována v rámci
změny č. 2), je užívána celá oplocená plocha jako zahrada u bytového domu. Vyjádření
odborných útvarů: S pronájmem dle žádosti souhlasí, OVRR doplňuje, že v daném místě bude
probíhat drobná korekce v rámci změny č. 2 územního plánu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - dotaz na vazbu rozšíření pronájmu na bývalé dopravní hřiště a dále dotaz na
důvody jeho zániku a možnosti obnovy. K němu se připojil i Mgr. Hylský. Odpověděl vedoucí
OMP - u pozemku měla být změna ÚP, ale zatím se nic neděje - je navrhována drobná změna
v územním plánu na plochu sportoviště. Vedoucí OMP ukázal radním na prezentovaném
snímku, kde je pozemek celý oplocený. Jedná se o narovnání vztahů. Poté odhlasováno. K
záležitostem bývalého dětského dopravního hřiště zazněly v diskusi informace o důvodech
jeho zániku. (Vysoké napětí nad hřištěm a vybudování profesionálního hřiště v Náchodě, kam
jezdí děti ze škol a město to finančně podporuje.). Část radních přesto trvala na prověření
možnosti obnovy dopravního hřiště. K tomu se vázal nový bod v článku Rozvoj (5/14), v jehož
rámci bylo přijato usnesení s úkolem pro OMM prověřit možnosti a předložit odborný pohled
na to, za jakých podmínek by tam mohlo dětské dopravní hřiště vzniknout.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 54-3083/20
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu v příloze tohoto bodu, záměr města změnit
smlouvu o nájmu, spočívající ve zvýšení výměry pronajatého pozemku p. p. č. 464/4 v k. ú. Nové
Město nad Metují ze stávajících 1 621 m2 na 1 734 m2 a ve zvýšení ceny ročního nájemného
z 14.994,50 Kč na částku 16.039,50 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín v kolonii zahrádek u letiště
Identifikace:
Pozemek p. p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2 v k. ú. Krčín, druh pozemku zahrada, z majetku
města pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 5020901/20 ze dne 19.10.2020 byl ode dne 27.10.2020 do dne 20.11.2020 zveřejněn záměr
města pronajmout pozemek nejvyšší nabídce s uvedením minimální ceny ve výši 5,65
Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému záměru byly doručeny dvě nabídky v uzavřené obálce, které
budou otevřeny na zasedání RM.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu byl zveřejněn na základě výpovědi podané stávajícím nájemcem ke dni
31.12.2020 a dle doporučení odborných útvarů, odsouhlaseno RM 50. OMM předkládá RM
dvě obálky k otevření a rozhodnutí o novém nájemci ode dne 01.01.2021, znění smlouvy bude
vycházet ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM 367-15726/17
ze dne 13.03.2017.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
OMP - byly doručeny dvě obálky - na jednání RM 54 je otevřel vedoucí OMP - obálka, která
byla doručena dne 09.11.2020 byla nabídka [osobní údaj odstraněn] za cenu ve výši 13,27
Kč/m2/rok. Druhá obálka, doručená dne 16.11.2020, byla s nabídkou pí [osobní údaj
odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] , s cenou ve výši 22,90 Kč/m2/rok. Radní odhlasovali
pronajmout pozemek zájemcům viz druhá obálka, která je pro město cenově výhodnější.
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 54-3084/20
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh
pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví města pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, se
zájemcem pí [osobní údaj odstraněn] a panem [osobní údaj odstraněn] , a to ode dne 01.01.2021
za účelem zahrady (oplocené, v zahrádkářské kolonii) s tím, že pozemek se pronajímá na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, s podmínkou, že na pozemku nelze budovat stavby pro
bydlení nebo rekreaci, a za nájemné v navržené výši 22,90 Kč/m2. RM pověřuje ST podpisem
smlouvy ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 ze dne
13.03.2017.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Pronájem části p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují a změna smlouvy o
výpůjčce
Identifikace:
Na základě doporučení RM 50 podala pí [osobní údaj odstraněn] , upravenou žádost o
pronájem části pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují. Žadatelka ve svém
podání snížila výměru požadované plochy na cca 6 m2 s tím, že by pozemek sloužil pouze ke
skladování dřeva. Zároveň žadatelka požádala o změnu rozsahu stávající výpůjčky, konkrétně
o ukončení výpůjčky části p. p. č. 2239/1 o výměře 45 m2 (plocha okolo trafostanice
vypůjčená za účelem údržby a přístupu k provozovně) s tím, že by byla zachována pouze
výpůjčka části p. p. č. 2034/29 o výměře 50 m2 za účelem údržby (okrasná plocha před RD
žadatelky).
Odůvodnění:
Dle usnesení RM a na základě jednání s OMP žadatelka svoji předchozí žádost upravila a z
plochy v ochranném pásmu ČEZ(u) odstranila záhon a většinu skladovaného materiálu dle
požadavku, mimo skládky dřeva, na jehož uložení požaduje nájem. Na základě místního
šetření OMP bylo zjištěno, že zabraná plocha činí cca 10 m2 (skladované dřevo je mixem
různých, polen, polínek, prkýnek apod., zakryto je PVC materiálem, jeho šíře je v rozmezí 0,50
až 0,90 cm). V případě snížení výpůjčky bude ukončeno užívání plochy u trafostanice a v
užívání zůstane pouze okrasná plocha s květinami před RD. Vyjádření odborných útvarů v
příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
OMP - z jednání se žadatelkou vyplynulo to, že přistoupila na zánik výpůjčky, týkající se
přístupu ke své provozovně. Tím bylo vyhověno představám RM a bude zajištěn požadavek
ČEZu. Dojde tak ke snížení výměry stávající výpůjčky z 95 m2 na 45 m2, tzn., že zůstane ta
část výpůjčky před domem žadatelky, kde má okrasný záhon. Žadatelka nově žádá pouze o
pronájem části pozemku za účelem skladování dřeva. Výměra pronájmu bude cca 10 m2.
Diskutovali téměř všichni radní. První usnesení bylo odhlasováno všemi radními, u 2.
usnesení radní vybrali variantu 2/ a souhlasili s minimální částkou 44 Kč/m2 (tato částka
vyplývá z podobného charakteru nájmu, kterou město mělo s paní [osobní údaj odstraněn] ) a
s dobou určitou na 3 roky - hlasováno - 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
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K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 54-3085/20
RM ukládá OMM zveřejnit, dle předloženého návrhu v příloze tohoto bodu, záměr města změnit
smlouvu o výpůjčce, spočívající ve snížení výměry předmětu výpůjčky ze stávajících 95 m2 na 50
m2, tedy, že předmětem výpůjčky již nebude část p. p. č. 2239/1 o výměře 45 m2 a zůstane jím
pouze část p. p. č. 2034/29 o výměře 50 m2 (původně část p. p. č. 2034/29 o výměře 45 m2 a p. p.
č. 2239/3 o výměře 5 m2) v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha za účelem
údržby.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 54-3086/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část p. p. č. 2239/1 o výměře max. 10 m2 v k.
ú. Nové Město nad Metují za účelem uložení dřeva a za těchto podmínek: dřevo lze skladovat pouze
v max. šíři 1 m, nájemné v minimální výši 44 Kč/m2, nájem na dobu určitou 3 roků, uložením dřeva
nesmí docházet ke škodám na městském majetku (oplocení aj.).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

4/1 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2020-100-000791
Identifikace:
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2020-100-000791, mezi firmou
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928, DIČ:
CZ48172928 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, DIČ: CZ00272876.
