Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 41 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 01.06.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

18:15

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:15

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:03

18:15

Plná

4

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:04

18:15

Plná

5

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:15

Plná

6

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

18:15

Plná

7

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

18:15

Plná

8

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

18:15

Plná

15:09-15:13

15:09-15:13

Hosté:
9

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

15:04

Částečná

10

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:00

13:41

Částečná

11

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:41

15:04

Částečná

12

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

14:33

15:04

Částečná

13

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

14:33

15:04

Částečná

14

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

15:06

16:37

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.06.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město
nad Metují, ul. Leštinská

2/2

Nájem částí pozemků k podnikání - snížení pronajaté plochy

2/3

Nabídka k odkupu pozemku p. p. č. 753/6 v k. ú. Krčín

2/4

Smlouva o zřízení věcného břemene na p. p. č. 2034/24 a p. p. č. 368/9 v k. ú. Nové Město
nad Metují, ul. Bořetínská a ul. T. G. Masaryka

2/5

Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/6

Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

2/7

Žádost o snížení ceny nájmu - zahrada u BD

2/8

Žádost Bytového družstva Malecí o ořez / kácení břízy bělokoré v ul. Malecí 579-80

3.

Rozvoj

3/1

SOPPS vodovodní přípojky - Vrchoviny

3/2

Stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách - návrh změny díla

3/3

Smlouva o dílo - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Strážnici a části ul. Nahořanská

3/4

Zápis z 6. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 20.05.2020

3/5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Aktualizace strategického plánu města

3/6

VZ - Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují_2

3/7

SOPPS sjezdu v ul. Leštinská

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatky ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor CETIN

4/2

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/3

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.04.2020

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Žádost o souhlas s navýšením ceny obědů v "ZŠ Komenského"

5/2

Zápis č. 12 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 13.05.2020
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5/3

Inspekční zpráva - ZŠ Školní - plnění úkolu

5/4

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - MŠ Vrchoviny

5/5

Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"

5/6

Žádost o záštitu 42. Festivalu české filmové komedie

5/7

Informace MKN o přechodu na nový knihovní systém

5/8

Omezení provozu MKN v době letních prázdnin

5/9

Letní koncerty na náměstí - úsporná varianta

5/10

Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí

5/11

Zápis č. 5 z jednání KSPORT ze dne 20.05.2020

5/12

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

6.

Finance

6/1

Závěrečný účet 2019

6/2

Účetní závěrka města za rok 2019

6/3

Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 237/2018

6/4

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Souhlas se zařazením území města Nové Město nad Metují do územní působnosti Místní akční
skupiny POHODA venkova, z.s.

7/2

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

7/3

Rezignace p. Miroslava Jarolímka na funkci člena RM ke dni 31.05.2020

7/4

Doplnění oddávajících - Bc. Jiří Sláma

8.

Diskuse
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

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

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:50
13:50 - 15:30
15:30 - 15:35
15:35 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:40
17:40 - 18:15

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 41-2330/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 41:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.06.2020

2.
2/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. Nové
Město nad Metují, ul. Leštinská
Nájem částí pozemků k podnikání - snížení pronajaté plochy
Nabídka k odkupu pozemku p. p. č. 753/6 v k. ú. Krčín
Smlouva o zřízení věcného břemene na p. p. č. 2034/24 a p. p. č. 368/9 v k. ú. Nové Město
nad Metují, ul. Bořetínská a ul. T. G. Masaryka
Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují
Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Žádost o snížení ceny nájmu - zahrada u BD
Žádost Bytového družstva Malecí o ořez / kácení břízy bělokoré v ul. Malecí 579-80

2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
3.
3/1
3/2
3/3
3/4

Rozvoj
SOPPS vodovodní přípojky - Vrchoviny
Stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách - návrh změny díla
Smlouva o dílo - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Strážnici a části
ul. Nahořanská
Zápis z 6. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 20.05.2020
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3/5
3/6
3/7

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Aktualizace strategického plánu města
VZ - Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují_2
SOPPS sjezdu v ul. Leštinská

4.
4/1
4/2
4/3

Správa nemovitostí
Dodatky ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor CETIN
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.04.2020

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

Školství, kultura a sport
Žádost o souhlas s navýšením ceny obědů v "ZŠ Komenského"
Zápis č. 12 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 13.05.2020
Inspekční zpráva - ZŠ Školní - plnění úkolu
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - MŠ Vrchoviny
Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"
Žádost o záštitu 42. Festivalu české filmové komedie
Informace MKN o přechodu na nový knihovní systém
Omezení provozu MKN v době letních prázdnin
Letní koncerty na náměstí - úsporná varianta
Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí
Zápis č. 5 z jednání KSPORT ze dne 20.05.2020
Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

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

Finance
Závěrečný účet 2019
Účetní závěrka města za rok 2019
Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Vyřazení majetku

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

Různé
Souhlas se zařazením území města Nové Město nad Metují do územní působnosti Místní
akční skupiny POHODA venkova z.s.
Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace")
Rezignace p. Miroslava Jarolímka na funkci člena RM ke dni 31.05.2020
Doplnění oddávajících - Bc. Jiří Sláma

