Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 77 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 15.11.2021
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

13:03

16:55

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

16:55

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

16:55

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

16:55

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

16:55

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

16:55

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

16:55

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

16:55

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

16:55

Plná

Hosté:
10

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS (OF)

13:01

13:21

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:25

16:50

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:25

16:50

Částečná

13

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

13:42

14:00

Částečná

14

Ing. Ondřej Hanka

vedoucí OŽP (OVRR)

14:39

14:53

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 15.11.2021

2.

Různé

2/1

Žádost MK o povolení akce „Adventní neděle 2021“

2/2

Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice

2/3

Podání žádosti o dotaci z krajského programu na Dny evropského dědictví 2022

2/4

Zápis z 11. zasedání KKULT ze dne 03.11.2021

2/5

Budoucnost objektů č. p. 1135 a 1137 v ul. Na Hradčanech

2/6

Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - žádost o dotaci

2/7

Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně

2/8

PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - žádost o ukončení SOD dohodou

2/9

Vyjádření k PD na rekonstrukci kruhového objezdu ve Vrchovinách

2/10

Vyjádření k PD na změnu užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova
na provozovnu fy Zezem

2/11

VZ - PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují

2/12

Smlouva o právu provést stavbu „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s ČD, a. s.

2/13

Vyřazení majetku

2/14

Aktualizace Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů

2/15

Dotaz MŽP ČR k poskytování dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček k motivaci
instalace akumulačních nádrží

2/16

Dodatek č. 2 k SOD na stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská

3.

Návrh rozpočtu města na rok 2022

3/1

Návrh rozpočtu na rok 2022

4.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 76-4343/21

Zodpovědný: Prokýšková Věra

Název:

Oficiální stanovisko města k obviněním uvedených v regionálních novinách
ECHO

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
ve znění upravené přílohy tohoto bodu s oficiálním prohlášením města k obviněním,
která byla zveřejněna v regionálních novinách ECHO na adresu úředníků MěÚ,
vedení města a zastupitelů.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Příloha byla po konzultaci s právničkou Mgr. L. Šímovou upravena a vložena do
příloh pro jednání ZM 21, které se konalo ve čtvrtek 11. 11. 2021.

Číslo úkolu:

RM 76-4342/21

Název:

Závěry z kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM - dotace, granty a veřejné
podpory v roce 2018

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
závěry z provedeného kontrolního šetření Kontrolního výboru ZM zaměřeného na
dotace, granty a veřejnou podporu z rozpočtu města v roce 2018, a to vč. uvedeného
doporučení a vyjádření vedoucí OŠKS, ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno - předloženo do ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 76-4337/21

Název:

Žádost Okresního soudu v Náchodě o znovuzvolení přísedících Okresního
soudu v Náchodě

Zadání:

doporučuje ZM schválit
volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě, jmenovitě: pí [osobní údaj odstraněn],
pí [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn],
všichni navržení kandidáti bydlí v Novém Městě nad Metují.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Zařazeno do programu jednání ZM 21 dne 11.11.2021.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Fröde Vratislav, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 09.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 76-4333/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Žádost o poskytnutí investiční dotace "TJ Spartak" - změna

Zadání:

doporučuje ZM souhlasit
se zařazením položky Dotace TJ Spartak - rekonstrukce zimního stadionu ve výši
10.506,11 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2022.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 76-4332/21

Název:

Žádost o poskytnutí investiční dotace "TJ Spartak" - změna

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
informaci o žádosti Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují, z. s. zimní stadion - rekonstrukce chlazení a ledové plochy, včetně mantinelů.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 76-4325/21

Název:

Vyjádření k PD na sklad nářadí a k vybudování sjezdu do areálu býv. kasáren

Zadání:

souhlasí
s vybudováním skladu na nářadí na p. p. č. 650/6 a s vybudováním sjezdu z p. p. č.
650/6 na p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují. Sjezd bude vybudován
v souladu se zpracovávanou Urbanisticko-architektonickou studií areálu býv. kasáren
v Novém Městě nad Metují, kterou pro město zpracovává Ateliér Zídka,
architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, úprava terénu
bude provedena do nivelety, kterou navrhuje uvedená studie. V současné době bude
sjezd realizován na provizorně zpevněnou plochu, kterou si musí sama upravit
žadatelka do doby, než dojde k vybudování obslužné komunikace dle uvedené
studie. Způsob provedení zpevnění musí odsouhlasit OMM, který pozemek také
protokolárně převezme po provedení zpevnění. V případě, že při budoucí realizaci
komunikací na pozemcích města dle této studie dojde k výškovým nebo jiným
nesrovnalostem, tak tento souhlas RM nezakládá jakýkoliv nárok žadatelky na nějaké
kompenzace ze strany města v případě, že v rámci konečného řešení území bude
třeba tyto sjezdy upravit.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 08.11.2021

Stránka 4

ZÁPIS Z PORADY
RM 77 ze dne 15.11.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 76-4321/21

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

RO v rámci položky § 3639 Městský mobiliář

Zadání:

ukládá
OMM (ARCH) předložit minimálně 2 návrhy na umístění vývěsní tabule pro smuteční
oznámení před vstupem na hřbitov.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 09.11.2021:
Splněno. Návrhy na umístění vývěsek jsou překládány na jednání RM 77 v
samostatném bodě.

Číslo úkolu:

RM 76-4318/21

Název:

PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - Žádost o ukončení
Smlouvy o dílo dohodou

Zadání:

souhlasí
s přesunem tohoto bodu do RM 77 z důvodu, že o schválení dohody o ukončení
smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na
akci Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“
mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Zákoutí 2151,
547 01 Náchod, IČO: 25956400, RM rozhodne až po jednání se správci sítí, které
pravděpodobně nejsou v této komunikaci uloženy v normových výškách a které se
uskuteční dne 03.11.2021.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 09.11.2021:
Splněno. Projednávání bodu přesunuto do RM 77.

Číslo úkolu:

RM 76-4316/21

Název:

Vyjádření města k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad
Metují" (ul. U Lípy) - SOPPS

Zadání:

souhlasí
s vyjádřením k PD "Stavební úpravy RD čp. 973 v obci Nové Město nad Metují" (ul. U
Lípy), kterou vypracovala firma INGPLAN s.r.o., 552 24 Velká Jesenice 1, IČO:
63217031, s datem 08/2021, a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření města ve
znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 08.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 76-4314/21

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Název:

Kanalizace Nové Město nad Metují - koncesní dokumentace VZMR provozovatel

Zadání:

schvaluje
zadávací dokumentaci ke koncesnímu řízení na koncesi malého rozsahu na
provozovatele kanalizace ve Vrchovinách pro projekt "Kanalizace Nové Město nad
Metují" ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Zakázka vyhlášena.