Odůvodnění:
Jedná se o novou odběratelskou smlouvu na dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění
odpadních a srážkových vod veřejnou kanalizací, pro odběrné místo č. p. 471, ul. Klosova,
549 01 Nové Město nad Metují (hotel METUJ).
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 54-3087/20
RM schvaluje Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SML-2020-100-000791, mezi
firmou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 48172928, DIČ:
CZ48172928 a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876, DIČ: CZ00272876, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Zápis ze 167. zasedání Bytové komise ze dne 11.11.2020
Identifikace:
Zápis ze 167. zasedání Bytové komise konané dne 11.11.2020.
Odůvodnění:
BK se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 54-3088/20
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 167. zasedání Bytové komise konané dne 11.11.2020 , ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
31.10.2020
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.10.2020.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 54-3089/20
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 31.10.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/4 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2020.
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Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 54-3090/20
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.10.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/5 Žádost o posouzení získání bytu do osobního vlastnictví
Identifikace:
Žádost o posouzení získání bytu do osobního vlastnictví od manželů [osobní údaj odstraněn]
v Novém Městě nad Metují.
Odůvodnění:
Individuální žádost nájemců o koupi městského bytu do osobního vlastnictví. Stanovisko OSN
je v příloze k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
K projednávané záležitosti proběhla obsáhlá diskuse radních o městských bytech, jejich počtu,
stavu a možnostech případných prodejů. Radní se shodli, že prodej jednotlivých bytů v
bytových domech města je pro město nevýhodný, otázka prodeje by byla k řešení pouze v
těch případech, kdy by se všichni nájemci bytů v daném domě domluvili, že mají zájem o
odkoupení bytů. Podle názoru odborných útvarů i vedení města je stávající počet městských
bytů optimální. Kde je možné uvažovat o prodeji, jsou bývalé vojenské "dvojdomky".
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 54-3091/20
RM neschvaluje individuální žádost o získání bytu do osobního vlastnictví od manželů [osobní údaj
odstraněn] s tím, že město nepočítá s prodejem bytů v tomto bytovém domě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2020 - Přestavba objektu DPS - II. etapa
Identifikace:
RM je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2020, uzavřené mezi
městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 a Danielem Kobosem, Příkopy 1104, 547 01 Náchod, IČO: 07501048, na přestavbu
objektu DPS - II. etapa. Dodatek Smlouvy řeší snížení celkové ceny díla z původní ceny
1.202.024 Kč, na cenu 1.088.368 Kč, vč. DPH.
Odůvodnění:
Na základě požadavků objednatele, došlo během realizace díla k několika změnám projektové
dokumentace. Po dohodě se zhotovitelem byly určité položky původního soupisu prací s
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výkazem výměr vypuštěny, u některých došlo k navýšení, nebo naopak ke snížení výměr a
nové položky byly doplněny. Celkový rozdíl méněprací (258.554 Kč) a víceprací (144.898 Kč),
činí 113.656 Kč, vč. DPH. O tuto částku je ponížena celková cena díla.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 54-3092/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 47/2020, uzavřené dne 20.04.2020 na akci:
"Přestavba objektu DPS - II. etapa", mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549
01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Danielem Kobosem, Příkopy 1104, 547 01 Náchod,
IČO: 07501048, kterým se stanovuje konečná cena díla z původní ceny 1.202.024 Kč, na cenu
1.088.368 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 155/2020 - Revitalizace zahrady DDM - I. etapa
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 155/2020, uzavřené dne 14.09.2020 na akci: „Revitalizace
zahrady DDM - I. etapa, Malecí čp. 588, 549 01 Nové Město nad Metují“, mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097,
který řeší změnu termínu realizace zakázky. Původní termín realizace díla: 15.09. - 30.11.
2020. Dle Dodatku č. 1: 15.09. - 31.12.2020.
Odůvodnění:
Dodatek č. 1 řeší změnu termínu realizace díla, a to na základě žádosti jednatele společnosti
green4plan, Ing. Vojtěcha Kučery, viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál vznesl dotaz v jaké fázi se revitalizace nachází - vedoucí OSN - informoval, že
nevhodná zeleň je odstraněna a na prezentaci ukázal kde bude co umístěno. Vysvětlil i
důvody posunu termínu a důvody, proč bude ale vše dokončeno ještě v tomto roce a ne až na
jaře.
K čl. 4/7 USNESENÍ č. RM 54-3093/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 155/2020, uzavřené dne 14.09.2020 na akci:
„Revitalizace zahrady DDM - I. etapa, Malecí čp. 588, 549 01 Nové Město nad Metují“, mezi městem
Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
firmou green4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO: 28857097, kterým se stanovuje doba
realizace zakázky na období 15.09. - 31.12.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Aktuální stav projektů ke dni 24.11.2020
Identifikace:
OMM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 24.11.2020.
Další, pravidelně předkládaný dokument o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé
investiční záměry města se od poslední verze ze dne 26.10.2020 předložené do RM 51 a
následně ZM 15 nezměnil. Z tohoto důvodu dokument Dotační možnosti pro dlouhodobé
investiční záměry města není nyní předkládán.
Odůvodnění:
Pravidelná informace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 54-3094/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav projektů ke dni 24.11.2020 ve znění přílohy tohoto
bodu a zároveň i informaci, že v pravidelně předkládaném dokumentu Dotační možnosti pro
dlouhodobé investiční záměry města nedošlo od minula k žádné změně a není tedy nyní
předkládán.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Dodatek č. 2 k SoD č. 49/2020 Aktualizace strategického plánu města
Identifikace:
OMM předkládá RM ke schválení dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 49/2020 na Aktualizaci
strategického plánu města, uzavřenou mezi městem a společností Berman Group s.r.o.
Smlouva o dílo obsahuje mimo jiné i aktivity zaměřené na zapojení veřejnosti do aktualizace
strategického plánu. Na podzim 2020 proběhl průzkum podnikatelského prostředí a průzkum
spokojenosti obyvatel. Závěrečné zprávy jsou zpracovány a do konce listopadu 2020 budou
zveřejněny na webu města. Zapojení veřejnosti mělo být ukončeno veřejným projednáním
výsledků průzkumů. Vzhledem k nouzovému stavu a epidemiologické situaci však není možné
veřejné setkání s obyvateli uskutečnit. Díky předkládanému dodatku č. 2 bude zhotoviteli
umožněno vyfakturovat práce za provedené průzkumy bez realizace veřejného projednání.
Zároveň bude zpracovatel zavázán uskutečnit veřejné projednání v případě, že to
epidemiologické podmínky umožní, a to bez nároku na odměnu.
Odůvodnění:
Z důvodu nouzového stavu a epidemiologické situace není možné uskutečnit plánované
veřejné setkání s obyvateli, zároveň je třeba umožnit zpracovateli vyfakturovat odměnu za
odvedenou práci.
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Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Podnět Ing. Němečka k podnikatelskému prostředí prověří vedení města (konkrétně MST). Na
dotazy Ing. Dostála k průzkumu u firem odpověděl MST. Byla diskutována i otázka středního
školství a spolupráce firem s Průmyslovou školou.