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 01.06.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 41 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 41-2331/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 2088 v k. ú.
Nové Město nad Metují, ul. Leštinská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 01.05.2020 fy Geošrafo s.r.o., se sídlem
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, po dokončení stavby zařízení distribuční
soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019468/VB/02 Nové
Město nad Metují, Leštinská,p.č. 811/5-kabel NN v celkové délce 9 m v pozemku ve vlastnictví
města, a to p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Leštinská.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla schválena usnesením č. RM 231268/19 ze dne 23.09.2019. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční soustavy dle uvedené
smlouvy byl vydán dne 15.04.2020 pod spis. zn. č. Výst.32203/2020/Mi.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 41-2332/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019468/VB/02 Nové
Město nad Metují, Leštinská,p.č. 811/5 - kabel NN se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k pozemku v majetku města: p. p. č. 2088 v k. ú. a obci Nové
Město nad Metují v délce 9 m v rozsahu dle GP č. 2266-13663/2020 ze dne 09.03.2020 za celkovou
cenu 1.800 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Nájem částí pozemků k podnikání - snížení pronajaté plochy
Identifikace:
Část p. p. č. 2280 o výměře 100 m2, druh pozemku ostatní plocha a část p. p. č. 1670/2 o
výměře 475 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, v
majetku města, zapsané u KÚ pro KHK, KP Náchod, na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové
Město nad Metují. Jedná se o plochu o celkové výměře 575 m2, která je od roku 2002
pronajata k parkování a jako příjezd k provozovně autoservisu v ul. Na Táboře. Nájemce p.
Stanislav Brandejs, IČO: 13579762, provozovna: Na Táboře 1155, 549 01 Nové Město nad
Metují, požádal o snížení pronajaté plochy z důvodu, že zpevněné parkoviště je užíváno
primárně jako veřejné parkoviště obyvateli či návštěvníky města. Dalším důvodem je špatný
stav okolních stromů na soukromých pozemcích a jejich hrozící pád na příp. zaparkovaná
vozidla zákazníků, a tedy způsobení škody na majetku třetích osob.
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Odůvodnění:
V roce 2005 řešila RM stejnou žádost o snížení pronajaté plochy. RM tehdy rozhodla o
ponechání výměry s tím, že nájemci bylo sníženo o 50 % nájemné a zároveň byla p. nájemci
dána do výpůjčky i veškerá zatravněná plocha v okolí servisu a komunikace o celkové výměře
650 m2. Z důvodu rekonstrukce mostu a následně i komunikace a chodníků ul. Na Táboře
byla smlouva o výpůjčce ukončena, po ukončení prací přešla údržba do gesce TS. Vzhledem
k množství dodatků, stáří smlouvy a k provedenému přečíslování pozemků v minulosti a
následně i změnám výměry, doporučeno stávající smlouvu ukončit a zveřejnit záměr nově.
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský a Ing. Němeček se dotázali, zda bylo se žadatelem snížení pronajaté plochy
projednáno. OMP - vždy je předem se žadateli jednáno o změnách. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 41-2333/20
RM souhlasí se snížením výměry pronajímané plochy a ukládá OMM zveřejnit záměr města
pronajmout část pozemku p. p. č. 1670/2 o výměře 350 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové
Město nad Metují, vedený na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého
návrhu na zveřejnění záměru města, a to za účelem provozování podnikatelské činnosti v čp. 1155,
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v min. výši 21 Kč/m2/rok s tím, že
stávající smlouva o nájmu částí pozemků o celkové výměře 575 m2 ze dne 31.10.2002 bude
ukončena dohodou ke dni uzavření smlouvy nové.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Nabídka k odkupu pozemku p. p. č. 753/6 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Správ železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „SŽ“) , zaslala
městu dne 22.04.2020 nabídku k odkoupení pozemku p. p. č. 753/6 o výměře 1608 m², druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití pozemku silnice (v KN uveden chybně), v k. ú. Krčín.
Pozemek se nachází v ul. Dobrušská za novým mostem (po levé straně) při výjezdu z města
ve směru Žižkovo náměstí - Spy. Na pozemku se nachází několik vzrostlých stromů a
náletové dřeviny. Výši kupní ceny stanovuje SŽ dle znaleckého posudku.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v trase přeložky silnice č. I/14, která je součástí ÚPD KHK a města.
Z tohoto důvodu předkládáme RM návrh dopisu, kterým bude ŘSD ČR informováno o nabídce
Správy železnic. Vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Připomínku vznesl Mgr. Hylský - bylo by dobré reagovat pouze v souladu s referendem k
přeložce, tzn., není třeba něco postupovat či doporučovat ŘSD ČR - město by se mělo pouze
vyjádřit k tomu, zda má zájem koupit nabízený pozemek. Z tohoto důvodu by nereflektoval
doporučení ARCH. Po diskusi bylo rozhodnuto, že bude hlasováno pouze o nedoporučení pro
ZM
koupit
nabízený
pozemek.
Radní
naformulovali
nové
usnesení
ve
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znění: "RM nedoporučuje ZM přijetí nabídky na odkoupení pozemku p. p. č. 753/6 o výměře
1608 m², v k. ú. Krčín, za cenu dle znaleckého posudku od Správy železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1." Poté odhlasováno.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 41-2334/20
RM nedoporučuje ZM schválit přijetí nabídky na odkoupení pozemku p. p. č. 753/6 o výměře 1608
m², v k. ú. Krčín, za cenu dle znaleckého posudku od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Smlouva o zřízení věcného břemene na p. p. č. 2034/24 a p. p. č. 368/9 v k. ú. Nové
Město nad Metují, ul. Bořetínská a ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, žádá prostřednictvím
svého zmocněnce ze dne 13.05.2020 fy Michlovský - stavební s.r.o., se sídlem Salaš 99, 763
51 Zlín, po dokončení stavby základnové vysílací stanice TM_BTA_Náchod_H_54041_OK o
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. TM_BTA_Náchod_H_54041_OK v celkovém
rozsahu 78,54 m2 v pozemcích ve vlastnictví města: p. p. č. 2034/24 v ul. Bořetínská a p. p. č.
368/9 v ul. T. G. Masaryka, oba pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene byla schválena usnesením č. RM 381-16380/17 ze dne 09.10.2017.
Kolaudační souhlas na stavbu základnové vysílací stanice dle uvedené smlouvy byl vydán
dne 06.02.2019 pod spis. zn. č. Výst.13271/2019/G, KS-9/19.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 41-2335/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 11010-054269
TM_BTA_Náchod_H_54041_OK se spol. CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9 k části pozemku p. p. č. 2034/24 v ul. Bořetínská v rozsahu dle GP č. 2243265/2019 ze dne 30.01.2020 a k pozemku p. p. č. 368/9 v ul. T. G. Masaryka v rozsahu dle GP č.
2267-43/2020 ze dne 15.04.2020 v celkovém rozsahu 78,54 m2 za celkovou cenu 15.708 Kč + DPH
v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5 Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2069/15 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové
Město nad Metují, z majetku města, vedeného na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP Náchod pro k.
ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 38-2197/20 ze dne
20.04.2020 byl ode dne 30.04.2020 do dne 19.05.2020 zveřejněn záměr města poskytnout
jako výpůjčku část pozemku za účelem užívání a údržby parkovacího stání pro 1 osobní
vozidlo. Ke zveřejněnému záměru jsme obdrželi souhlasné vyjádření žadatelů. Jiná vyjádření
či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Parkovací stání pro 1 osobní vozidlo před čp. 1140, zbudováno ze zatravňovacích dlaždic
žadateli. Záměr výpůjčky zveřejněn dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením
RM 38. Znění smlouvy o výpůjčce bude vycházet ze vzorové smlouvy, schválené usnesením
č. RM 345-14655/16 ze dne 11.04.2016.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 41-2336/20
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2069/15 o výměře 15 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, zapsaného na LV 10001 pro k. ú.
a obec Nové Město nad Metují, se zájemci, manželi [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj
odstraněn], oba bytem: [osobní údaj odstraněn], a to za účelem užívání a údržby vybudovaného
parkovacího stání pro 1 osobní vozidlo, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s
podmínkami, že v souvislosti s užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku a parkování lze
využít pouze pro 1 osobní vozidlo, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:
RM uložila usnesením č. RM 38-2198/20 ze dne 20.04.2020 zveřejnit záměr města směnit
část pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198 m², druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové
Město nad Metují (v ul. Kpt. Jaroše), z vlastnictví města Nové Město nad Metují (dle GP č.
2263-037/2020 ze dne 27.02.2020 se jedná o nový pozemek p. p. č. 2054/9), za pozemek st.
p. č. 209 o výměře 163 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Město nad
Metují (náměstí Republiky, ve stráni pod sochou sv. J. Nepomuckého), z podílovém
spoluvlastnictví pí [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn]
(podíl o velikosti ¼) a p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼). Záměr města směnit
předmětné pozemky byl zveřejněn ode dne 28.04.2020 do dne 19.05.2020.

Stránka 9

ZÁPIS Z PORADY
RM 41 ze dne 01.06.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Odůvodnění:
Obálky budou otevřeny dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové
Město nad Metují. Ceny pozemků byly stanovena dle znaleckého posudku. Rozdíl ve výši
3.150 Kč nebude městem uhrazen, protože město uhradí náklady na vyhotovení GP ve výši
5.500 Kč. Správní poplatek ve výši 2.000 Kč za návrh na vklad práva do KN uhradí žadatelé.
Vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu. Směna pozemků je v zájmu obou stran.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST podal radním úvodní komentář. Vedoucí OMP - otevřel 2 doručené zalepené obálky jednalo se o: 1/ nabídka - [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], kteří reagovali na
podmínky ve zveřejněném záměru města s tím, že se směnou pozemku st. p. č. 209 za část
pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují souhlasí. 2/ sdělení - vyjádření pí
[osobní údaj odstraněn] k vyvěšenému záměru směny (podrobnosti viz příloha tohoto bodu, tj.
doručený dopis v zalepené obálce) - je adresováno i ZM, které by mělo o směně rozhodovat.
Obsahově toto sdělení navazuje na předchozí v této věci, které bylo již v RM projednáno a na
které bylo odpovězeno dopisem ST. Po diskusi se radní ještě rozhodli prověřit další možnosti,
jak jinak získat pozemek, který by mohlo získat město v rámci směny, tzn. např. koupě - viz
stanovisko ARCH. Z uvedených důvodů nebylo hlasováno o navrženém usnesení.
K čl. 2/6