Číslo úkolu:

RM 76-4312/21

Název:

Dotace MMR - Rekonstrukce veřejných budov

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce veřejných budov v Novém Městě nad
Metují do vyhlášeného dotačního titulu DT 117d8220E - Rekonstrukce veřejných
budov Ministerstva pro místní rozvoj.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 76-4311/21

Název:

Oprava místní komunikace ul. Družební, I. etapa - podání žádosti o dotaci

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci na akci "Oprava komunikace v ul. Družební, I. etapa" do
vyhlášeného dotačního titulu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací
Ministerstva pro místní rozvoj.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 76-4310/21

Název:

Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č. p. 1209 - podání žádosti o dotaci

Zadání:

doporučuje ZM schválit
podání žádosti o dotaci na akci "Sanace vlhkosti sklepních prostorů v č.p. 1209" do
vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje 22KPGU2 Obnova
památkového fondu a bude-li realizace v roce 2022, tak i do Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 21.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 05.11.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 05.11.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 05.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 76-4309/21

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

Zadání:

doporuèuje ZM vzít na vìdomí
dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve znění přílohy tohoto
bodu.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno, předloženo do ZM.

Číslo úkolu:

RM 76-4308/21

Název:

Aktuální stav projektů ke dni 26.10.2021

Zadání:

doporučuje ZM vzít na vědomí
předložený aktuální stav dotovaných projektů ke dni 26.10.2021, ve znění přílohy
tohoto bodu.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Předloženo ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 76-4305/21

Název:

Návrh na změnu územního plánu - Studýnka

Zadání:

nedoporučuje ZM
souhlasit s předloženým návrhem na změnu Územního plánu Nové Město nad Metují
na pozemcích parc. č. 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1081/4, 1051, 1078/2, 1078/3, 1076/2,
1082/3 v k. ú. Nové Město nad Metují (viz příloha 1 a 2).

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Bod předložen do ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 76-4299/21

Název:

Koupě lesních pozemků p. p. č. 1387/1 a p. p. č. 1388 v k. ú. Nové Město nad
Metují v ul. Na Táboře

Zadání:

doporučuje ZM schválit
koupi lesních pozemků: p. p. č. 1387/1 o výměře 599 m2 a p. p. č. 1388 o výměře
346 m2 oba v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn],
do vlastnictví města Nové Město nad Metují, a to za stanovenou cenu dle znaleckého
posudku č. 904/26/2021 ze dne 21.09.2021 vyhotovené znalcem Ing. Tomášem
Dohnanským z Velichovek ve výši 21.062 Kč vč. nákladů spojených s vyhotovením
zmiňovaného znaleckého posudku a zjištění obvyklé ceny uvedených pozemků ve

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 05.11.2021

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 04.11.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel
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výši 2.900 Kč, tedy za celkovou kupní cenu ve výši 23.962 Kč.
Založeno:

04.11.2021

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 05.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo k projednání do ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 76-4296/21

Název:

Tajemník KKULT

Zadání:

jmenuje
paní Moniku Mrázkovou členkou KKULT ode dne 01.11.2021 a pověřuje OSÚ ve
spolupráci s OŠKS vystavit nový jmenovací dekret.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 76-4295/21

Název:

Tajemník KKULT

Zadání:

jmenuje
paní Evu Kupkovou tajemnicí KKULT (bez práva hlasovat) ode dne 01.11.2021 a
pověřuje OSÚ ve spolupráci s OŠKS vystavit nový jmenovací dekret.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 76-4293/21

Název:

Nové znění Zřizovací listiny MSSS Oáza

Zadání:

doporučuje ZM schválit
nové znění Zřizovací listiny Městského střediska sociálních služeb OÁZA Nové
Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

04.11.2021

Plnění úkolu:

Splněno - vloženo do ZM 21.

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 10.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 74-4230/21

Zodpovědný: Hoffmannová Simona

Název:

Humanitární sbírka - dne 06.11.2021

Zadání:

ukládá
OSÚ zajistit propagaci a distribuci letáků na humanitární sbírku konající se dne
06.11.2021 od 9:00 do 11:00 hodin v areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují a zabezpečit ve spolupráci s TS celou akci.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno - humanitární sbírka se uskutečnila a nasbíralo celkem 5,5 t materiálu kamion byl naplněn.

Číslo úkolu:

RM 74-4219/21

Název:

Navýšení příjmů o přijaté vratky transferů - RO

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO - navýšení příjmů u § 3111 - mateřské školy o částku 48,22 tis. Kč a § 3113 základní školy o částku 33 tis. Kč. Na straně výdajů bude o celkovou částku 81,22 tis.
Kč navýšen § 6402 - vratky nevyčerpaných dotací.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Bylo projednáno na ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 74-4206/21

Název:

Budoucnost objektů č. p. 1135 a 1137 v ul. Na Hradčanech

Zadání:

byla seznámena
s nabídkou ze strany zástupců Královéhradeckého kraje (CIRI) a Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve věci možného nabytí vlastnického práva k budovám č. p. 1135 a
č. p. 1137 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují v ul. Na Hradčanech a ukládá MST
dále jednat se zástupci Královéhradeckého kraje o podmínkách případného nabytí
uvedených nemovitostí do majetku města.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

08.11.2021 - Splněno - schůzka se zástupci kraje se uskutečnila dne 02.11.2021.
Zápis ze schůzky je předložen do RM 77 v samostatném bodě.
13.10.2021 - Žádost o změnu termínu. Dopisy z RM 74 adresované na kraj i MMR
byly odeslány 08.10.2021. Schůzka MST se zástupci kraje se uskuteční do konce
října 2021.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 10.11.2021
Původní plnění: 18.10.2021
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ZÁPIS Z PORADY
RM 77 ze dne 15.11.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 74-4205/21

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Název:

Předložení návrhu na změnu Územního plánu - parc. č. 896/1, 896/4 a 896/5 v k.
ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

nedoporučuje ZM schválit
pořízení navrhované změny Územního plánu Nové Město nad Metují na pozemcích
parc. č. 896/1, 896/4 a 896/5 v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu
(viz příloha k tomuto bodu).

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Věc předložena do ZM 21

Číslo úkolu:

RM 74-4204/21

Název:

Předložení návrhu na změnu Územního plánu - parc. č. 896/3, 896/4 a 896/5 v k.
ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

nedoporučuje ZM schválit
pořízení navrhované změny Územního plánu Nové Město nad Metují na pozemcích
parc. č. 896/3, 896/4 a 896/5 v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu
(viz příloha k tomuto bodu).

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Věc předložena do ZM 21

Číslo úkolu:

RM 74-4203/21

Název:

Předložení návrhu na změnu Územního plánu - parc. č. 896/2, 896/4 a 896/5 v k.
ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

nedoporučuje ZM schválit
pořízení navrhované změny Územního plánu Nové Město nad Metují na pozemcích
parc. č. 896/2, 896/4 a 896/5 v k. ú. Nové Město nad Metují dle předloženého návrhu
(viz příloha k tomuto bodu).