Další podnět Ing. Němečka se týkal možností výstavby bydlení v rozvojových lokalitách - na to
odpověděl Ing. Pozděna.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 54-3095/20
RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 49/2020 ze dne 06.04.2020 uzavřenou mezi
městem a společností Berman Group s.r.o. na vypracování Aktualizace strategického plánu města
Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Tabulka klíčových investičních akcí města
Identifikace:
RM 52 uložila OMM zpracovat tabulku klíčových investičních akcí města s časovým
harmonogramem jednotlivých činností, které povedou k dokončení těchto vybraných
investičních akcí.
Odůvodnění:
Zpracovaná tabulku klíčových investičních
harmonogramem je přílohou bodu RM 54.

akcí

města

s

časovým

orientačním

Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 54-3096/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu tabulku klíčových investičních akcí města s
časovým harmonogramem jednotlivých činností, které povedou k dokončení těchto vybraných
investičních akcí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Umístění dopravního značení do ul. Tumlířova - Průjezd zakázán
Identifikace:
Na základě úkolu č. RM 47-2765/20 ve znění "RM ukládá OMM prověřit možnost umístění
nového dopravního značení ve Spech do ul. Tumlířova, a to DZ Průjezd zakázán." OMM
prověřilo možnost umístění DZ č. B32 "jiný zákaz" s nápisem "Průjezd zakázán" u zástupce DI
PČR, který nevyjádřil námitky k umístění DZ.
Odůvodnění:
Předpokládané náklady na umístění dopravního značení č. B 32 - Průjezd zakázán do ul.
Tumlířova jsou 7.000 Kč vč. DPH
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál vysvětlil důvody svého nesouhlasu v této věci - přijde mu zbytečné na "vesnici" vše
vymezovat DZ. MST - má trochu stejný názor. Komentář k projednávané záležitosti podal
Ing. Prouza - umístění DZ požadovali [osobní údaj odstraněn] a docházelo tam ke konfliktům,
částečně je komunikace na soukromých pozemcích. .
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 54-3097/20
RM souhlasí s umístěním dopravního značení č. B32 "jiný zákaz" s nápisem "Průjezd zakázán" v ul.
Tumlířova ve Spech a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení a umístění dopravního
značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Přemístění kontejnerového stanoviště nad "Stopem"
Identifikace:
RM 48 se zabývala přemístěním kontejnerového stanoviště nad Stopem a přijala tato
usnesení: "RM ukládá OMM předložit projednávaný bod RM 48 čl. 5/13 do Komise životního
prostředí za účelem projednat a doporučit RM návrh řešení včetně návaznosti v širších
vztazích k problematice s frekvencí svozu odpadu a kapacit kontejnerových stanovišť. RM
ukládá OMM prodloužit dvouměsíční zkušební dobu pro nové kontejnerové stanoviště na
pozemku p. p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují do konce roku 2020." Tedy prodloužit
do konce roku 2020. Umístění kontejnerů na toto místo natrvalo podpořila KŽP. Manželé
[osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] z ul. Vrchovinská z důvodu umístění
kontejnerů v blízkosti jejich pozemků znovu žádají, tj. oslovují jednotlivé radní s tím, aby RM
přehodnotila svá usnesení a vyhověla jejich opakované žádosti, aby kontejnerové stanoviště
nebylo umístěno v jejich sousedství. Více viz jejich žádost v příloze + bohatá
fotodokumentace.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze. Projednat a rozhodnout o dalším postupu. Vyhodnotit
zkušební provoz.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - uvedl závěr KŽP - trvat na přesunu kontejnerového stanoviště nad "Stopem" do
tohoto místa - zmínil obavu vzniku precedentu, "nikdo to nebude chtít nikde". Zároveň ale
potvrzuje, že toto kontejnerové stanoviště je trvale ve strašném stavu - dnes ho opět uklízeli
pracovníci TS (pozn.: radní si byl dnes osobně stav kontejnerového stanoviště fotit) nepovažuje za šťastné zahltit denně TS kvůli úklidu 1 kontejnerového stanoviště. Z těchto
důvodů vidí řešení v tom, že by došlo k rozdělení stanoviště - tj. přesunu kontejnerů na sklo po
parkovišti směrem dolů a případný vznik dalšího stanoviště někde uprostřed. Na to navázal
svými připomínkami a návrhy Ing. Němeček - nejen toto rozdělení stanovišť, ale i urychlený
vznik stanoviště u nové výstavby na Březinkách a případně ještě i jinde v této lokalitě (u
trafačky?). Na to navázala velice obsáhlá diskuse přítomných, která se týkala problematiky
třídění odpadů a stanovišť pro to, nejen v této, ale i v dalších lokalitách. Ing. Pozděna naznačil
možná dílčí řešení. Proběhl i telefonát s vedoucím OŽP, který se týkal frekvence vyvážení v
této lokalitě. Papír - 2 x týdně, tj. pondělí a čtvrtek a plasty jsou vyváženy 2x týdně - v úterý a v
pátek. Radní požádali vedoucího OŽP o zajištění doplnění 1x nádoby na plasty a 1x na papír.
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Závěrem diskuse byla formulována usnesení s úkoly pro TS, OŽP a OMM. Byl dohadován i
termín kontroly plnění - bylo stanoveno hned na příští RM 55, tj. 14.12..2020.
Ing. Dostál také požádal o vytvoření stupnice náročnosti (vytížení a problémů jednotlivých
stání). tzn., kde jsou problémy největší. Mgr. Hylský doplnil, že by to mohlo být mj. získáno i z
údajů dřívějšího monitoringu, který ve městě probíhal v pilotním projektu s O2.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 54-3098/20
RM ukládá TS umístit ve spolupráci s OŽP na zpevněnou plochu nad restaurací Stop na pozemku
p. p. č. 663/2 v k. ú. Nové Město nad Metují kontejnery na bílé a barevné sklo, kovy a nápojové
kartony. Stanoviště posílit o další kontejnery na potřebné komodity. V horní části na asfaltové ploše
parkoviště na pozemku p. p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují ponechat pouze kontejnery na
papír a plasty a doplnit je na potřebný počet kontejnerů.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 54-3099/20
RM ukládá OMM prodloužit zkušební dobu pro upravené nové kontejnerové stanoviště na pozemku
p. p. č. 655/3 v k. ú. Nové Město nad Metují do konce února 2021 a pak předložit vyhodnocení v
kontextu provedených přesunů a doplnění kontejnerů.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 54-3100/20
RM pověřuje OŽP provádět po dobu prodlouženého zkušebního provozu zvýšený dohled nad
svozem kontejnerových stanovišť v ul. Družební.
Odpovídá: OŽP, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Základy pro měřiče rychlosti - Dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
Při realizací 5 ks základů pro měřiče rychlosti firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984 se
vyskytly neočekávané skutečnosti a zároveň dodavatel základů z časových důvodů položil
navíc chráničky a kabely přívodu u stanovišť T. G. Masaryka, Dobrušská a Spy, které měl
pokládat dodavatel elektro (tyto náklady samozřejmě již nebudou fakturovány dodavatelem
elektro. Celkové vícenáklady činí 33.450,45 Kč vč. DPH.
ORM předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Provedení základů pro
stacionární rychloměry v Novém Městě nad Metují“ mezi městem a firmou STAVIX s.r.o. na
vícepráce: větší hloubka a kubatura základu v ul. Dobrušská, položení zemnícího pásku v ul.