Bez usnesení

2/7 Žádost o snížení ceny nájmu - zahrada u BD
Identifikace:
Pozemky: p. p. č. 30/2 o výměře 346 m2, druh pozemku zahrada a část stp. č. 13 o výměře
150 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Krčín, z majetku města, zapsané na LV 10001
u KÚ pro KHP, KP Náchod pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, pronajaty
místopředsedkyni SVJ Bratří Čapků od roku 2013 jako částečně oplocená zahrada (zázemí
domu čp. 214, umístění hracích prvků, hry dětí a relaxace) za nájemné ve výši 5 Kč/1 m2/rok.
SVJ nyní požádalo o snížení nebo úplné prominutí nájemného z důvodu, že údržbou vznikají
SVJ náklady. Pronajatá část stp. č. 13 bude v nejbližší době (23. týden)využívána stavební
firmou při rekonstrukci střechy budovy "staré školy".
Odůvodnění:
Pozemek slouží jako zahrada se zázemím pro obyvatele BD čp. 214 v ul. Bratří Čapků (sušák,
klepadlo, lavičky, okrasné keře a květiny, mobilní sezení). Cena nájmu činí 5 Kč/m2 dle
nabídky nájemce a RM tuto cenu respektovala s odůvodněním, že spoluvlastníci domu budou
provádět dle dohody a ve spolupráci s městem postupné opravy oplocení, jenž je ve špatném
stavu a v dolní části zcela chybí. Z důvodu plánované rekonstrukce střechy budovy "staré
školy" (výměna krovu apod.) a s tím souvisejícího požadavku na využití nyní pronajatého
pozemku - části stp. č. 13 - mezi budovami, je doporučeno tuto plochu z nájmu vyjmout.
Vzhledem k brzkému zahájení prací se jako nejvhodnější řešení jeví smlouvu ukončit dohodou
a zveřejnit k užívání pouze plochu před domem - p. p. č. 30/2 o výměře 346 m2 v k. ú. Krčín.
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o stávající ceně za nájem, příp. o výpůjčce za údržbu apod. Rovněž byla
diskutována otázka oplocení, které dosud realizováno nebylo. Nakonec hlasováno o původně
navrženém usnesení - schváleno.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 41-2337/20
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemků ze dne 30.08.2013, tj. p. p. č. 30/2 o
výměře cca 346 m2, druh pozemku zahrada a části st. p. č. 13 o výměře 150 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, oba pozemky v k. ú. Krčín, a to ke dni 02.06.2020, mezi městem Nové
Město nad Metují a místopředsedkyní SVJ pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 41-2338/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 30/2 o výměře 346 m2 v
k. ú. Krčín za současných podmínek jako částečně oplocenou zahradu (zázemí BD čp. 214,
odpočinková a relaxační plocha), za nájemné v min. výši 5 Kč/m2/rok a dle návrhu ve znění přílohy
tohoto bodu. Ing. Němeček - zvažoval vznést protinávrh k navrženému znění usnesení. Poté
odsouhlaseno původní navržené znění usnesení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 Žádost Bytového družstva Malecí o ořez / kácení břízy bělokoré v ul. Malecí 579-80
Identifikace:
Pan Josef Pumr jménem Bytového družstva Malecí (člen představenstva) žádá RM o ořez /
kácení 2 ks břízy bělokoré v ul. Malecí 579-80. Podrobnosti viz žádost v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Společné vyjádření TS a OŽP k požadavku ořezu (kácení) 2 ks břízy bělokoré na Malecí: Obě
břízy rostou na pozemku p. p. č. 619/13 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města.
Břízy se nachází cca 10 m od objektu bytového domu č. p. 579 - 580. Oba stromy byly
v dubnu loňského roku opakovaně posouzeny odbornou arboristickou firmou SAFE TREES
s.r.o., Rosice. Podle tohoto hodnocení se nadále jedná o stromy dlouhodobě perspektivní
s výbornou až mírně sníženou vitalitou, u nichž není (vyjma úpravy průjezdního či průchozího
profilu) navrhováno žádné ošetření. Na základě terénního šetření OŽP a TS toto hodnocení
odpovídá i jejich současnému stavu. Bříza ve směru blíže k DDM má lehce prosychající
terminál, což však je pravděpodobně způsobeno dlouho trvajícím přísuškem. Na základě
těchto skutečností nebyly shledány důvody pro kácení předmětných stromů. Stav těchto bříz
je obdobný jako u dalších bříz, které jsou součástí zeleně v sídlišti Malecí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - ze své zkušenosti ví, že bříza je vždy problém, a proto má pro žadatele v této
věci pochopení - proto by doporučoval přislíbit prořez případných suchých větví podle potřeby.
Na základě toho pak bylo upraveno 2. usnesení ve znění: "RM ukládá TS sledovat stav 2 ks
břízy bělokoré v ul. Malecí 579-80 na pozemku p. p. č. 619/13 v k. ú. Nové Město nad Metují
ve vlastnictví města a v případě potřeby provést jejich zdravotní prořez." Poté byla obě 2
usnesení odhlasována.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 41-2339/20
RM nesouhlasí s ořezem či kácením 2 ks břízy bělokoré v ul. Malecí 579-80 na pozemku p. p. č.
619/13 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města s tím, že ba stromy byly v dubnu loňského
roku opakovaně posouzeny odbornou arboristickou firmou SAFE TREES s.r.o., Rosice. Podle tohoto
hodnocení se nadále jedná o stromy dlouhodobě perspektivní s výbornou až mírně sníženou
vitalitou, u nichž není (vyjma úpravy průjezdního či průchozího profilu) navrhováno žádné
ošetření. Na základě terénního šetření OŽP a TS toto hodnocení odpovídá i jejich současnému
stavu. Bříza ve směru blíže k DDM má lehce prosychající terminál, což však je pravděpodobně
způsobeno dlouho trvajícím přísuškem. Na základě těchto skutečností nebyly shledány důvody pro
kácení předmětných stromů. Stav těchto bříz je obdobný jako u dalších bříz, které jsou součástí
zeleně v sídlišti Malecí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 41-2340/20
RM ukládá TS sledovat stav 2 ks břízy bělokoré v ul. Malecí 579-80 na pozemku p. p. č. 619/13 v k.
ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města a v případě potřeby provést jejich zdravotní prořez.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 05.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 SOPPS vodovodní přípojky - Vrchoviny
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn] o souhlas s umístěním vodovodní přípojky
ve Vrchovinách z p. p. č. 876/26 a st. 81 (přes st. č. 116 ve vlastnictví p. [osobní údaj
odstraněn]) na městskou p. p. č. 876/1. Vodovodní přípojka je navržena v délce 30 m a do
městské komunikace na p. p. č. 876/1, k. ú. Vrchoviny zasáhne délkou 2 m.
Odůvodnění:
OMM navrhuje uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu (dále jen "SOPPS"), ve které jsou
stanoveny podmínky realizace vodovodní přípojky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 41-2341/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky na p. p. č. 876/1, k. ú. Vrchoviny
pro objekt č. p. 71 na st. č. 81 mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Stavební úpravy vodní nádrže ve Vrchovinách - návrh změny díla
Identifikace:
V rámci akce „Stavební úpravy – rekonstrukce umělé vodní nádrže v místní části Vrchoviny
v Novém Městě nad Metují“, která v současné době probíhá je předkládán ke schválení
dodatek č. 2 ke smlouvě. Jedná se o vícepráce spočívající v doplnění kamene ve stávajícím
hrázovém zdivu v rozsahu 0,5 m3 a dopočet skutečných nákladů za odvoz a uložení
vytěženého sedimentu na skládku.
Odůvodnění:
V rámci rozpočtu pro stavbu bylo projektantem odhadnuto množství bahna k vytěžení celkem
234,60 m3. Skutečné množství bahna nebylo možné v rámci zpracování projektové
dokumentace předem určit. Skutečný stav objemu bahna je celkem 256,70 m3. Navýšení činí
22,10 m3. Firma předložila k odsouhlasení rozpočet na částku 20.191,89 Kč bez DPH. Dále