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Věc předložena do ZM 21

Číslo úkolu:

RM 74-4200/21

Název:

Zápis č. 1/2021 z jednání Komise regenerační ze dne 13.09.2021

Zadání:

projednala
usnesení Komise regenerační č. KM/KR/21/1/04 ve znění: "Komise regenerační
doporučuje/apeluje na RM na vymáhání důsledného dodržování režimu parkování v
MPR na Husově náměstí a v ulicích Na Zádomí" a ukládá MP zintenzivnit kontrolní
činnost v dané lokalitě.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Kratěna Miloš
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ZÁPIS Z PORADY
RM 77 ze dne 15.11.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Založeno:

06.10.2021

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 12.10.2021

Plnění úkolu:

MP rozšíří počty kontrol v této lokalitě.

Číslo úkolu:

RM 74-4191/21

Název:

Odnětí části lesního pozemku p. p. č. 1314/2 v k. ú. Nové Město nad Metují,
lokalita Ve Vilách

Zadání:

ukládá
OMM vypracovat ve spolupráci se SL a následně podat na OŽP žádost města o
trvalé odnětí části pozemku určeného k plnění funkcí lesa, a to p. p. č. 1314/2, druh
pozemku lesní pozemek (dle GP č. 2340-83/2021 se jedná o pozemek p. p. č. 1314/3
o výměře 553 m²) v k. ú. Nové Město nad Metují tak, aby následně byla tato část
pozemku dána do souladu se skutečným stavem, tj. druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace a zajištění všech náležitostí na místně příslušném
katastrálním úřadě. RM pověřuje ST podpisem žádosti o trvalé odnětí pozemku.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

05.11.2021 - Splněno. Žádost o odnětí byla podána na OŽP dne 02.11.2021.
26.10.2021 - žádost o prodloužení termínu. V současné době SL zpracovává
příslušné dokumenty pro podání žádosti o odnětí na OŽP.

Číslo úkolu:

RM 72-4083/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 633/1 v k.
ú. Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, s ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:
65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, týkající se části pozemku p. p.
č. 633/1 v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město
nad Metují, v rozsahu 22 m2 dle GP č. 645-462/2021 ze dne 20.07.2021, za celkovou
cenu 10.000 Kč bez DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dne 22.10.2021 byla smlouva podepsána.
13.10.2021 - Žádost o prodloužení termínu. Čekáme na předložení podepsané
budoucí smlouvy ze strany ŘSD.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 05.11.2021
Původní plnění: 01.11.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 22.10.2021
Původní plnění: 18.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 47-2749/20

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Žádost o souhlas s umístěním turistických směrovníků a turistických vývěsních
map - pokračování projednávání bodu 2/15 z RM 46 ze dne 24.08.2020

Zadání:

souhlasí
s umístěním turistického směrovníků a turistických map v zeleni v ul. Na Zadomí (za
Spolkovým domem), ve znění upravené žádosti Klubu českých turistů, s podmínkou,
že turistické mapy a nový rozscestník budou v provedení od uměleckého kováře (viz
provedení stávající turistické mapy na náměstí Republiky). Toto kovářské provedení
uhradí město Nové Město nad Metují. RM požaduje po žadateli doložit písemné
vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Náchod, a závazné stanovisko státní
památkové péče k umístění turistické mapy v ul. Na Zadomí, které si žadatel musí
zajistit pro vydání územního souhlasu.

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 05.11.2021
Splněno. Stojan pro turistickou vývěsní mapu je osazen.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 05.11.2021
Původní plnění: 29.03.2021

Plnění ke dni 08.10.2021
Stojan pro umístění turistické vývěsní mapy je vyroben. Osazení stojanu je objednáno
u firmy Novostav s.r.o. Osazení proběhne v průběhu měsíce října.
Plnění ke dni 31.08.2021
V pátek 30.07.2021 proběhla montáž kovaných držáků pro umístění turistických
směrovek. 1 sestava je umístěna na budově čp. 78 náměstí Republiky, 1 sestava je
umístěna na Spolkovém domě. Realizaci provedl umělecký kovář Petr Hartmann ve
spolupráci se zástupcem turistů p. Pavlem Staňkem.
Osazení stojanu turistické mapy se předpokládá v průběhu měsíce září 2021. V
současné době je konstrukce mapy v zinkovně.
Plnění ke dni 22.06.2021
Připravuje se schůzka za účasti uměleckého kováře, zástupce turistů a ORM pro
projednání finální podoby umístění turistických směrovek. Směrovky ze strany turistů
zatím nejsou dodány. Turistická mapa je předána uměleckému kováři k dopracování
stojanu. V současné době umělecký kovář pracuje na dokončení zábradlí pro
schodiště do ulice Na Zadomí - jižní část.
Plnění ke dni 11.05.2021
Územní souhlas s umístěním turistické mapy za Spolkovým domem byl vydán.
Stávající turistická mapa z lokality náměstí Republiky je demontována a odvezena k
úpravě do dílny uměleckého kováře.
Plnění ke dni 29.03.2021.
RM na svém jednání dne 22.03.2021 projednala změnu umístění turistické vývěsní
mapy a turistických směrovek. V současné době je požádáno o územní souhlas a
objednána úprava stávající turistické mapy a výroba držáku pro umístění směrovek
na budovu čp. 1225 (Spolkový dům) a na budovu čp. 78 (Úřad práce). Práce jsou
zadány u uměleckého kováře p. P. Hartmanna.
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Město Nové Město nad Metují
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Číslo úkolu:

RM 75-4279/21

Zodpovědný: Šímová Lucie, Mgr.

Název:

Nařízení č. 3/2021

Zadání:

vydává
Nařízení č. 3/2021, 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, ve znění Nařízení č. 3/2020, ve
znění upravené přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Nařízení podepsáno ST a MST a zveřejněno na úřední desce

Číslo úkolu:

RM 75-4276/21

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci DDM Stonožka, Chatové osady a MŠ
Rašínova ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 75-4275/21

Název:

Žádost o poskytnutí dotace - Koncert Orlicko-kladského varhanního festivalu

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 9 tis. Kč p. [osobní údaj odstraněn], na zajištění
závěrečného koncertu Orlicko-kladského varhanního festivalu - ročník 25 a pověřuje
ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 75-4266/21

Název:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu - ul. Sokolská - SSKHK

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě na uložení vedení
VO č. 9/40/21/0215/Ha/K do komunikace III/01422 na p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové
Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 25.10.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 03.11.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Stránka 13

ZÁPIS Z PORADY
RM 77 ze dne 15.11.2021
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V
Založeno:

21.10.2021

Termín plnění: 13.12.2021
Původní plnění: 15.11.2021

Plnění úkolu:

09.11.2021: Žádost o nový termín. Dodatek byl odeslán k podpisu SSKHK.

Číslo úkolu:

RM 75-4264/21

Název:

Kaple na Výrově - oprava střechy

Zadání:

ukládá
OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2022 opravu střechy a fasády "Kaple Čtrnácti
svatých pomocníků" na Výrově.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Oprava střechy a fasády kaple na Výrově je zařazena do návrhu rozpočtu
na rok 2022.