Nahořanská včetně výkopu, komplikovanější vyztužování základů, překop chodníku ve Spech
a položení přívodu napájení.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - zvýšení nákladů o třetinu mu přijde dost. ORM - z časových důvodů se při
přípravě akce vycházelo z odhadu výměr. Ing. Dostál - časový pres vznikl z čeho? OMM - z
toho, že bylo třeba akci rychle zrealizovat bez větší stavební připravenosti a průzkumů, akce
měla vysokou prioritu - dle jeho názoru byla akce zvládnutá dobře a vícepráce a vícenáklady
vyplynuly až z provádění prací na konkrétních místech. TAJ doplnil, že jde o proces se
spoustou návazností, který je bedlivě sledován, ale je zároveň termínově velice neúprosný.
Jedině tak může dojít k včasné implementaci, na tyto práce a na přípravy mají negativní vliv
dvě vlny pandemie. Radní ještě vznesli připomínku k dopravnímu značení v ulici Dobrušské,
které z jedné strany omezuje rychlost na 40 km/hod. Po spuštění měření to je nesmyslné. TAJ
informoval o stanovisku vrchního strážníka, který vysvětlil to, v jakém úseku omezení rychlosti
platí a čím a kde se ruší, ale zároveň souhlasil s budoucím odstraněním dopravního značení.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 54-3101/20
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Provedení základů pro stacionární
rychloměry v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX
s.r.o., IČO: 27526984, na vícepráce v celkové výši 33.450,45 Kč vč. DPH (větší hloubka a kubatura
základu v ul. Dobrušská, položení zemnícího pásku v ul. Nahořanská včetně výkopu,
komplikovanější vyztužování základů, překop chodníku ve Spech a položení přívodu napájení), ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy
Identifikace:
RM 42 usnesením č. RM 42-2406/20 schválila darování části nových přípojek doposud
neodkanalizovaných nemovitostí do stávajícího kanalizačního řadu v ul. Rezecká vlastníkům
jednotlivých nemovitostí. Skutečné náklady na vybudování částí přípojek, zbudovaných firmou
Zdeněk Klíma, IČO: 11054522, činí 182 838,11 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení
darovací smlouvy na části kanalizačních přípojek zbudovaných městem mezi městem a
vlastníky odkanalizovaných nemovitostí.
Odůvodnění:
Město financovalo provedení přípojek doposud neodkanalizovaných nemovitostí do stávající
kanalizace z důvodu provedení pokládky živičného krytu v ul. Rezecká, aby nedošlo
k dodatečným zásahům do nového povrchu komunikace. Předpokládaná cena za přípojky
činila 170.550 Kč vč. DPH. Konečná cena dle skutečně provedených prací činí 182.838,11 Kč
vč. DPH. Dle délky jednotlivých přípojek byla určena cena za jednotlivé přípojky. Jednotlivé
smlouvy byly vytvořeny ze vzorové darovací smlouvy, schválené v RM 42. ORM doporučuje
jednotlivé darovací smlouvy schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3102/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1036, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,3 m v účetní ceně daru 19 717,84
Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníky domu č. p. 1036: pí [osobní údaj odstraněn], p.
[osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj
odstraněn] ,ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3103/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizačních přípojek k domu č. p. 1127 a na
pozemek p. p. č. 187 v k. ú. Nové Město nad Metují, umístěných v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú.
Nové Město nad Metují o délce 3,7 a 2,4 m v účetní ceně daru 36 448,12 Kč mezi městem
Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p. 1127 a pozemku p. p. č. 187 v k. ú. Nové Město nad
Metují p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3104/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1152, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 2,3 m, v účetní ceně daru 13 742,73
Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p. 1152 p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3105/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1174, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,9 m, v účetní ceně daru 23 302,9 Kč
mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p. 1174 p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3106/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. ev. 226, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 1,7 m, v účetní ceně daru 10 157,67
Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. ev. 226 pí [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3107/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1128, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,0 m, v účetní ceně daru 17 925,31
Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p. 1128 p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3108/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1106, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,0 m, v účetní ceně daru 17 925,31
Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p. 1106 p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3109/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1116, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 2,9 m, v účetní ceně daru 17 327,80
Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníkem domu č. p. 1116 p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 54-3110/20
RM schvaluje darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1099, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 4,4 m, v účetní ceně daru 26 290,45
Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníky domu č. p. 1099 p. [osobní údaj odstraněn] a pí
[osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 Dopis občana ve věci zjednosměrnění v lokalitě Na Františku
Identifikace:
Na základě projednávání zápisu z Komise dopravní v RM 49 dne 05.10.2020 obdrželo město
dopis p. [osobní údaj odstraněn] , ve kterém vyjadřuje svůj nesouhlas se zjednosměrněním ul.
Třešňová a ul. V Aleji a navrhuje umístit zákaz stání po jedné straně ulic.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů a MP k dopisu viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 54-3111/20
RM bere na vědomí nesouhlas p. [osobní údaj odstraněn] , se zjednosměrněním ul. Třešňová a ul.
V Aleji s tím, že při dalším projednávání možnosti zjednosměrnění těchto ulic, bude tento podnět
brán v potaz.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Doplnění dopravního značení v ul. Nerudova
Identifikace:
OMM obdrželo žádost od Policie České republiky, Územního odboru Náchod, Dopravního
inspektorátu Náchod o provedení doplnění místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v
ul. Nerudova v Novém Městě nad Metují. Jedná se o doplnění dopravního značení č. B28
"Zákaz zastavení" v ul. Nerudova, kde je v současné době, kvůli jednosměrnému provozu
povoleno parkování vozidel v obou směrech.
Odůvodnění:
Z důvodu splnění požadavku DI PČR bude provedeno doplnění 1 ks dopravní značky č. B28
"Zákaz zastavení" umístěné na sloup VO. Odhadované náklady na doplnění DZ jsou 1.700 Kč
vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - navrhl doplnit do usnesní: "...na základě požadavku DI PČR..." Poté odhlasováno.
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 54-3112/20
RM souhlasí s umístěním dopravního značení č. B28 "Zákaz zastavení" v ul. Nerudova na základě
požadavku DI PČR a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení a umístění dopravního značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 05.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Dodatek č. 1 k SOPPS - T-Mobile Czech Republic a.s. - lokalita Malecí
Identifikace:
OMM obdrželo žádost společnosti Losky s.r.o., zastupující spol. T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, o změnu trasy vedení optiky spol. T-Mobile Czech
Republic a.s. v lokalitě Malecí z důvodu nezískání souhlasů, některých soukromých vlastníků.
Jedná se o 4 místa vyznačená ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Mgr. Hylský - má tam již někdo jiný natažené chráničky, že by se k nim mohla fy TMobile Czech Republic a.s. přidat a nekopat? OMM - ano, chráničku má v této lokalitě
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uloženou fa N-SYS. Mgr. Hylský - není přece možné, aby třeba za dalších X-let tam někdo
další přidával další chráničky a bude se znovu a znovu kopat! Váže se to na úkol, který byl již
zadán - tj. využít např. i podnětu na SMO, vždyť tento problém musí mít i jinde. Ing. Dostál
požádal o informaci o změnách trasy. Vedoucí OMM prezentoval. Jeden radní nebyl přítomen
při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 54-3113/20
RM souhlasí se
změnou
trasy
stavby
optické
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_1" spol. T-Mobile Czech Republic
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, v lokalitě Malecí, ve znění přílohy tohoto bodu.