došlo k doplnění kamene o celkovém objemu 0,5 m3. Na tuto položku je předložen rozpočet
na částku ve výši 6.827,87 Kč bez DPH. Dále je předložen rozpočet na méněpráce ve výši 550,17 Kč bez DPH, kde nebudou zpětně odsazeny 2 díly oplocení. Celková změna dodatku
č. 2 činí 26.469,59 bez DPH, tj. 32.028,20 Kč včetně DPH. Celková cena díla se upravuje na
částku 1.986 284,44, tj. 2.018.612,64 Kč včetně DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 41-2342/20
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy - rekonstrukce umělé vodní
nádrže v místní části Vrchoviny v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, IČO:
46509283, kterým se celková cena díla zvyšuje o částku 32.028,20 Kč vč. DPH na celkovou cenu
díla 2.018.612,64 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/3 Smlouva o dílo - Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Strážnici a části ul.
Nahořanská
Identifikace:
RM na svém jednání dne 18.05.2020 schválila usnesením č. RM 40-2315/20 realizaci výměny
sloupů veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská po křižovatku s ul. Příčná.
Zároveň schválila usnesením č. RM 40-2316/20 výjimku ze Zásad města Nové Město nad
Metují pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválila zadání na „Výměnu sloupů
veřejného osvětlení v ul. Na Strážnici a části ul. Nahořanská firmě ERMO spol. s.r.o., IČO:
15062201, Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové. Nyní je předkládána ke schválení
smlouva o dílo na částku ve výši 469.267,04 vč. DPH.
Odůvodnění:
Pro zadání zakázky byla schválena Výjimka dle čl. 6 Zásad města Nové Město nad Metují pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (04/2020), odstavec „Výhradní dodavatel“ a to
z jiných či oprávněných důvodů, které spočívají v zadání zakázce firmě, která část této
zakázky již realizovala v roce 2018 a za tuto zakázku poskytuje po dobu 5 let záruku a dále
bude realizovat navazující osvětlení v další části ulice Nahořanská, která byla předmětem
zadávacího řízení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 41-2343/20
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Veřejné osvětlení a městský rozhlas v ulici Na Strážnici a
části ul. Nahořanská v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
ERMO spol. s r.o., IČO: 15062201, Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, která se uzavírá na
částku 387.824,00 Kč bez DPH, tj. 469.267,04 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Zápis z 6. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 20.05.2020
Identifikace:
RM je předložen zápis z 6. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne 20.05.2020.
Odůvodnění: V závěru zápisu je PSK doporučeno RM:
1. Pracovní skupina Koupaliště žádá RM uvolnit 50 tis. Kč na zahájení přípravných
projekčních prací u AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s.r.o.
2. Pracovní skupina Koupaliště doporučuje RM uložit Komisi dopravní svolat a projednat
"Dopravní studii v souvislosti s výstavbou a provozem LAM v NMnM" za účasti členů Pracovní
skupiny Koupaliště.
Vyjádření OMM:
Přípravné práce jsou myšleny na zadání zpracování projektové dokumentace na ochranný val
nutný pro vyjmutí území plánovaného LAM z Q 100.
Přijatá usnesení:
RM 32-1835/20; RM ukládá OMM zadat zpracování projektové dokumentace na ochranný val
nutný pro vyjmutí území plánovaného LAM z Q 100.
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ZM 12-390/20; ZM schvaluje pozastavení těchto investičních akcí z rozpočtu ORM na rok
2020: Letní areál Metuje (§ 3419) 100 tis. Kč + 1 600 tis. Kč, Komunikace v areálu bývalých
kasáren - PD (doplatek) (§ 2212) 70 tis. Kč, Chodník v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a 245 - PD +
realizace (§ 2219) 400 tis. Kč, Parkovací místa v ul. Klosova (§ 2219) 300 tis. Kč, Komunikace
v ul. Kpt. Jaroše (§ 2212) 5 325 tis. Kč, Opěrná zeď v ul. Českých bratří - PD (§ 2219) 250 tis.
Kč, Zateplení zadní fasády BD čp. 353 - 355 v ul. Zborovská - PD (§ 3612) 200 tis. Kč,
Geologické posouzení hradu Výrov a Dvořáčkovy vyhlídky (§ 3744) 110 tis. Kč, část akce
přístřešky pro autobusové zastávky v NMnM - v ul. Nádražní a ve Vrchovinách (§ 2221) 300
tis. Kč. Další úspory vyplývají z ukončené akce PD - rekonstrukce živičného krytu silnice v ul.
Rezecká (§ 2212) 160 tis. Kč a z akce Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká (§ 2212) 1
000 tis. Kč do dne 30.06.2020.
Na dřívějším zasedání ZM byl vznesen požadavek, aby bylo o zahájení projektování
rozhodováno na ZM.
OMM doporučuje, aby došlo k vyhodnocení dopravní studie v Komisi dopravní vč. prověření
hrubých investičních nákladů. Dále by mělo dojít k sestavení priorit významných investic ve
městě vč. "hrozeb" (pojem vyjmut ze SWOT analýzy), které nastíní, jaké to bude mít negativní
dopady na město v případě, že nebude akce finančně ZM podpořena. Z toho si lze udělat
priority investičních akcí a rozdělit tak finance v této složité a nepředvídatelné době z hlediska
příjmů obcí. Dále by mělo dojít k rozhodnutí ZM. Jedna z několika významných investic je také
LAM, o které by mělo ZM již rozhodnout. OMM nedoporučuje v místě LAM realizovat pouze
protipovodňové opatření bez další koncepce, porovnáním s jiným územím ve městě a
strategie rozvoje města. Je potřeba co nejdříve rozhodnout o dalším využití území po vyjmutí
z aktivní zóny.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice obsáhlá diskuse radních, která se mj. týkala smysluplnosti společného jednání
Komise pro dopravu a Pracovní skupiny Koupaliště o dopravní studii. Z diskuse vyplynul návrh
úpravy 3. usnesení k tomuto bodu. Dále radní jednali o dalších krocích vedoucích k
definitivnímu rozhodování ZM o realizaci LAM, mj. v kontextu financování a dalších
postupných kroků - shoda, že to je třeba podrobně diskutovat na semináři ZM.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 41-2344/20
RM byla seznámena se zápisem z 6. zasedání Pracovní skupiny Koupaliště konaného dne
20.05.2020 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 41-2345/20
RM nesouhlasí pokračovat na zahájení přípravných projekčních prací u AGROPROJEKCE
LITOMYŠL spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 VYSOKÉ MÝTO do výše 50 tis. Kč, z důvodu
rozporu s platným usnesením č. ZM 12-390/20 ze dne 14.05.2020, kterým byly tyto aktivity
pozastaveny do příštího jednání ZM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 41-2346/20
RM ukládá předsedovi Komise dopravní svolat a projednat "Dopravní studii v souvislosti s
výstavbou a provozem LAM v NMnM". Zároveň ve spolupráci s OMM zpracovat hrubý odhad
nákladů k navrženým opatřením vycházející z dopravní studie. Případnou účast Pracovní skupiny
Koupaliště na jednání Komise dopravní ponechává RM na rozhodnutí předsedy a členů Komise
dopravní.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Aktualizace strategického plánu města
Identifikace:
V návaznosti na projednání bodu 2/13 v rámci RM 40 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Aktualizace strategického plánu města předkládáme RM znovu ke schválení Dodatek č. 1 v
upraveném znění. V projednání bodu 2/13 bylo doporučeno uvedené termíny plnění posunout
o 3 měsíce. Z níže uvedených důvodů není možné navržený časový posun dodržet, v
upravené verzi dodatku č. 1 se termíny posouvají o cca 2 měsíce.
Zdůvodnění:
Analytická část - jedná se o zpracování statistických dat, která jsou v současné době k