Číslo úkolu:

RM 75-4262/21

Název:

Kaple na Výrově - oprava střechy

Zadání:

bere na vědomí
podané informace o stavu Kaple "Čtrnácti svatých pomocníků" na Výrově a ukládá
OMM zajistit provizorní zabezpečení střechy kaple.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 75-4261/21

Název:

ZŠ Malecí - rekonstrukce WC pro 1. stupeň - Dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke SOD na realizaci akce „Rekonstrukce WC ZŠ Malecí“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984 na: vícepráce
betonové mazaniny v 1.NP, změna vestavěných svítidel z výbojkových na LED,
výměna 4 ks radiátorů navíc a méně práce - odpočty neprovedených prací, odpočet
rezervy, které představují snížení ceny o dílo v celkové výši -166.926,45 Kč a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno, Dodatek č.1 k SOD byl podepsán.

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 05.11.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 09.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 75-4259/21

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Nová položka rozpočtu 2021 - PD živičný kryt v ul. Stavební

Zadání:

doporučuje ZM schválit
RO pro realizaci akce „Živičný kryt v ul. stavební, úsek za areálem TS - PD“ ve výši
90 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - položka Oprava opěrné zdi u
čp. 361 v ul. Nádražní - realizace.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno, rozpočtové opatření je předloženo ke schválení do ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 75-4258/21

Název:

Nová položka rozpočtu 2021 - PD živičný kryt v ul. Stavební

Zadání:

doporučuje ZM schválit
novou investiční položku „Živičný kryt v ul. Stavební - úsek za areálem TS - PD“ ve
výši 90 tis. Kč.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno, schválení nové investiční položky „Živičný kryt v ul. Stavební„ je předloženo
do ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 75-4256/21

Název:

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na organizaci a administraci architektonické
soutěže "Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují"

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na organizaci a administraci architektonické soutěže
"Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují", mezi městem Nové Město nad
Metují a Ing. arch. MgA. Davidem Mateáskem, Univerzitní 686/12, 108 00 Praha 10 Malešice, kterým je řešeno úprava vyplácení odměn zpracovateli, ve znění upravené
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

08.11.2021: Dodatek prozatím nebyl podepsán, byl odeslán k podpisu druhou
stranou.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 09.11.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 29.11.2021
Původní plnění: 15.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 75-4255/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Zpracování 3D modelu U - A studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad
Metují

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke SOD na Zpracování urbanisticko - architektonické studie areálu býv.
kasáren v Novém Městě nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a
Ateliérem Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec
Králové, kterým je řešeno rozšíření SOD o zpracování 3D modelu řešeného území
vč. nejbližší zástavby za nabídkovou cenu 96.800 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 75-4254/21

Název:

Zpracování 3D modelu U - A studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad
Metují

Zadání:

schvaluje
zadání zpracování vrstevnicového 3D modelu řešeného území v rámci zpracovávané
"Urbanisticko - architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují"
Ateliérem Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec
Králové, za nabídkovou cenu 96.800 Kč vč. DPH.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

08.11.2021: Splněno.
25.10.2021:Smlouva byla odeslána k podpisu.

Číslo úkolu:

RM 75-4251/21

Název:

Územní studie Krčínské návrší

Zadání:

bere na vìdomí
Územní studii Krčínské návrší, která je umístěna na www stránkách města pod
odkazem https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemniplanovani/uzemni-studie/.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Bod předložen do ZM 21.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 08.11.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 08.11.2021
Původní plnění: 01.11.2021

Zodpovědný: Balcar Adam, Mgr.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 04.11.2021
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Číslo úkolu:

RM 75-4250/21

Zodpovědný: Skalský Miloš, Ing.

Název:

Zadání změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují

Zadání:

doporučuje ZM schválit
Zadání Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod Hradbami ve
znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Zadání Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod
Hradbami je předloženo na jednání ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 75-4241/21

Název:

Dorozdělení dotací na sport v roce 2021 - podnět KSPORT

Zadání:

doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
Tělocvičná jednota Sokol Krčín 80 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují z. s.
100 tis. Kč, Lyžařský klub Nové Město nad Metují z. s. 61 tis. Kč, TJ Spartak Nové
Město nad Metují, z. s. 400 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z. s.
59 tis. Kč.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno - předloženo do ZM 21.

Číslo úkolu:

RM 75-4240/21

Název:

Dorozdělení dotací na sport v roce 2021 - podnět KSPORT

Zadání:

schvaluje
poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s., 30 tis. Kč, Tělocvičná jednota
Sokol Nové Město nad Metují 30 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s., 30 tis.
Kč a pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle platné
vzorové smlouvy.

Založeno:

21.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 11.11.2021
Splněno: 22.10.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 10.11.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 15.11.2021
Splněno: 03.11.2021
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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 (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Různé
13:05 - 15:00 OŠKS
3.
Rozpočet 2022
15:00 - 16:50 OMM
4.
Diskuse
16:50 - 16:55 OMM
Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Úvodem jednání TAJ informoval o doplněném bodu 2/16 vč. přílohy do programu jednání RM
77. Poté radní upravený program jednání RM 77 hlasováním schválili.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 77-4345/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 77:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 15.11.2021

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

Různé
Žádost MK o povolení akce „Adventní neděle 2021“
Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice
Podání žádosti o dotaci z krajského programu na Dny evropského dědictví 2022
Zápis z 11. zasedání KKULT ze dne 03.11.2021
Budoucnost objektů č. p. 1135 a 1137 v ul. Na Hradčanech
Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - žádost o dotaci
Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně
PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - žádost o ukončení SOD dohodou
Vyjádření k PD na rekonstrukci kruhového objezdu ve Vrchovinách
Vyjádření k PD na změnu užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova
na provozovnu fy Zezem
VZ - PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují
Smlouva o právu provést stavbu „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s ČD, a. s.
Vyřazení majetku
Aktualizace Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů
Dotaz MŽP ČR k poskytování dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček k motivaci
instalace akumulačních nádrží
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2/16

Dodatek č. 2 k SOD na stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská

3.
3/1

Návrh rozpočtu města na rok 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022

4.

Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 15.11.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 77 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 77-4346/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