sítě
a.s.,

HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 54-3114/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu optické sítě
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_1", zabývající se změnou trasy optického
vedení, uzavíraný mezi spol. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, a
městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/11 Smlouva o vypořádání závazků
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení Smlouvu o vypořádání závazků na provedení výkonu
technického dozoru v rámci stavby "Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č. p. 22 Stará škola v Novém Městě nad Metují“, na který byla vystavena objednávka č.116/2020 ze
dne 22.05.2020.
Odůvodnění:
Na objednávku č. 116/2020 ze dne 22.05.2020, která byla vystavena na provedení výkonu
činnosti technického dozoru na stavbě "Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č. p. 22
- Stará škola v Novém Městě nad Metují“ a její metadata se vztahovala povinnost uveřejnění v
registru smluv, a to v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění. Při kontrole uveřejnění v registru
smluv bylo zjištěno, že objednávka nebyla v registru smluv uveřejněna a je tak zrušena od
počátku. Z tohoto důvodu je nyní předkládána k odsouhlasení smlouva na vypořádání
závazků mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Janem Chaloupským, U Hřiště 639, 541
02 Trutnov, IČO: 11164034.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 54-3115/20
RM schvaluje smlouvu o vypořádání závazku mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Janem
Chaloupským, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČO: 11164034, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/12 Držáky na pověšení věnců
Identifikace:
RM 50-2899/20 uložila OMM ve spolupráci s ARCH připravit návrh držáku na pověšení věnců
pod desku generála Klapálka na budově vlakového nádraží, u pomníku ve Spech (včetně
ochranného plůtku) a pomníku ve Vrchovinách a včetně předpokládaných finančních nákladů
a předložit ho k posouzení do RM. Návrh řešení viz příloha tohoto bodu. Částka by byla
čerpána z § 3639 Městský mobiliář.
Odůvodnění:
Viz návrhy v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Z diskuse vyplynul doplněný úkol pro TS, a to oprava plůtku u pomníku ve Spech.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 54-3116/20
RM ukládá OMM objednat vybrané držáky na pověšení věnců (vlakové nádraží, Spy, Vrchoviny).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 54-3117/20
RM ukládá TS ve spolupráci s OMM osadit dodané držáky na pověšení věnců (vlakové nádraží,
Spy, Vrchoviny).
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 54-3118/20
RM ukládá TS opravu plůtku ve Spech u pomníku Obětem 1. světové války.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 06.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Návrh kovové desky u novoměstských lip republiky
Identifikace:
RM 50-2898/20 uložila OMM ve spolupráci s ARCH a KŽP předložit RM návrh kovových nebo
kamenných desek u novoměstských lip republiky, které byly vysázeny před 2 lety v Novém
Městě nad Metují, Krčíně, Spech a Vrchovinách, včetně předpokládaných finančních nákladů.
Návrh řešení je součástí příloh. Částka by byla čerpána z § 3639 Městský mobiliář (pozn. s
těmito náklady nebylo v rámci položky uvažováno).
Odůvodnění:
Vyjádření tajemníka KŽP: Souhlasím s kovovými destičkami s gravírovaným nápisem dle
doporučení ARCH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál se dotázal, proč byl o vyjádření požádán pouze tajemník KŽP a ne celá
KŽP? Vedoucí OMM odpověděl, že požádal tajemníka o vyjádření KŽP a odpovězeno mu bylo
to, co je uvedeno v "Odůvodnění" tohoto bodu, tj. vyjádření tajemníka KŽP. Je potřeba, aby se
tajemník a předseda KŽP vzájemně domluvili, jak v takových věcech postupovat, aby
nedocházelo k těmto nepříjemnostem. Dále Ing. Dostál vyjádřil svůj nesouhlas s částkou viz
navržené znění usnesení - cena se mu zdá vysoká. Navázala diskuse radních o podobě a
úpravě desky a o tom, zda to ještě nepoptat jinde. V tomto duchu došlo k úpravě usnesení.
Mgr. Hylský ještě upozornil na zvláštní tvar uváděného letopočtu, tj. jako číslovka měsíce je
využito římské číslo X. I to bude prověřeno.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 54-3119/20
RM bere na vědomí návrh řešení označení novoměstských lip republiky pro 4 místa ve městě.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 54-3120/20
RM ukládá OMM poptat další možné dodavatele navržených kovových desek s gravírovaným
nápisem pro možnost porovnání cenových nabídek a opětovně předložit do RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/14 Bývalé dopravní hřiště
Identifikace:
Radní otevřeli při projednávání bodu 3/5 diskusi nad možnostmi obnovení dopravního hřiště v
ul. 28. října. Podle názoru některých radních ve městě tato služba pro děti chybí, někteří chodí
na asfaltovou plochou do bývalých kasáren. Proběhla obsáhlá diskuse, která se mj. týkala
současného využívání plochy bývalého hřiště při parkování aut při akcích na letním stadionu.
Zazněla upozornění o tom, že nad současnou plochou vede VN, pro možnost obnovy
dětského dopravního hřiště bude nejdříve třeba konzultací s OVRR. Někteří radní navrhovali,
aby se pouze "nalajnovaly" cesty a umístili značky v rámci činnosti TS. Na to zaznělo
upozornění na právní odpovědnost města za případné problémy, které by v rámci užívání
"pololegálního" hřiště mohly vzniknout.
Odůvodnění:
Nově zařazený bod, který vyplynul z diskuse k bodu 3/5.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Obsáhlá diskuse radních nad obnovením dopravního hřiště v Novém Městě nad Metují - viz
diskuse v bodě 3/5.
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K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 54-3121/20
RM ukládá OMM prověřit podmínky, které by umožnily obnovení bývalého dětského dopravního
hřiště v ul. 28. října.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - 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 54-3122/20
RM bere na vědomí informaci o bodu předkládaném do ZM 16, tj. přehled úprav rozpočtu 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Zápisy z jednání Finančního výboru ZM ze dne 11.11.2020 a ze dne 18.11.2020
Identifikace:
Informace o jednání FV ZM ze dne 11.11.2020 a 18.11.2020 - viz zápisy v příloze tohoto
bodu. Jednání FV dne 11.11.2020 mělo na programu Aktuální finanční situaci a Návrh
rozpočtu 2021. Nebyla přijata žádná usnesení. O průběhu jednání již ústně informoval
předseda FV na jednání ZM 15 dne 12.11.2020. Členové FV se rovněž zúčastnili pracovního
semináře ZM k rozpočtu dne 18.11.2020 a následně se pak uskutečnilo řádné jednání FV. FV
doporučil schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2021 se změnami diskutovanými na
rozpočtovém semináři, u nichž došlo ke shodě jejich zapracování do konečného návrhu. FV
dále doporučil schválit střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023.