dispozici. Nová statistická data o důsledcích krize na lokální a regionální úrovni však nebudou
k dispozici ještě dlouho. Není důvod termín plnění posouvat.
Průzkumy mezi veřejností a podnikateli, veřejné projednání - je potřeba, aby vše proběhlo na
podzim 2020 a termíny na sebe navazovaly. Veřejné projednání výsledků dotazníkových
šetření musí proběhnout nejpozději začátkem prosince 2020, kdy je ještě možné očekávat
ochotu lidí zúčastnit se projednání. Dotazníky budou obsahovat i otázky týkající se pandemie.
Výsledky dotazníkových šetření budou velmi důležitým podkladem pro jednání komise a
pracovních skupin, které je plánováno rovněž na podzim 2020. Termíny plnění byly posunuty
na maximum, o 2 měsíce.
Finální verze návrhu aktualizace strategického plánu (SP) bude připravena a odevzdána tak,
aby bylo možné aktualizaci SP schválit na červnovém zasedání zastupitelstva. Návrh SP
vzejde z jednání komise a pracovních skupin, které se budou aktivně scházet. Z důvodu
efektivity není možné jednání pracovních skupin plánovat v období letních prázdnin. Proto je
třeba mít finální dokument hotový do dne 31.05.2021 a následně nechat SP schválit
nejpozději v rámci červnového jednání ZM. Termín plnění se posouvá o 2 měsíce.
Do dne 31.05.2021 budou rovněž odevzdány všechny další dílčí dokumenty. Po schválení SP
v ZM bude následovat školení "Práce s SP" pro zastupitele a vybrané úředníky, termín
ukončení plnění smlouvy je tedy nastaven do července 2021.
Odůvodnění:
Díky mimořádné a nepředvídatelné situaci způsobené pandemií Covid-19 je nezbytná změna
harmonogramu uvedeného ve Smlouvě o dílo. Z důvodu návaznosti termínů plnění
jednotlivých procesů aktualizace strategického plánu je třeba pečlivě zvážit správné
načasování jednotlivých kroků.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: vedoucí OMM, MST, Ing. Maur, MBA, Ing. Němeček, vedoucí OMM, ST - diskuse
se týkala časové souslednosti přípravy aktualizovaného strategického plánu. Poté
odsouhlaseno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
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K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 41-2347/20
RM ruší usnesení č. RM 40-2313/20 ze dne 18.05.2020, kterým bylo schváleno předchozí znění
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Aktualizace strategického plánu města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 41-2348/20
RM schvaluje dodatek č. 1 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: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 VZ - Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují_2
Identifikace:
Dne 25.05.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují_2". Komise nyní předkládá RM protokol o
otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny 4
elektronické nabídky. V rozpočtu města jsou na tuto akci schváleny 4 mil. Kč. Vzhledem k
tomu, že nejnižší nabídková cena činí 4.126.580,81 Kč vč. DPH, bude nutné, v případě
schválení zadání této VZ, schválit RO. Do RO musí být napočítán i odhad financí potřebných
na zajištění koordinátora BOZP a za autorský dozor, proto je navrženo RO ve výši 200 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 41-2349/20
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Opěrná
zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují_2“ firmě STAVIX s.r.o., ul. Türkova 828/20,
149 00 Praha 4 - Chodov, za nabídkovou cenu 4.126.580,81 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 41-2350/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad
Metují_2“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., ul. Türkova 828/20, 149 00
Praha 4 - Chodov, za nabídkovou cenu 4.126.580,81 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 41-2351/20
RM schvaluje RO - navýšení akce Oprava opěrné zdi u čp. 361 ul. Nádražní (§ 3639) o částku 200
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3326 - položky Program obnovy objektů historické a
architektonické hodnoty - dotace města ve výši 150 tis. Kč a § 3322 - akce Program regenerace příspěvky na obnovu památek ve výši 50 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 SOPPS sjezdu v ul. Leštinská
Identifikace:
OMM obdrželo žádost p. [osobní údaj odstraněn] zastupujícího pí [osobní údaj odstraněn] a p.
[osobní údaj odstraněn], o zřízení nového sjezdu v ul. Leštinská z městské komunikace na p.
p. č. 2089 na p. p. č. 811/7, která je nyní vedena jako zahrada. V současné době není
pozemková p. č. 811/7, k. ú. Nové Město nad Metují připojena na komunikaci na p. p. č. 2089.
Sjezd je navržen v šíři 3,5 m ze zámkové dlažby tl. 8 cm ve skladbě pro pojezd vozidel
s odvodněním na p. p. č. 811/7. Poplatek za zřízení sjezdu na účelovou komunikaci dle ceníku
schváleného usnesením č. RM 379-16278/17 činí 1.000 Kč.
Odůvodnění:
OMM souhlasí se zřízením sjezdu za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést
stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitostí. Přílohou žádosti je kladné vyjádření DI PČR.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radním byla přímo na jednání RM předána příloha na tzv. "žlutém papíru", tj. vyjádření
odborných útvarů, které sice bylo připraveno v době pozvánky na RM, ale bylo opomenuto její
předání do příloh. K projednání tohoto bodu byli na RM přizváni ARCH a Mgr. Balcar
(pozn.: příchod ve 14:33 hodin). Velice podrobně byla diskutována otázka výměry pozemku,
kterou je možno zastavět jak zadlážděnou plochou vjezdu, tak samotnou stavbou rekreačního
domku. Radní překvapuje rozsáhlost plochy budovaného zadlážděného vjezdu. Jedná se o
problematické území s obtížným přístupem na pozemek, navíc jde o území, kde nebyla
schválena požadovaná změna ÚP a je to tedy nadále plocha určená k rekreaci, kde je
maximální možná zastavitelnost plochy stavbami v jejich celkovém souhrnu max. 60 m2. Na to
bude třeba žadatele upozornit a ze strany města, jako účastníka řízení, na to pečlivě
dohlédnout, aby to bylo dodrženo. ARCH upozornil na to, co již uváděl při projednávání změn
ÚP, že to povolení staveb o rozloze 60 m2 v území pro rekreaci, vytváří právě riziko zneužití.
Je opravdu třeba jasně deklarovat, že nebude možné hledat cesty jak na takovýchto
pozemcích budovat RD pro trvalé bydlení - viz doprovodná upozornění ze strany města, že
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nebudou městem budovány zpevněné přístupové cesty, VO apod. Návazně na diskusi byl
formulován návrh usnesení s tím, že než bude RM hlasovat o umožnění sjezdu, chce vidět
průkazné doložení celého záměru zástavby na daném pozemku. Vedoucí ORM formulovala
usnesení: "RM žádá o doložení záměru další výstavby na p. p. č. 811/7 v k. ú. Nové Město
nad Metují, která naváže na plánovaný sjezd, na který je podána na městě žádost + ST
doplnil: + "RM ukládá ST svolat schůzku s investorem a předložit do programu příští RM 42" nejpozději do RM 43, pokud by se to dříve nestihlo, tomu bude odpovídat termín kontroly
plnění tohoto usnesení - tj. max. do dne 29.06.2020. Poté odhlasováno 6 pro. Po dodání
požadovaných podkladů bude teprve možné se vyjádřit k žádosti o souhlas se sjezdem.
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 41-2352/20
RM žádá o doložení záměru další výstavby na p. p. č. 811/7 v k. ú. Nové Město nad Metují, která
naváže na plánovaný sjezd, na který je podána na městě žádost a ukládá ST svolat schůzku s
investorem k dané záležitosti.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