2/1 Žádost MK o povolení akce „Adventní neděle 2021“
Identifikace:
MK žádá o povolení tradiční akce "Adventní neděle 2021" na Husově náměstí v prostoru před
Spolkovým domem. V případě uvolnění vládních nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru
by měly proběhnout 4 adventní koncerty a na kašně by měl být umístěn adventní věnec
(obdobně jako v minulých letech). V neděli dne 28.11.2021 se uskuteční 1. adventní koncert,
rozsvícení vánočního stromu a rozsvícení první svíce na adventním věnci. Další adventní
koncerty se uskuteční ve dnech: 05.12., 12.12. a 19.12.2021. Začátek všech adventních
koncertů je v 16:30 hodin. MK dále žádá o bezplatné zapůjčení 12 ks nízkého pódia na tyto
koncerty.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s konáním tradiční akce za stejných podmínek jako v minulém
roce.
Vyjádření TS: Souhlasíme, jedná se o tradiční akci.
Vyjádření MP: Tradiční akce, dohled nad celou akcí zajistíme za podmínky, že akce bude
splňovat všechny aktuální podmínky vládních nařízení v souvislosti s epidemií koronaviru.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 77-4347/21
RM souhlasí s pořádáním akce "Adventní neděle 2021" na Husově náměstí v prostoru před
Spolkovým domem ve dnech 28.11., 05.12., 12.12. a 19.12.2021, s umístěním adventního věnce na
kašnu a s bezplatným zapůjčením a postavením 12 ks nízkého pódia na adventní koncerty za
podmínky, že akce bude splňovat všechny aktuální podmínky vládních nařízení v souvislosti
s epidemií koronaviru. 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 77-4348/21
RM ukládá TS zajistit technickou výpomoc spojenou s instalací adventního věnce na kašnu na
Husově náměstí a v případě konání adventních koncertů zajistit technickou výpomoc s odvozem,
postavením a následným úklidem nízkého pódia na akci "Adventní neděle 2021" na Husově náměstí
v prostoru před Spolkovým domem ve dnech 28.11., 05.12., 12.12. a 19.12.2021.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice
Identifikace:
Psí domov Lukavice žádá RM o poskytnutí finanční případně materiálové pomoci, na opravu
objektu, jehož poničení zapříčila vichřice dne 21.10.2021. Akutně potřebují vyměnit střešní
krytinu a další materiál. Čtyři kotce jsou zničeny zcela, několik dalších potřebuje vyměnit
střešní krytinu. V objektu je celkem 30 kotců, oprava jednoho vyjde na 7-10 tis. Kč, pořízení
jedné kvalitní boudy 8 -10 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: Z rozpočtu města je hrazena na základě smlouvy roční paušální částka ve výši
20 tis. Kč. V případě souhlasu s poskytnutím daru nebo dotace může být částka uhrazena ze
schválené položky rozpočtu Rezerva na dotace a dary města (§ 6409). V letošním roce nebyla
dočerpána částka 26 tis. Kč.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST - přečetl vyjádření MP, která nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku, protože
potřeba umístění psů stále klesá - více se využívají sociální sítě. Tím pádem je možno se
odkázat na poskytovanou částku 20 tisíc Kč, kterou pravidelně celou nevyužíváme. Na tyto
informace navázala diskuse přítomných s tím, že se nakonec shodli v tom, žádosti nevyhovět.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 77-4349/21
RM neschvaluje poskytnutí finančnímu daru na generální opravu objektu soukromému zařízení Psí
domov Lukavice z důvodu každoročního finančního příspěvku města tomuto zařízení ve výši 20 tis.
Kč, kdy tato paušální částka nebyla v posledních letech ze strany města plně využita.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Podání žádosti o dotaci z krajského programu na Dny evropského dědictví 2022
Identifikace:
Probíhá příprava dalšího ročníku tradiční akce Dny evropského dědictví, která se uskuteční
dne 10.09.2022. KHK vypsal dotační program pro podporu kulturních aktivit, kde chceme
žádat o dotaci z programu 22KPG01 Podpora kulturních aktivit na akci Dny evropského
dědictví 2022.
Odůvodnění:
Dny evropského dědictví je tradiční akce, kdy jsou otevřeny zdarma památky v Novém Městě
nad Metují a okolních obcích, po kterých je přeprava osob zajišťována zdarma. V roce 2022
plánujeme jezdit i do partnerského města Duszniki Zdrój v rámci 25. výročí podpisu partnerské
smlouvy. Do akce by se zapojilo také město Náchod a Kudowa Zdrój.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 77-4350/21
RM souhlasí s podáním žádosti z dotačního programu Královéhradeckého kraje 22KPG01 Podpora kulturních aktivit na akci Dny evropského dědictví 2022.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 77-4351/21
RM ukládá OŠKS ve spolupráci s ORM podat žádost na akci Dny evropského dědictví 2022 z
programu 22KPG01 - Podpora kulturních aktivit.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Zápis z 11. zasedání KKULT ze dne 03.11.2021
Identifikace:
Dne 03.11.2021 proběhlo jednání KKULT, která měla mj. na programu informace k postavení
komise a jejich orgánů ve struktuře města (host Mgr. Lucie Šímová) a projednala výročí
narození prof. Jana Milíče Lochmana v roce 2022. KKULT doporučila RM schválit zhotovení
pamětní desky čestnému občanu prof. Janu Milíči Lochmanovi u příležitosti jeho 100. výročí
narození v roce 2022 a umístit ji na jeho rodném domě v ul. Komenského č. p. 104 (Prodejna
Teddyho svět). KKULT navrhuje zhotovit obdobnou pamětní desku, jako byla vyrobena
Jindřichu Imlaufovi v roce 2021. Dále v KKULT probíhala debata o 100. výročí narození
Vladimíra Rocmana v roce 2023. KKULT rovněž vydala doporučení RM zabývat se umístěním
vodních prvků umělecké hodnoty do historického centra města.
Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM. Ve smyslu návrhů
KKULT jsou navržena usnesení k tomuto bodu.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V souvislosti se zápisem a předloženými návrhy KKULT radní diskutovali o záležitosti, která
se týkala návrhu na umístění vodního prvku na Husovo náměstí. Radní se shodli, že tento
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podnět sice pochází z KKULT, ale přísluší spíše komisím jiným - tj. např. Komisi regenerační,