Odůvodnění:
Zápisy z FV jsou předkládány do RM, která je postupuje do nejbližšího zasedání ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 54-3123/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zápisy z Finančního výboru Zastupitelstva města Nové Město
nad Metují ze dne 11.11.2020 a 18.11.2020 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Členské příspěvky, dary a rezervy 2021
Identifikace:
Členské příspěvky, dary a rezervy - informace o položkách zahrnutých do návrhu rozpočtu na
rok 2021 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Do návrhu rozpočtu 2021 byly zahrnuty pouze členské příspěvky města a finanční dar
Sportovnímu klubu Nové Město nad Metují. Ostatní předpokládané příspěvky jsou zahrnuty
jako rezerva do příslušných paragrafů rozpočtu, to v případě větších částek a v případě
programu prevence rizikového chování a souhrnné položky na pokrytí ostatních různých
žádostí o finanční podporu pak v § 6409. Rozdělení těchto rezervních položek podléhá
schválení RM (v částkách do 50 tis. Kč) nebo ZM (nad 50 tis. Kč).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Dostála se týkal příspěvku 50 tisíc pro SK za dětské hřiště. OF - stejný dotaz byl i
vloni - jde o opakovaný příspěvek města na zajištění provozu dětského hřiště, které slouží
veřejnosti.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 54-3124/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí zařazení a úhradu členských příspěvků a darů ve znění přílohy
do rozpočtu města: Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 57 tis. Kč, Nová Města v Evropě 8
tis. Kč, Sdružení historických sídel 12 tis. Kč, Městský klub Nové Město nad Metují 3 597 tis. Kč,
Sportovní klub Nové Město nad Metují 50 tis. Kč (dar), Svaz měst a obcí ČR 35 tis. Kč, DSO Region
Novoměstsko 93,98 tis. Kč a MAS Pohoda Venkova, Val 35 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 54-3125/20
RM doporučuje ZM schválit souhrnné částky na zvláštní dary a dotace na vyjmenované účely:
Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou - provoz cyklobusů 30 tis. Kč, Městský klub v Novém
Město nad Metují - festival komedie 950 tis. Kč, Centrum Najáda s. r. o., Nové Město nad Metují 903
tis. Kč, sportovní oddíly - příspěvky na provoz, opravy, údržbu a ocenění sportovců a kolektivů a
využití sportovišť ve výši 5 986 tis. Kč, NONA 92, o. p. s., Nové Město nad Metují - provoz
stacionáře 428 tis. Kč, program prevence rizikového chování ve výši 150 tis. Kč, souhrnnou částku
na dary a dotace města 523 tis. Kč a dary a dotace města - dobrovolnickou činnost s mládeží (mimo
sportovních oddílů) 150 tis. Kč. O poskytování finanční podpory na jednotlivé konkrétní projekty
bude v rámci svých kompetencí daných zákonem o obcích a v duchu platných zásad rozhodovat
RM. O přidělených podporách bude následně informovat ZM. Navržené podpory nad 50 tis. Kč
podléhají schválení ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Oprávnění k provádění rozpočtových opatření pro RM na rok 2021
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. Nyní je navrženo dát
toto zmocnění RM i na rok 2021. Rozpočet dále bude navyšován o přijaté transfery (dotace)
poskytnuté městu a převod daně z příjmů právnických osob za město, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu města.
Odůvodnění:
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (obecní zřízení) může RM provádět
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Tento způsob provádění
rozpočtových opatření se osvědčil, neboť RM mohla operativně nakládat s financemi v rámci
schváleného rozpočtu, bez potřeby častého svolávání mimořádných zasedání ZM. Zároveň
pravidelné předkládání provedených změn v RM na každém zasedání ZM vytváří dostatečnou
kontrolu úkonů, které RM v rámci svého zmocnění mezi zasedáními ZM provedla.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 54-3126/20
RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění opodstatněných rozpočtových opatření v
rámci rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován. Provedené
změny budou předloženy vždy na nejbližším zasedání ZM.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/5 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence – viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. – vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál – poukázal na vyřazení mobilních telefonů v evidenci u Městské knihovny
pořízených z roce 2017. OF – uvedl, že v příloze jsou doloženy znalecké posudky, kde jsou
uvedeny závady a oprava je nerentabilní. Poté odhlasováno.
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 54-3127/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, místního hospodářství
a Městské knihovny Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ – Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 – bylo přijato

6/6 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2021
Identifikace:
RM je předložena ke schválení Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok
2021 uzavřená ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, uzavíraná s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408. Vzhledem
k tomu že společnost ukončí v březnu provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy
v naší oblasti, je smlouva předkládána pouze na období do dne 06.03.2021.
Odůvodnění:
Předmětem smlouvy je plnění závazku spočívajícího v poskytnutí veřejné služby v přepravě
cestujících podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, a to zajištění dopravní
obslužnosti v územním obvodu města Nové Město nad Metují v období ode dne 01.01.2021
do dne 06.03.2021 v rozsahu autobusové linky č. 640035 Krčín – Nové Město nad Metují –
Slavoňov. Závazek bude dopravcem plněn za úhradu – kompenzaci ve výši 25.017 Kč. V roce
2020 byla částka na celý rok 172.636,80 Kč. V tomto případě bylo možné přímé zadání ve
smyslu § 18 písm. C) zákona o veřejných službách v přepravě cestujících (průměrná roční
hodnota ani počet km za rok nepřesáhnou hodnoty uvedené přímo v použitelném předpise
Evropských společenství). Na úřední desce je zveřejněno oznámení podle § 19 odst. 2
zákona o veřejných službách, které je objednatel povinen zveřejnit v případě uzavření
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním. Schválení smlouvy je
v kompetenci RM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. – vedoucí OF
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K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 54-3128/20
RM schvaluje Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na zajištění dopravní
obslužnosti v územním obvodu města Nové Město nad Metují na rok 2021 s firmou ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

7/1 Smlouva o dílo - koncept kroniky 2019
Identifikace:
RM je předkládána Smlouva o dílo na vytvoření konceptu kroniky města Nové Město nad
Metují za rok 2019 - viz příloha k tomuto bodu. Smlouva bude uzavřena s kronikářem p. Jiřím
Hladíkem.
Odůvodnění:
Pravomoc RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Dostála, zda pochopil správně výraz slova koncept. Odpověděl TAJ - pokud je
koncept schválen v RM, tak je podle toho připravena kronika za daný rok pro vytištění. Dále
ST seznámil radní s e-mailem kronikáře, který se týkal závazku dohnat značný skluz v
termínech předkládání konceptů kronik.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 54-3129/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení konceptu kroniky města Nové Město nad Metují za rok
2019 mezi městem Nové Město nad Metují a městským kronikářem p. Jiřím Hladíkem, Nábřežní 90,
549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 ZM 16 dne 10.12.2020 - program
Identifikace:
Dne 10.12.2020 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 16. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný
podrobný program zasedání ZM 16 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
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Odůvodnění:
Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Z diskuse k žádostem některých sportovních klubů o vyplacení záloh na dotace v roce 2021
vyplynula úprava navrhovaného programu - hlasováno o pozměněné příloze k tomuto bodu.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 54-3130/20
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 16 dne 10.12.2020 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: 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 21.12.2020 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
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 54-3131/20
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 21.12.2020 od 10:00 hodin
do Obecního domu Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 54-3132/20
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 21.12.2020 od 10:00 hodin do Obecního domu
Městyse Velké Poříčí, Náměstí 102, Velké Poříčí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/4 Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 31.08.2020 - posunutí termínu dodání a implementace
softwarového řešení Scarabeus DMS
Identifikace:
RM je předkládán ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.08.2020
se společností INIT technology s.r.o., Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO: 04423101, ve
věci posunutí termínu dodání a implementace softwarového řešení Scarabeus DMS, viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Z důvodu zdržení dodávky serveru způsobeném prodlouženými dodacími lhůtami v důsledku
mimořádné situace kvůli šíření nákazy COVID-19 se zhotoviteli výrazně zkrátila lhůta k plnění,
protože implementační práce ze Smlouvy vyplývající mohly být v plném rozsahu zahájeny až
po dodání serverové infrastruktury. Původní termín dodání dne 01.12.2020 je dodatkem
prodloužen do dne 01.02.2021.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 54-3133/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.08.2020 mezi společností INIT technology
s.r.o., Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO: 04423101 a městem Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 0517537018
Identifikace:
Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 0517537018 týkající se pojištění měřiče rychlosti s
příslušenstvím na území města - roční pojistné 2.224 Kč - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o pokrytí pojistných rizik sdružený živel včetně nárazu silničního dopravního
prostředku.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 54-3134/20
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 0517537018 týkající se pojištění měřiče rychlosti s
příslušenstvím na území města mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO: 46973451, se
sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2, a městem Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nákupu vysokozdvižné plošiny
Identifikace:
Na základě rozhodnutí RM 34-1957/20 byla uzavřena smlouva se společností Plošiny
Rybáček na nákup vysokozdvižné plošiny s termínem dodání dne 15.12.2020. Tato
společnost se obrátila na město se žádostí o prodloužení termínu dodání do dne 15.03.2021,
a to z důvodu pozdního dodání komponent ze zahraničí zaviněné pandemií Covid 19. Dle
vyjádření vedoucího TS je možné tento termín dodání akceptovat. Metodická stanoviska
ÚOHS a MMR tuto možnost připouští, proto je možné tento dodatek uzavřít i s ohledem na
zákon o zadávání veřejných zakázek.