4/1 Dodatky ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor CETIN
Identifikace:
Dodatky ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují a společností CETIN, a.s. (pronájem nebytových prostor za účelem umístění
telekomunikačních zařízení). Jedná se o dodatky, kterými bude zvýšeno nájemné o inflační
koeficient a dále se upravují povinnosti smluvních stran v souvislosti s nařízením GDPR.
Odůvodnění:
Ke schválení jsou předkládány 2 dodatky ke Smlouvám vzájemně odsouhlasené s druhou
smluvní stranou. Návrhy dodatků byly konzultovány s PRAV.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 41-2353/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.09.2013 mezi
městem Nové Město nad Metují a společností CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Praha 9, IČO: 04084063, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 41-2354/20
RM schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.03.1999, ve znění
Dodatků č. 1-6, mezi městem Nové Město nad Metují a společností CETIN, a.s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST
jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2020 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 41-2355/20
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.04.2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
30.04.2020
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.04.2020 - viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 41-2356/20
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 30.04.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Žádost o souhlas s navýšením ceny obědů v "ZŠ Komenského"
Identifikace:
Společnost Scolarest - zařízení školního stravování, spol. s r. o., předkládá v souladu s
podmínkami Smlouvy o zabezpečení stravování ze dne 19.07.2011 návrh na zvýšení cen
obědů pro žáky o 3 Kč a pro cizí strávníky o 11 Kč ode dne 01.09.2020. Toto zvýšení cen je
řešeno Dodatkem č. 6 ke Smlouvě o zabezpečení stravování. Navrhované ceny obědů: žáci 6
- 10 let - 27 Kč, žáci 11 - 14 let - 29 Kč, žáci 15 a více let - 31 Kč, cizí strávníci - 79 Kč, při
odběru do jídlonosičů - 76 Kč.
Odůvodnění:
K navýšení dochází vzhledem k vývoji inflace v cenách potravin a z důvodu zachování skladby
a pestrosti nabídky. Navrhovaná výše cen obědů je v souladu s přílohou 2 vyhlášky č.
107/2005 Sb., o školním stravování. Znění Dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajištění stravování
bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - dotaz, jestli je nutné takové % navýšení ceny obědů - index vývoje cen potravin
atd. navýšení o cca 4,5 %, celkový nárůst ceny je ale cca o 10 % pro žáky. Jak je to u
ostatních škol? OŠKS - ostatní školy - ŠJ nežádají RM, mohou rozhodnout samy - je
předpoklad, že i u nich dojde k navýšení - Scolarest při "ZŠ Komenského" má smlouvu, proto
je to schvalováno v RM. Použité indexy nárůstu cen jsou za rok 2019, ale návrh ceny
reflektuje další nárůsty indexů za rok 2020. Poté odsouhlaseno. Dva radní nebyli přítomni při
hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 41-2357/20
RM schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zabezpečení stravování ze dne 19.07.2011 mezi městem
Nové Město nad Metují a společností Scolarest - zařízení školního stravování, spol. s r. o., který
spočívá v navýšení ceny obědů ode dne 01.09.2020 ve školní restauraci Scolarest - zařízení
školního stravování spol. s r.o. při Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres
Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato
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5/2 Zápis č. 12 z jednání ŠR při "ZŠ Malecí" ze dne 13.05.2020
Identifikace:
Dne 13.05.2020 se sešla ke svému jednání Školská rada při "ZŠ Malecí" (dále jen "ŠR"). ŠR
projednala Inspekční zprávu z inspekční činnosti, kterou provedli pracovníci České školní
inspekce ve dnech 12. - 14.02.2020 v "ZŠ Malecí". Zástupce ŠR za zřizovatele informoval o
jednání ST s paní ředitelkou za účasti vedoucího OŠKS, kde byly projednány závěry
Inspekční zprávy. ŠR dále projednala a schválila přepracovanou Výroční zprávu o
hospodaření školy za rok 2019. Ředitelka školy informovala ŠR o přípravě na otevření 1.
stupně ode dne 25.05.2020 a o situaci s otevřením školy pro žáky 9. ročníku ode dne
11.05.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 41-2358/20
RM byla seznámena se zápisem č. 12 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod ze dne 13.05.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento
zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Inspekční zpráva - ZŠ Školní - plnění úkolu
Identifikace:
RM 38 byla seznámena s Inspekční zprávou a Protokolem z inspekční činnosti, kterou
provedli pracovníci České školní inspekce ve dnech 12. - 14.02.2020 v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a uložila ST projednat výsledky této zprávy s
ředitelkou školy a společně s OŠKS dohlédnout na projednání inspekční zprávy v Radě školy.
Projednání s ředitelkou školy proběhlo dne 06.05.2020 - viz příloha k tomuto bodu. V Radě
školy byla Inspekční zpráva projednána dne 13.05.2020 - viz samostatný bod v RM 41.
Odůvodnění:
Předloženo na základě plnění usnesení č. RM 38-2221/20 ze dne 20.04.2020.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST prostřednictvím Mgr. Kupky nechal radním kolovat znění vytýkacího dopisu ST
adresovaného ředitelce "ZŠ Malecí". Radní diskutovali o důvodech a obsahu vytýkacího
dopisu. Obě 2 usnesení byla odhlasována 6 pro.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 41-2359/20
RM bere na vědomí informace ST o projednání výsledků Inspekční zprávy a Protokolu z inspekční
činnosti, kterou provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký inspektorát ve dnech 12.
- 14.02.2020 v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 41-2360/20
RM ukládá ST předat ředitelce Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod,
vytýkací dopis ve znění zdrojového dokumentu k tomuto bodu.
Odpovídá: ST, Provede: OŠKS, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Žádost o povolení výjimky z počtu žáků - MŠ Vrchoviny
Identifikace:
Zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Krčín pro pracoviště MŠ Vrchoviny žádá v souladu s § 23 odst.
5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o povolení výjimky z počtu dětí ve
třídě pro školní rok 2020/2021 na 28. Zvýšený počet dětí nebude na újmu kvality vzdělávací
činnosti MŠ a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 2 odst. 3 počty dětí ve třídách
(nejvyšší počet je 24 dětí). Z tohoto počtu v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, může zřizovatel povolit výjimku do počtu 4 dětí. Výjimku povoluje
za podmínek, že toto navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti MŠ a
budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 41-2361/20
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště
Mateřská škola Vrchoviny pro školní rok 2020/2021 na 28 dětí. Výjimka je povolena za předpokladu,
že navýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti MŠ a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Žádost o změnu odpisového plánu - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Školní" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2020 o částku 2.651 Kč z
důvodu chybně uvedeného údaje při zahájení odepisování nově pořízeného krouhače
zeleniny.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 41-2362/20
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod o částku 2.651 Kč, to je na celkovou výši 78.792 Kč
za rok dle žádosti ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Žádost o záštitu 42. Festivalu české filmové komedie
Identifikace:
Ředitel MK žádá o převzetí záštity vedení města nad 42. ročníkem Festivalu české filmové
komedie Nové Město nad Metují, který se koná ve dnech 13. - 19.09.2020.
Odůvodnění:
Vedení města tradičně přebírá záštitu nad tímto festivalem každý rok.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 41-2363/20
RM schvaluje převzetí záštity vedení města nad 42. ročníkem Festivalu české filmové komedie
Nové Město nad Metují, který se koná ve dnech 13. - 19.09.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Informace MKN o přechodu na nový knihovní systém
Identifikace:
Ředitelka MKN informuje RM o přechodu na nový automatický knihovní systém Tritius. Na
pořízení tohoto systému a s tím souvisejícím nákupem nového serveru získala MKN dotaci z
MK ČR. Celkové náklady na systém Tritius jsou 335 tis. Kč, z toho dotace činí 233 tis. Kč.
Náklady na pořízení nového serveru jsou 39,89 tis. Kč, z toho dotace činí 27 tis. Kč. Vzhledem
k časové a technické náročnosti přechodu na nový systém bude nutné učinit v týdnu od
01.06.2020 změny v provozní době pro veřejnost. V pondělí 01.06. a v úterý 02.06.2020 bude
provoz od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 18:00 hodin, od středy 03.06. do soboty
06.06.2020 bude zavřeno. Provoz knihovny i nového on-line katalogu bude obnoven v pondělí
08.06.2020.
Odůvodnění:
Přechod na nový automatický knihovní systém nelze provádět za provozu - MKN je nutné
alespoň na 4 dny uzavřít.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 41-2364/20
RM bere na vědomí informace ředitelky Městské knihovny Nové Město nad Metují o přechodu na
nový automatický knihovní systém Tritius.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 41-2365/20