životního prostředí, památkářům apod. Úkol by měl jít přes OMM. Někteří radní myšlenku
podporují - zazněly pozitivní příklady z jiných měst (Mladá Boleslav, v lázních v Náchodě). K
této věci se vyjádřil i ARCH s tím, že před rekonstrukcí náměstí navrhoval umístit do plochy
kašnu s vodou, ale pak byla odkryta podzemní nádrž a byla realizována ta, i když tam žádná
voda není. Dle jeho návrhu tehdy měla být kašna a 4 stromy. Nově by muselo být nalezeno
místo pro takový prvek – to už ale nepůjde postavit bez příběhu, tehdy ten příběh byl. Debata
o hledání prostoru. Ztvárnění bude náročná záležitost. Už jen nalezení toho místa. Debata o
přívodu vody, památkářích atd. Po další diskusi bylo k této věci navrženo nové usnesení ve
znění: "RM ukládá OMM ve spolupráci s OŽP (KŽP) jednat s příslušnými komisemi a
pracovníky památkové péče ve věci umístění vodních prvků umělecké hodnoty do
historického centra města."
V další části diskuse podal informace Ing. Prouza, a to k navrženému usnesení z KKULT ve
znění: "RM souhlasí se zhotovením pamětní desky čestnému občanu prof. Janu Milíči
Lochmanovi u příležitosti jeho 100. výročí narození v roce 2022 s tím, že deska bude
provedena obdobnou formou, jako deska Jindřichu Imlaufovi." Uvedl, že ta deska stála 25 tis.
Kč - na tuto novu v rozpočtu není pamatováno, bylo by dobré, dát tam nějaké peníze (cca 35
tis. Kč) - je předpoklad, že ceny půjdou nahoru. ST - je potřeba to mít samostatně v
rozpočtu? OF - je to v rámci § 3319 - záležitosti kultury - v souvislosti s návrhem rozpočtu bylo
odsouhlaseno navýšení daného paragrafu o 30 tis. Kč na částku 400 tis. Kč. Poté byla
všechna 3 usnesení jednotlivě odhlasována.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 77-4352/21
RM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání Komise kulturní ze dne 03.11.2021 ve znění přílohy
tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 77-4353/21
RM souhlasí se zhotovením pamětní desky čestnému občanu prof. Janu Milíči Lochmanovi u
příležitosti jeho 100. výročí narození v roce 2022 s tím, že deska bude provedena obdobnou formou,
jako deska Jindřichu Imlaufovi.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 02.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 77-4354/21
RM ukládá OMM ve spolupráci s OŽP (KŽP) jednat s příslušnými komisemi a pracovníky
památkové péče ve věci umístění vodních prvků umělecké hodnoty do historického centra města.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 30.05.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Budoucnost objektů č. p. 1135 a 1137 v ul. Na Hradčanech
Identifikace:
RM 74 v rámci bodu "Budoucnost objektů č. p. 1135 a 1137 v ul. Na Hradčanech" projednala
a uložila MST úkol ve znění usnesení: "RM 74-4206/21 byla seznámena s nabídkou ze strany
zástupců Královéhradeckého kraje (CIRI) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve věci
možného nabytí vlastnického práva k budovám č. p. 1135 a č. p. 1137 v k. ú. a obci Nové
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Město nad Metují v ul. Na Hradčanech a ukládá MST dále jednat se zástupci
Královéhradeckého kraje o podmínkách případného nabytí uvedených nemovitostí do majetku
města." Dne 02.11.2021 došlo k jednání se zástupci KHK. Záznam z jednání viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Vzít na vědomí informace z jednání konaného dne 02.11.2021 v kanceláři Martiny Berdychové
- náměstkyně hejtmana KHK.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vznesl dotaz, zda sociální oblast je jediná možnost k využití zmiňovaných objektů v
majetku KHK? Nebude takový záměr i nějak integrován se záměrem kraje vystavět na svých
pozemcích v areálu bývalých kasáren objekt zaměřený rovněž do sociální oblasti? MST odpověď v této chvíli neznáme, jsou to první informace. Vzhledem k tomu, že objekt v
kasárnách má být zřejmě hrazen z peněz EU, tak ta integrace asi možná nebude. Další část
diskuse se týkala stavu některých pozemků v zadní části bývalého autoparku, údajně tam jsou
nějaké staré deponie zeminy, které vyvolají potřebu terénních úprav. Na to bylo reagováno
dalším usnesením v tomto bodě, s úkolem pro OMM - prověřit stav zmiňovaných pozemků.
Obě usnesení byla odhlasována.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 77-4355/21
RM bere na vědomí záznam z jednání konaného dne 02.11.2021 od 8:00 hodin v kanceláři Martiny
Berdychové - náměstkyně hejtmana KHK v záležitosti budoucnosti domů č. p. 1135 a 1137 a
přilehlého pozemku p. p. č. 961 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Na Hradčanech, které jsou v
majetku KHK.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 77-4356/21
RM ukládá OMM prověřit stav pozemku v části býv. autoparku na pozemcích p. p. č. 658/11,
658/10, 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 - žádost o dotaci
Identifikace:
Město má zpracovánu PD na akci "Oprava městského opevnění mezi domy č.p.1234 a 1248 v
Novém Městě n/Metují". Jedná se o část hradební zdi, kulturní památky, v ul. Na Zadomí v její
západní části. Projekt řeší následující opravu: náhrada římsy, dozdívky a obnova spárování
kamenného zdiva, obnova nátěru mříží, oprava stěn a stropu schodiště, náhrada stávajícího
lemování, oprava kamenného ostění. Předpokládané náklady dle PD činí 1,55 mil. Kč vč.
DPH. Na tuto akci je navržena položka do rozpočtu města pro rok 2022. Pro realizaci akce je
možné využít souběžně dotačních titulů MK ČR a KHK. MK ČR - Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022, akce je
zařazena do Anketního dotazníku, který se do dne 15.11.2021 odesílá na MK ČR. Maximální
výše dotace 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výše finančních prostředků je závislá na
výši přidělených finančních prostředků (kvóty) z MK ČR (známo koncem ledna) a počtu akcí,
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které se v daném kalendářním roce realizují. Rozdělení finančních prostředků v Programu
regenerace je ZM předkládáno ke schválení obvykle na únorovém nebo dubnovém zasedání.