Odůvodnění:
Dodavatelská firma požádala o prodloužení termínu v souvislostí s pandemií Covid - pozdní
dodání podstatné části plnění ze zahraničí - viz žádost v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - další termín se podaří dodržet? ST - termín tam dali dopředu. Ing. Dostál - plyne
z toho nějaká sankce? ST - sankce by plynula, pokud bychom to nyní neschválili, důvody jsou
objektivní.
Poté odhlasováno.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 54-3135/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na nákup vysokozdvižné plošiny mezi firmou Plošiny
Rybáček s.r.o., Vinařice 42, 439 15 Vinařice, IČO: 27279618, a městem Nové Město nad Metují, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Obřadní dny pro uzavírání manželství v roce 2021
Identifikace:
Pro každou obřadní síň je zpravidla stanoven 1 obřadní den v měsíci (1 pátek na zámku a 1
sobota v ZUŠ B. Smetany). Pouze v zimních měsících nedoporučujeme stanovit obřadní dny
na zámku vzhledem k velmi chladnému prostředí. Obřadní dny jsou vybírány tak, aby
nekolidovaly s akcemi města (Brány města dokořán, Sjezd rodáků, Lukostřelba na náměstí,
Dny evropského dědictví, Festival české filmové komedie, Svatováclavské odpoledne) ani
zámku (Food Art Festival, U nás na zámku). Ve státní svátek a v neděli se neoddává. Ve
stanovených obřadních dnech a hodinách (při svatbách v uvedených obřadních místnostech)
není vybírán správní poplatek. Při uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo
určenou místnost je vybírán správní poplatek 1.000 Kč, který je příjmem města (položka 12,
písmeno c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Odůvodnění:
Obřadním dnem v obřadní síni na zámku je stanoven jeden pátek v měsíci (mimo zimní
období). V obřadní síni v ZUŠ B. Smetany je stanoven rovněž jeden obřadní den v měsíci sobota. V tyto dny a ve stanovém čase pro oddávání je umožněno snoubencům uzavřít sňatek
v obřadní síni bez jakéhokoliv poplatku. Mimo tento stanovený termín je možné, po dohodě s
ředitelem ZUŠ (podle provozu ZUŠ B. Smetany), uskutečnit zde svatbu i v jiný den v týdnu,
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správní poplatek je ve výši 1.000 Kč. Pokud se vyskytly požadavky na svatební obřad na
zámku v sobotu nebo jiný neobřadní den, bylo vyhověno za stejný správní poplatek a město
získalo příjem, který následně slouží k částečnému pokrytí nákladů s obřady. Obdobně pokud
se vyskytl jiný požadavek na obřad mimo obřadní čas nebo obřadní síň.
Vysvětlení: Kavanová Dagmar, Ing. - vedoucí OVV
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 54-3136/20
RM schvaluje obřadní dny pro uzavírání manželství před Městským úřadem Nové Město nad Metují
v roce 2021 v obřadní síni Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Husovo náměstí č. p. 1209 a
v obřadní síni zámku rodiny Bartoň-Dobenín, Husovo náměstí č. p. 1201, ve znění přílohy tohoto
bodu. RM zároveň stanoví, že se svatební obřady budou konat v obřadních dnech v čase od 10:00
do 15:00 hodin a neoddává se ve státní svátek a v neděli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/8 Nařízení č. 3/2020
Identifikace:
Nařízení č. 3/2020, kterým se mění nařízení č. 1/2019 o vymezení úseků místních komunikací
a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.
Odůvodnění:
Na základě rozhodnutí RM bude v rámci zimní údržby prováděn úklid chodníku v ul.
Nahořanská od č. p. 232 po č. p. 321 a chodníku na Žižkově náměstí od č. p. 49 po č. p. 123,
které jsou dosud dle nařízení č. 1/2019 vymezeny jako chodníky neudržované. Nařízení města
č. 1/2019 je tedy nutno změnit.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 54-3137/20
RM vydává Nařízení č. 3/2020, kterým se mění nařízení č. 1/2019 o vymezení úseků místních
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/9 Nařízení č. 4/2020
Identifikace:
Nařízení č. 4/2020 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel.
Odůvodnění:
V souvislosti s uzavřením nové smlouvy o zajištění provozu odtahové služby, dle které bude
postupováno ode dne 01.01.2021 dochází k navýšení sjednaných cen za odtahy. Nařízením
města je třeba ode dne 01.01.2021 navýšit maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - vznesl dotaz, který se váže i k bodu 7/11 - v Nařízení jsou ceny bez DPH a ve
smlouvě na odtah (bod 3/11) včetně DPH, takto by to znamenalo, že by město na odtazích
prodělávalo.
TAJ se telefonicky spojil s vrchním strážníkem MP a poté s PRAV, položky v Nařízení budou
upraveny do výše uvedené ve Smlouvě o odtahu. Poté bylo usnesení odhlasováno s
dovětkem "ve znění upravené přílohy tohoto bodu."
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 54-3138/20
RM vydává Nařízení č. 4/2020 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel ve
znění upravené přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/10 Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce DIMATEX CS s.r.o.
Identifikace:
Žádosti fy DIMATEX CS, spol. s r.o., o nastavení nových podmínek spolupráce ve věci
zmírnění ekonomické zátěže, která je pro fy DIMATEX CS, spol. s r.o., v krizovém provozu
kontejnerů na textil v Novém Městě nad Metují. Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Na základě současné situace spojené s bojem proti pandemii SARS-CoV-2, krize v oboru
recyklace textilu a také na základě dosavadních dobrých vztahů s městem žádá fy DIMATEX
CS, spol. s r.o., o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 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.