RM souhlasí se změnami v provozní době Městské knihovny Nové Město nad Metují v týdnu od
01.06.2020 do 07.06.2020, a to v souvislosti s přechodem na nový automatický knihovní systém
Tritius.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Omezení provozu MKN v době letních prázdnin
Identifikace:
Ředitelka MKN žádá RM o schválení omezeného provozu MKN v době letních prázdnin takto:
pondělí 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 18:00 hodin; úterý 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 15:00 hodin;
středa 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 15:00 hodin; čtvrtek 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 18:00 hodin;
pátek a sobota zavřeno. Ode dne 01.09.2020 by měl být obnoven provoz v plném rozsahu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Takto upravená provozní doba je platná od znovuotevření MKN ode dne
27.04.2020 do dne 30.06.2020 a zohledňuje bezpečnostní opatření nařízená vládou ČR - viz
usnesení č. RM 39-2284/20 ze dne 04.05.2020. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat další
vývoj nákazy, vzhledem k očekávaným vysokým letním teplotám, kdy se půjčovny nedají
řádně odvětrat, vzhledem k předpokládané menší návštěvnosti v období letních prázdnin a
vzhledem k čerpání dovolených zaměstnanců MKN, je předpoklad, že takto upravená
provozní doba neovlivní spokojenost návštěvníků MKN a bude vyhovovat všem hygienickým
předpisům.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 41-2366/20
RM souhlasí s omezením provozu Městské knihovny Nové Město nad Metují ode dne 01.07.2020
do dne 31.08.2020 takto: pondělí 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 18:00 hodin; úterý 8:00 - 12:00 hodin,
13:00 - 15:00 hodin; středa 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 15:00 hodin; čtvrtek 8:00 - 12:00 hodin, 13:00
- 18:00 hodin; pátek a sobota zavřeno.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Letní koncerty na náměstí - úsporná varianta
Identifikace:
RM dne 10.02.2020 schválila usnesením č. RM 33-1923/20 pořádání tradičních letních
koncertů na Husově náměstí. Celkem se jednalo o 9 koncertů každou neděli v červenci a
srpnu od 16:00 hodin. Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru COVID-19 byly ode dne
11.03.2020 zrušeny všechny akce a tím došlo k obrovskému propadu příjmů MK. S
rozvolňováním hygienických opatření je reálné letní koncerty pořádat, MK navrhuje úspornou
variantu, a to uspořádat 4 koncerty jednou za 14 dní počínaje nedělí 19.07.2020.
Odůvodnění:
Snížením počtu koncertů na čtyři by se náklady na tuto akci, které v plné verzi znamenají
minimálně 100 tis. Kč, snížily na necelou polovinu.
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Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s úspornou variantou, která byla projednána s ředitelem MK.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 41-2367/20
RM souhlasí s úspornou variantou pořádání letních koncertů na Husově náměstí navrženou
Městským klubem v Novém Městě nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Žádost o umístění atrakcí pro děti na Husově náměstí
Identifikace:
Na základě spolupráce s městem Nové Město nad Metují a s MK při pořádání různých akcí
žádá paní Irena Dubská RM o povolení umístění 4 menších atrakcí pro děti na části vyvýšené
plochy před "vlaštovkami" od předzahrádky CAFÉ POHODA JAZZ s.r.o. směrem k zámku na
dobu ode dne 30.06. do dne 12.07.2020. Příjezd na náměstí je plánován 29.06.2020 v
podvečer, úklid a odjezd 12.07.2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OS-OVV: Nesouhlasíme. V pátek 03.07.2020 je ve 12:00 hodin jedna svatba v ZUŠ
v počtu asi 30 lidí, to je cca 7-8 aut.
Vyjádření MP: z pohledu MP nemám k akci námitek. Pouze upozorňuji, aby žadatelka
dodržovala všechny mimořádné vládní opatření týkající se pandemie COVID-19, které budou
v době konání v platnosti. V současné době mám informaci, že v požadovaném termínu se má
konat na Husově náměstí pouze jedna svatba, což znamená, že nedojde k významnějším
prostorovým kolizím.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že z úsporných důvodů plánuje MK omezit počet letních
koncertů, nebude v té době na náměstí pódium a jedna svatba se vejde do prostoru před
ZUŠ. Umístění atrakcí je náhradou za zrušenou akci Brány města dokořán, jejíž součástí
atrakce měly být. Doporučujeme souhlasit.
Vyjádření OF: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je v případě lunaparků a
jiných atrakcí stanoven ve výši 10 Kč/m2/den. Fyzické a právnické osoby pořádající akce
podporované městem jsou dle čl. 7 OZV od poplatku osvobozeny.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - v žádosti se uvádí pojem menší atrakce, tak doufá, že tomu tak i bude. ST požádal vedoucího OŠKS, aby upozornil pí Kafkovou z MK, aby na to dohlédla. Poté
odhlasováno 6 pro.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 41-2368/20
RM schvaluje umístění 4 menších atrakcí pro děti na části vyvýšené plochy před "vlaštovkami" od
předzahrádky CAFÉ POHODA JAZZ s.r.o. směrem k zámku na dobu ode dne 30.06. do dne
12.07.2020. Celá akce je podporovaná městem Nové Město nad Metují. Veškeré podmínky záboru
vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které schválila RM dne
25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/11 Zápis č. 5 z jednání KSPORT ze dne 20.05.2020
Identifikace:
Dne 20.05.2020 se sešla ke svému 5. jednání KSPORT. KSPORT byla informována o
aktuální situaci v TJ Spartak, kterou přednesl předseda klubu. KSPORT dále projednala a
schválila návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města sportovním klubům na rok 2020 a
doporučuje RM tento návrh schválit - zařazeno jako samostatný bod. KSPORT doporučuje
RM pověřit ÚKIA provedením kontroly klubů ohl. dodržování podmínek pro čerpání dotace.
Odůvodnění:
Zápis ze zasedání KSPORT je předložen na základě Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
K tomuto bodu diskutovali téměř všichni radní vč. TAJ. Byla mj. diskutována otázka přesné
definice členství v klubu a otázka výše koeficientů. První 2 navržená usnesení zůstala beze
změny, 3. usnesení doplnil ST, poté byla všechna 3 usnesení odhlasována 6 pro.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 41-2369/20
RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Komise sportovní ze dne 20.05.2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 41-2370/20
RM nesouhlasí s doporučením KSPORT pověřit ÚKIA provedením kontroly sportovních klubů.
Kontroly všech sportovních klubů již proběhly v letech 2017-2019, na rok 2020 je již zpracován a
schválen plán kontrol, mimořádnou kontrolu může ÚKIA uložit pouze ST.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 41-2371/20
RM ukládá tajemníkovi Komise sportovní na základě nových podmínek předložit RM ke schválení
aktualizovanou definici člena sportovního klubu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 21.09.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům
Identifikace:
Dne 20.05.2020 se sešla ke svému 5. jednání KSPORT. KSPORT se seznámila se žádostmi
jednotlivých sportovních klubů o dotaci na rok 2020, schválila návrh na rozdělení dotací z
rozpočtu města sportovním klubům na rok 2020 a doporučuje RM tento návrh schválit.
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Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Nové Město nad Metují. KSPORT
ve svém návrhu doporučuje rozdělit 5.400 tis. Kč, zbývajících 600 tis. Kč bude rozdělovat RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Radní dlouze diskutovali o návrhu na rozdělení dotací sportovním klubům (10 % rozděluje
RM). Závěrem naformulovali usnesení ve znění: "RM ukládá OŠKS vyzvat T.J. Sokol Krčín k
předložení žádosti o dotaci z rozpočtu města na plánovanou investiční akci podloženou
rozpočtem akce." Původní 2 návrhy znění usnesení byly po další diskusi přesunuty do
programu jednání příští RM 42, tj. dne 15.06.2020. Poté odhlasováno.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 41-2372/20
RM ukládá OŠKS vyzvat T.J. Sokol Krčín k předložení žádosti o dotaci z rozpočtu města na
plánovanou investiční akci podloženou rozpočtem akce.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Závěrečný účet 2019
Identifikace:
OF předkládá k projednání závěrečný účet města za rok 2019 - viz přílohy. Byl proveden
povinný audit a je třeba závěrečný účet města schválit. Závěrečný účet bude projednán FV
ZM.
Odůvodnění:
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se údaje o
ročním hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu. Součástí závěrečného účtu je i
zpráva o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Hospodaření města skončilo
schodkem ve výši 512,08 tis. Kč. Schodek byl pokryt z přebytků hospodaření minulých let.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením: a) souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad, nebo b) souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme územní
samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Zpráva o
výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2019 konstatuje: Při přezkoumání
hospodaření územního celku město Nové Město nad Metují za rok 2019 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 41-2373/20
RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet ve znění přílohy tohoto bodu a souhlasit s celoročním