KHK vyhlásil dotační program 22 KPGU2 Obnova památkového fondu, příjem žádostí do dne
23.11.2021, doba realizace projektu ode dne 01.01.2022 do dne 30.11.2023, dotace max. do
výše 50 % způsobilých výdajů (30 tis. Kč - 500 tis. Kč). Lze očekávat dotaci max. do výše 400
tis. Kč.
Odůvodnění:
Na akci je zpracována PD, vydané závazné stanovisko, vydaný souhlas s provedením prací
na kulturní památce a je vyhlášený dotační titul KHK.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - v PD viděl dveře, schodiště - je to zajímavé, kam to vede? MST odpověděl, že
se jedná o soukromý pozemek (konkrétně v jeho vlastnictví) a vede na zahradu. ORM průchod je součástí hradby. Poté odhlasováno.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 77-4357/21
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Oprava městského opevnění mezi domy č.p.1234 a
1248 v Novém Městě nad Metují" do vyhlášeného dotačního programu Královéhradeckého kraje
22KPGU2 Obnova památkového fondu a zároveň do Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Vývěsní tabule pro smuteční oznámení - hřbitov na Bořetíně
Identifikace:
Na základě úkolu viz usnesení č. RM 76-74321/21 ze dne 01.11.2021 předkládá OMM
(ARCH) k projednání 2 návrhy na umístění vývěsní tabule pro smuteční oznámení před
vstupem na hřbitov u kostela Všech svatých v ul. Sokolská.
Odůvodnění:
ARCH navrhuje umístění vývěsky pro smuteční oznámení v prostoru hřbitova. RM jsou
předkládány dle požadavku 2 návrhy na nové umístění v prostoru před hřbitovem. Varianta č.
1 - umístění na hřbitovní kamenné zdi a varianta č. 2 - samostatně umístěný stojan. OMM
prověřuje dostupnost a cenovou nabídku na vývěsku pro samostatně umístěný stojan, který
byl uveden u návrhu č. 2. Po ověření nákladů na instalaci vývěsky bude nutné projednat
případné rozpočtové opatření.
Vyjádření ARCH: Důvodem umístění vývěsky se smutečními oznámeními do prostoru uvnitř
hřbitova bylo, že jsem považoval za správné ponechat veřejný prostor bez dalšího
informačního zařízení, které jej zahlcuje. Estetika opravené kamenné zdi, brány a kované
mříže, společně s historickými artefakty nádrže a krucifixu působí harmonickým dojmem a
nedoporučuji ji doplňovat utilitární vývěskou. Sloučením všech písemných informací o provozu
hřbitova, významných hrobech i aktuálních informací o zemřelých do jednoho místa, jsem
považoval za vhodné, právě pro jeho soustředění. Informace, které obyvatel očekává ze
hřbitova, nalezne právě na něm. Brána je otevřena téměř nepřetržitě, a tak se s nimi obyvatel
seznámí kdykoliv má o to zájem. Umístění na vnější stěnu je problematické jak ohledně výšky,
tak i kotvení do kamenné zdi. Samostatně stojící zařízení před stěnou je v rozporu s vedoucí
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linii slepců. Z těchto důvodů jsem volil řešení, které jsem navrhl.
OMM se ztotožňuje s názorem ARCH v této konkrétní a specifické lokalitě s Tyršovým
náměstím.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST - požádal ARCH o vyjádření názoru k projednávané záležitosti. ARCH - doporučil by
variantu c) neboli variantu č. 3, která není v návrhu usnesení předložena. Bohužel, tu ale již
minulá RM zamítla. Uvedl, že z prvních 2 variant je pak lepší 2. varianta, ale ta bude
pohledová pouze z 1 strany. Znovu upozornil, že není pravidlem, že vývěska na parte musí
být u hřbitova. Ing. Dostál - také se mu líbí varianta 2 více, ale funkčně a směrem k údržbě mu
přijde, že vznikne úzký prostor, který bude obtížné udržovat. ARCH - prostor mezi lampou a
chodníkem je dostatečný. Ing. Dostál - chápe estetický pohled ARCH, ale po praktické stránce
to je jinak. ARCH - navrhl oslovit odborného zámečníka v případě, že se nepodaří objednat
výrobek. Dále doplnil svůj osobní pohled - má k tomu invenční přístup a velmi rád by pomáhal
městu s věcmi, o kterých je přesvědčený, což např. zde úplně není. Další diskuse se týkala
obecně úprav a modelace veřejného prostoru. Ing. Němeček - kvituje, že jsme tenkrát
prohlasovali zde trávu a ne v celé ploše mlat. Mlat by zde byl splavován, a proto je tráva lepší.
Radní nakonec odhlasovali usnesení ve znění: "RM schvaluje umístění vývěsky pro smuteční
oznámení s umístěním na samostatný stojan u přístupového chodníku, ukládá OMM předložit
do RM náklady na její nákup a instalaci."
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 77-4358/21
RM schvaluje umístění vývěsky pro smuteční oznámení s umístěním na samostatný stojan u
přístupového chodníku, ukládá OMM předložit do RM náklady na její nákup a instalaci.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/8 PD - Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem DPS - žádost o ukončení SOD
dohodou
Identifikace:
RM 76 dne 01.11.2021 projednávala žádost společnosti PROKONSULT s.r.o., se sídlem
Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400, kterou zastupuje Ing. Vratislav Nývlt, o
ukončení SOD č. 184/2018 na akci “Zpracování PD pro provedení stavby na akci Stavební
úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“. RM v této věci nepřijala
žádné usnesení a odsouhlasila usnesením č. RM 76-4318/21 přesun tohoto bodu do RM 77
z důvodu plánovaného jednání se správci sítí, které pravděpodobně nejsou v komunikaci v ul.
Pod Výrovem uloženy v normových výškách a které se uskutečnilo dne 03.11.2021.
Odůvodnění:
Dne 03.11.2021 proběhlo jednání se správci sítí a komunikací ohledně plánovaných akcí na
rok 2022. Po ukončení jednání bylo s dotčenými síťaři pokračováno v projednávání
problematiky ul. Pod Výrovem. Tohoto jednání se zúčastnil i projektant Stavebních úprav
komunikace ul. Pod Výrovem, který žádá o ukončení SOD. Z jednání byl zpracován zápis - viz
příloha tohoto bodu. Na schůzce byla projednávána spolupráce na ověření skutečného
uložení sítí a možnosti spolupráce při řešení stavebních úprav komunikace ul. Pod Výrovem.
Další jednání navrhujeme v průběhu měsíce prosinec 2021, po prověření možnosti spolupráce
na ověření hloubky uložení sítí ze strany jejich správců. V případě, že město nepřistoupí na
Stránka 25