Stanovisko OŽP: OŽP doporučuje snížit smluvní odměnu městu z 1.000 Kč / kontejner / rok
na částku 200 Kč / kontejner / rok. 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 a umožnit jim nadále fungovat.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
ST vysvětlil důvody žádosti a doporučení OŽP.
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 54-3139/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. 33/2020 ze dne 01.06.2020 mezi
městem Nové Město nad Metují a fy DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem: Stará 24, Svárov, 460 01
Stráž nad Nisou, IČO: 43224245, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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7/11 Smlouva o zajištění provozu odtahové služby
Identifikace:
Smlouva č. 216/2020 o zajištění provozu odtahové služby na provedení nucených odtahů
vozidel mezi fy Autoslužby Vik s.r.o., Provodov 51, 549 08 Provodov-Šonov, IČO: 60895659,
DIČ: CZ7607143236 a městem Nové Město nad Metují, za nabídkovou cenu 1.500,00 Kč bez
DPH, tj. vč. DPH 1.815,00 Kč. Za uskutečněný odtah bez vyproštění. Za nedokončený odtah
za nabídkovou cenu 1.000 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 1.210 Kč. Z dosavadních zkušeností
vyplývá, že celkové roční plnění z této smlouvy nepřesáhne 20.000,00 Kč. Veškeré náklady za
provedené odtahy jsou účtovány provozovateli vozidla. Návrh servisní smlouvy byl
konzultován s PRAV.
Odůvodnění:
Jedná se o obdobnou smlouvu, která byla uzavřena od roku 2016 s fy Odtahová služba
Pavlíček. Tato firma bohužel přestala splňovat technické požadavky pro odtah vozidel (nemá
tzv. "hydraulickou ruku") a ani přes urgenci vrchního strážníka MP, nebyla schopna sdělit, kdy
a zda vůbec bude mít toto zařízení k dispozici. Proto jí byla dána řádná výpověď. Oslovena se
žádostí byla nejbližší odborná firma, která potvrdila zájem provádět na žádost MP nucený
odtah vozidel. S touto firmou má MP dlouhodobé dobré zkušenosti, získané při spolupráci na
dopravních nehodách a dalších mimořádných událostech. Disponuje velkým množstvím
potřebné techniky a je schopna nepřetržité reakce.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod 7/4.
K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 54-3140/20
RM schvaluje smlouvu č. 216/2020 na provádění zajištění provozu odtahové služby na provedení
nucených odtahů motorových vozidel mezi fy Autoslužby Vik s.r.o., Provodov 51, 549 08 ProvodovŠonov, IČO: 60895659, DIČ: CZ7607143236 a městem Nové Město nad Metují, za nabídkovou
cenu 1.500,00 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 1.815,00 Kč. Za uskutečněný odtah bez vyproštění. Za
nedokončený odtah za nabídkovou cenu 1.000 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 1.210 Kč.
Odpovídá: MP, Provede: MP, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/12 On-line přenosy ze zasedání ZM - návrh řešení
Identifikace:
TAJ předkládá RM k posouzení návrh možného řešení zajištění on-line přenosů ze zasedání
ZM. O této záležitosti, iniciované opakovaně některými občany města, jednala RM naposledy
dne 02.11.2020. Na této RM se TAJ dotazoval na další postup ve věci návrhu na on-line
videopřenosy ze zasedání ZM. Informoval radní o tom, že původní záměr realizování těchto
přenosů v rámci uvažované rekonstrukce zasedací místnosti, jak schválila RM, se ukázalo za
současných finančních možností města jako nereálné, celkové náklady na rekonstrukci a
vybavení jsou příliš vysoké. Jako možnou úspornou variantu řešení předložil k úvaze vytvořit
alespoň základní podmínky k on-line přenosům ze ZM, které se konají ve společenském sále
Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále jen MKN). Radní reagovali s tím, že je třeba
záležitost projednat s ředitelkou MKN a až bude jasné, co to bude stát, tak to předložit do RM
a následně do ZM. Návazně na to proběhlo jednání TAJ s ředitelkou MKN. Bylo ujednáno, že
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zástupce externí firmy, která zajišťuje IT služby pro MKN předloží návrh řešení. V pondělí dne
23.11.2020 zaslala TAJ ředitelka MKN paní Bc. Všetičková návrh řešení - viz příloha k tomuto
bodu. Celkové náklady, které by měla MKN s přípravou a realizací pro rok 2021, jsou cca 20
tis. Kč.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní podrobně diskutovali k předloženému návrhu řešení. Doporučení pro ZM nebyla přijata,
nedostala potřebnou většinu hlasů radních. Ověřit Náchod a Českou Skalici jak to mají, že
mají na YouTube tyto záznamy ze ZM. Tzn., že RM vzala pouze na vědomí informace TAJ k
navrženému řešení. Dále z diskuse vyplynul úkol pro TAJ prověřit podrobnosti existujících
záznamů přenosů z měst, kde přenosy probíhají a v některých případech jsou na kanálu
YouTube dostupné i po skončení on-line přenosů. TAJ předloží doplněné informace a
související návrh v hlasovatelné podobě přímo do jednání ZM.
K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 54-3141/20
RM bere na vědomí informace TAJ o možném řešení zajištění on-line přenosů ze zasedání ZM v
přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/12
RM doporučuje ZM schválit zajištění on-line přenosů ze zasedání ZM konaných v přednáškovém
sále Městské knihovny Nové Město nad Metujídle návrhu ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
K čl. 7/12
RM doporučuje ZM schválit úkol pro ST, tj. předložit do dalšího jednání ZM 17 (18.02.2021) návrh
na příslušnou úpravu Jednacího řádu ZM, která se bude týkat zajištění on-line přenosů ze zasedání
ZM a zároveň předložit ke schválení RO ve výši cca 20 tis. Kč, o které bude navýšen příspěvek pro
Městskou knihovnu Nové Město nad Metují na rok 2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 7 - bylo přijato
K čl. 7/12
RM nedoporučuje ZM schválit zajištění on-line přenosů ze zasedání ZM konaných v přednáškovém
sále MKN dle návrhu ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 1, Proti: 3, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - nebylo přijato
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K čl. 7/12 USNESENÍ č. RM 54-3142/20
RM ukládá TAJ prověřit podrobnosti existujících záznamů přenosů z měst, kde přenosy probíhají a
v některých případech jsou na kanálu YouTube dostupné i po skončení on-line přenosů s tím, že
TAJ předloží doplněné informace a související návrh v hlasovatelné podobě přímo do jednání ZM
16.
Odpovídá: TAJ, Provede: TAJ, Termín: 10.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - dotaz na doplnění a obnovu vánoční výzdoby - odpověď ORM - nová výzdoba
především v Krčíně - jinak obnova - v rozpočtu je položka každý rok 100 tisíc Kč.
Ing. Němeček - nový chodník od benzinky podél Oázy – chybí tam cedule, že to je slepá cesta
a ne pro auta, přitom tam je i značka sklonu chodníku – hrozí riziko, že tam někdo vjede. ORM
prověří.
Konec jednání RM 54 v 17:40 hodin.
Ing. Dostál ocenil pozitivní prezentaci některých aktivit města na Facebooku.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka
místostarosta

Zápis z RM 54 vyhotoven dne:
Zápis z RM 54 vypraven dne:
Zápis z RM 54 zveřejněn dne:

Petr Hable
starosta

7. prosince 2020
7. prosince 2020
7. prosince 2020
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