hospodařením za rok 2019, a to bez výhrad.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Účetní závěrka města za rok 2019
Identifikace:
OF předkládá k projednání účetní závěrku města za rok 2019. Výsledek hospodaření dle
Výkazu zisku a ztráty ve výši 31.444.586,65 Kč bude převeden na Výsledek hospodaření
minulých účetních období.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky města je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v kompetenci
zastupitelstva města. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny vyhláškou č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek. Povinnými podklady pro schvalování je samotná účetní závěrka (účetní výkazy jsou
přílohou projednání Závěrečného účtu za rok 2019) a inventarizační zpráva. V rámci
přezkoumání hospodaření města, které je podmínkou schválení závěrečného účtu města,
dochází i ke kontrole účetnictví města. Zpráva o kontrole konstatuje: Při přezkoumání
hospodaření územního celku Město Nové Město nad Metují za rok 2019 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 41-2374/20
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku, vč. výsledku hospodaření, města Nové Město nad
Metují za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Identifikace:
RM schválila svým usnesením č. RM 406-17481/18 dne 08.10.2018 příkazní smlouvu
uzavřenou mezi městem Nové Město nad Metují a p. Ing. Vratislavem Nývltem, IČO:
62023055, místem podnikání: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, a usnesením č. RM
18-1031/19 dne 01.07.2019 dodatek č. 1 k této příkazní smlouvě a usnesením č. RM 331934/20 dne 10.02.2020 dodatek č. 2. RM je předkládán dodatek č. 3, kterým se mění článek
4 bod 1 týkající se výše hodinové odměny, která se zvyšuje z částky 253 Kč/hod. na částku
350 Kč/hod. ode dne 01.06.2020 - viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Dodatkem č. 3 se mění příkazní smlouva v článku 4 bod 1 týkající se hodinové odměny, která
se zvyšuje z 253 Kč/hod. na 350 Kč/hod.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vznesl připomínku k navýšení částky za hodinu práce - viz Dodatek č. 3 k
příkazní smlouvě č. 237/2018. Dále reagoval také Ing. Němeček. MST - sdílí názor
Ing. Němečka, cenu se mu zdá relevantní. Ing. Maurovi, MBA, také. Poté odhlasováno.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 41-2375/20
RM schvaluje dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 237/2018 mezi městem Nové Město nad Metují a
p. Ing. Vratislavem Nývltem, se sídlem: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 62023055,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 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:
ST - ve vyřazovaném majetku ZUŠ je spousta skříní atd. - dle jeho názoru je škoda, aby vše
skončilo na skládce. OF - zařídí nabídku majetku jinde k dalšímu využití. Poté odhlasováno.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 41-2376/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci MSSS OÁZA, ZUŠ B. Smetany a
Místního rozhlasu ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Souhlas se zařazením území města Nové Město nad Metují do územní působnosti
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.
Identifikace:
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s., (dále jen „MAS“) žádá o projednání zařazení
území města Nové Město nad Metují do územní působnosti MAS POHODA venkova, z.s., i na
příští programové období 2021 - 2027.
Odůvodnění:
Vymezení územní působnosti MAS je jedním z požadavků pro Standardy MAS, aby následně
MAS mohla žádat o podporu implementace strategie CLLD z evropských fondů. V minulosti
bylo toto zařazení schváleno ZM pro období 2014 - 2020.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 41-2377/20
RM doporučuje ZM schválit zařazení území města Nové Město nad Metují do územní působnosti
Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s., na období 2021 - 2027.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Pozvánka na seminář Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové
dotace")
Identifikace:
V pondělí dne 22.06.2020 se ve velkém sále Kina 70 v Novém Městě nad Metují uskuteční od
15:00 hodin seminář pod názvem Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové
dotace") financované z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Veřejnost zde
bude seznámena s podmínkami a možnostmi získání dotace na výměnu zastaralých zdrojů
vytápění. Jedná se zřejmě o poslední možnost finanční podpory na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého
kraje. Plánovaná akce bude mj. zpropagována prostřednictvím e-mailu, vývěsek na MěÚ,
plakátovacích ploch ve městě, městského rozhlasu, světelných novin a webových stránek
města Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Paní Jana Trojanová, jménem KÚ KHK, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací,
oddělení evropských grantů, se opět jako v předchozích letech obrátila na tajemníka
Městského úřadu Nové Město nad Metují, pana Bc. Petra Tyče (viz e-mail v příloze tohoto
bodu), ve věci příprav nové výzvy na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností v KHK III. Výzva bude zveřejněna pravděpodobně již
v průběhu července 2020 s předpokládaným příjmem žádostí v září 2020. S ohledem na
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situaci, která díky nákaze COVID-19 je nyní v celé ČR nabízí KÚ KHK místo obvyklých
seminářů individuální konzultace pro občany. Téma konzultací je stejné, jako bylo v minulých
seminářích - prioritně budou zodpovídány otázky, které mají občané ohl. kotlíkových dotací většinou je to problematika čerpání kotlíkové dotace, proces od podání žádosti až po úspěšné
ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále KÚ KHK nabídne občanům metodickou
pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu. Pracovníci KÚ KHK informují
občany o rizicích, která hrozí, pokud se rozhodnou využít nabídek osobně neprověřených
zprostředkovatelských firem. Jsme přesvědčeni, že administraci projektu výměny zdroje
vytápění zvládne s naší pomocí každý.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 41-2378/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci o veřejném semináři Dotace na
výměnu zastaralých zdrojů vytápění ("kotlíkové dotace") financované z Operačního programu
Životní prostředí 2018 - 2022, který se uskuteční dne 22.06.2020 od 15:00 hodin ve velkém sále
Kina 70 v Novém Městě nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Rezignace p. Miroslava Jarolímka na funkci člena RM ke dni 31.05.2020
Identifikace:
Radní p. Miroslav Jarolímek dne 22.05.2020 rezignoval na funkci člena RM, a to ke dni
31.05.2020. Učinil tak písemnou formou k rukám ST. V návaznosti na to, ST oslovil
doporučeným dopisem předsedu Místního sdružení ODS Nové Město nad Metují s výzvou o
případné provedení nominace na nového radního, jehož volba by mohla proběhnout na ZM
13. Rezignace a dopis ST - viz přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Rezignace radního dle zákona o obcích.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o postupu zástupců ODS v ZM, o způsobu jejich odstoupení od koaliční
dohody a o dalším možném vývoji a postupu.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 41-2379/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí ve znění přílohy tohoto bodu rezignaci p. Miroslava Jarolímka
ze dne 22.05.2020 na funkci člena RM ke dni 31.05.2020.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 25.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 41-2380/20
RM děkuje p. Miroslavu Jarolímkovi za jeho práci v období jeho působení ve funkci člena RM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/4 Doplnění oddávajících - Bc. Jiří Sláma
Identifikace:
ST navrhuje doplnění současných zastupitelů oprávněných k oddávání o člena ZM pana Bc.
Jiřího Slámu.
Odůvodnění:
V souladu s § 11a, odst. 1a) a odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství prohlášením před starostou,
místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem.
Návazně podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rada obce zabezpečuje
rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou
vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. ZM Nové
Město nad Metují si tuto pravomoc nevyhradilo. Se žádostí o pověření k oddávání se obrátil
zastupitel Bc. Jiří Sláma na ST města.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 41-2381/20
RM pověřuje pro probíhající funkční období 2018 - 2022 člena ZM, pana Bc. Jiřího Slámu, k
přijímání prohlášení snoubenců o vstupu do manželství, a to s platností ode dne 02.06.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Maur vznesl dotaz - co jednání s ŘSD ČR o rekonstrukci vjezdů do Husova náměstí?
ST - dne 25.06.2020 se uskuteční schůzka s 1. náměstkem hejtmana a ředitelem ŘSD ČR.
2/ TAJ informoval radní o spuštění nových www stránek města ode dne 01.06.2020. Jsou
připraveny a budou zveřejněny informace pro veřejnost, zastupitele a další subjekty.
Jednání RM 41 skončilo v 18:15 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 41 vyhotoven dne:
Zápis z RM 41 vypraven dne:
Zápis z RM 41 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
3. června 2020
3. června 2020
3. června 2020
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