ZÁPIS Z PORADY
RM 77 ze dne 15.11.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
uzavření dohody o ukončení SOD na akci „Zpracování projektové dokumentace pro provedení
stavby na akci Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“,
která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o.,
Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400, bude nutné prodloužit dokončení díla
dodatkem. V tuto chvíli je termín předání díla ve SOD stanoven na termín 31.12.2021. OMM
upozorňuje na riziko spojené s ukončením spolupráce. Jednalo by se o vyšší náklady při
uzavření nové SOD a komplikované seznámení nového projektanta se současným stavem
rozpracovanosti.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla podrobná diskuse přítomných o hledání cest, jak by mohla smlouva dále pokračovat
a PD nakonec byla dokončena. Bude jednáno o prodloužení termínu dodání PD. Jednáno bylo
i o financování a potřebném převodu částky na úhradu PD. Zazněly informace, které se týkají
problematiky sítí a jejich uložení, což zpracování PD trvale komplikuje. Podařilo se vyjednat,
že "síťaři" budou souhlasit se "spoluúhradou" sond, které kvůli sítím musí v ul. Pod Výrovem
proběhnout. Předložena dvě usnesení - obě byla schválena.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 77-4359/21
RM bere na vědomí zápis z jednání se zástupci správců sítí ze dne 03.11.2021 ohledně projednání
postupu při řešení PD pro akci "Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují" ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 77-4360/21
RM nesouhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo na akci „Zpracování PS pro
provedení stavby na akci Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují“, která je uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o.,
Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, IČO: 25956400, a ukládá OMM dále jednat se zpracovatelem PD o
prodloužení SOD.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Vyjádření k PD na rekonstrukci kruhového objezdu ve Vrchovinách
Identifikace:
OMM předkládá PD na rekonstrukci okružní křižovatky na silnici I/14 ve Vrchovinách a žádost
o vyjádření, která byla doručena na město firmou Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb
a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové. Návrh vyjádření města k této PD (viz příloha
tohoto bodu) - v tomto vyjádření je stanovena podmínka na úpravu PD tak, aby byla v souladu
s Územní studií veřejného prostranství Vrchoviny (https://www.novemestonm.cz/omeste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemni-studie/). Dále je do vyjádření doplněn i
dlouhodobý požadavek OV Vrchoviny na doplnění veřejného osvětlení k přechodům pro
chodce.
Odůvodnění:
Viz návrh vyjádření k PD v příloze tohoto bodu.
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Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - vznesl dotaz k podmínkám, které se nárokují v rámci Územní studie veřejného
prostranství Vrchoviny - diskuse k části pozemků před [osobní údaj odstraněn] - "špice".
Odpověděli vedoucí ORM a vedoucí OMM. Ing. Dostál - investoval by raději do zpevněných
ploch u okružní křižovatky než do horního mostu. Radní nakonec doplnili druhé usnesení ve
znění: "RM ukládá OMM jednat s projektantem a vlastníkem pozemku p. p. č. 61/2 v k. ú
Vrchoviny o rekonstrukci vč. přidružených ploch u okružní křižovatky na silnici I/14 ve
Vrchovinách." a obě usnesení odhlasovali.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 77-4361/21
RM souhlasí s vyjádřením města k PD na rekonstrukci okružní křižovatky na silnici I/14 ve
Vrchovinách, kterou pro ŘSD ČR zpracovává firma Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb
a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, ve znění přílohy k tomuto bodu, a ukládá OMM
odeslat vyjádření města dle schválené přílohy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 77-4362/21
RM ukládá OMM jednat s projektantem a vlastníkem pozemku p.p.č. 61/2 v k.ú Vrchoviny o
rekonstrukci včetně přidružených ploch u okružní křižovatky na silnici I/14 ve Vrchovinách.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 10.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Vyjádření k PD na změnu užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v ul.
Nerudova na provozovnu fy Zezem
Identifikace:
Na město byla podána upravená PD na změnu užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v
ul. Nerudova na provozovnu fy ZEZEM s.r.o. V PD je navrhována změna užívání na dobu
určitou, a to na 4 roky. Tato záležitost byla projednávána již na RM dne 28.06.2021, která
přijala usnesení ve znění: "RM nesouhlasí se změnou užívání nebytového komerčního
prostoru v přízemí BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na potravinový provoz, malovýroba ovocných
džemů."
RM 70 projednala opětovně nově podanou žádost Ing. Vladimíra Sháněla (vlastníka objektu
BD č. p. 1510 v ul. Nerudova) o souhlas města s PD týkající se malovýroby ovocných džemů
a doporučila žadateli podat žádost opětovně, a to s upravenou PD dle požadavků vznesených
na jednání RM 70, kterého se žadatel zúčastnil. Dále pak RM navštívila provozovnu
malovýroby ovocných džemů v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova v rámci výjezdu RM 71 a přijala
usnesení ve znění: "RM byla seznámena v rámci výjezdu do terénu s problematikou těchto
lokalit: ZŠ Krčín, lokalita pro budoucí deponii, ZŠ Malecí, malovýroba marmelády č. p. 1510,
ul. Nerudova, ZŠ Komenského."
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 77-4363/21
RM souhlasí s dočasnou změnou užívání komerčního prostoru v BD č. p. 1510 v ul. Nerudova na
provozovnu fy ZEZEM s.r.o., která se bude zabývat ruční výrobou marmelád, a to na dobu 4 let.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/11 VZ - PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 10.11.2021 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „PD - rekonstrukce bývalého
hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují“. Komise nyní předkládá RM protokol o
otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Napřímo bylo osloveno celkem 12 firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek
v zadávací dokumentaci bylo podáno celkem 6 nabídek. V návrhu rozpočtu města na rok 2022
je na zpracování PD zatím navrženo 600 tis. Kč, proto musí dojít k úpravě návrhu rozpočtu a k
navýšení této položky podle vybrané nabídkové ceny.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse přítomných se týkala výsledků soutěže, pořadí dalších firem, jejich referencí,
problematického stavu objektu, rozptylu nabídkových cen a rizika jejich nárůstu v průběhu
realizace.
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 77-4364/21
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „PD rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují“ firmě MARK VALA s.r.o.,
Josefská 516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za nabídkovou cenu 1.448.370 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 77-4365/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování „PD - rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj,
Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou MARK VALA s.r.o., Josefská
516/1, 602 00 Brno, IČO: 07214481, za nabídkovou cenu 1.448.370 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/12 Smlouva o právu provést stavbu „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ s ČD,
a. s.
Identifikace:
Stavba „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ je umístěna na části pozemku p. p. č.
2176/20, 2176/33 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s.,
IČO: 70994226. Pro povolení stavby je nutné uzavřít mezi městem Nové Město nad Metují a
vlastníkem smlouvu o právu provést stavbu (dále jen "SOPPS"). Pro město ze smlouvy
nevyplývá žádné finanční plnění, pouze povinnost uzavření nájemní smlouvy do odkupu
dotčených částí pozemku od Českých drah po realizaci stavby. ORM předkládá ke schválení
SOPPS mezi městem Nové Město nad Metují a společností České dráhy, a.s., IČO:
70994226, která je zároveň souhlasem ČD ke stavebnímu řízení na výše uvedenou akci.
Odůvodnění:
Jedná se o standardní smlouvu uzavíranou se společností České dráhy, a.s., při realizaci
stavby na pozemcích v jejich vlastnictví. Ve smlouvě jsou uvedeny podmínky pro provedení
stavby, podmínky odkupu části pozemku do vlastnictví města po realizaci stavby a souhlas se
stavbou pro stavební řízení. ORM doporučuje smlouvu schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 77-4366/21
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní“ která je
umístěna na části pozemku p. p. č. 2176/20, 2176/33 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví
ČD, a.s., mezi městem Nové Město nad Metují a společností České dráhy, a.s., IČO: 70994226, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/13 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
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 77-4367/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města Nové Město nad Metují
a "ZŠ Školní", vše ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/14 Aktualizace Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a
akumulátorů
Identifikace:
Vzhledem k přijetí zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění
pozdějších předpisů, předkládá společnost ECOBAT s.r.o., IČO: 26725967, Soborská 1302/8,
160 00 Praha 6, návrh aktualizované Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru (Sběrný dvůr v
ul. Družstevní) - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
OŽP doporučuje RM schválit aktualizovanou smlouvu.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 77-4368/21
RM schvaluje Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou ECOBAT s.r.o., IČO: 26725967, Soborská 1302/8, 160 00
Praha 6, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/15 Dotaz MŽP ČR k poskytování dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček k
motivaci instalace akumulačních nádrží
Identifikace:
Na základě výsledků jednání Pracovní skupiny pro podporu implementace opatření
stanovených v Programech zlepšování kvality ovzduší zón CZ03, CZ04 a CZ05 vzneslo MŽP
ČR dotaz na obce k prověření, zda budou v rámci svých rozpočtů poskytovat finanční podpory
formou dotací či nízkoúročených nebo bezúročných půjček (v rámci svých možností) a její
rozsah v čase k motivaci instalace akumulačních nádrží (období finanční podpory do roku
2025).
Odůvodnění:
Program PZKO 2020+ identifikoval, že v rámci území obce dochází k překračování imisního
limitu pro benzo[a]pyren (kapitola C.2 viz Tab. 70, Tab. 71, Tab. 72 PZKO 2020+). Obce mají
provádět opatření, která jim byla uložena v PZKO 2020 + (viz kap. C. 4 PZKO 2020+) v rámci
svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. MŽP ČR, obce a KHK
měly dále povinnost prověřit možnost poskytování finanční podpory formou dotací či
nízkoúročených nebo bezúročných půjček ze svých finančních zdrojů (v rámci svých
možností) a její rozsah v čase k motivaci instalace akumulačních nádrží (období finanční
podpory do roku 2025). O závěru tohoto svého prověření má obec informovat MŽP ČR.
Spuštění těchto programů finanční podpory by mělo proběhnout do konce roku 2021 dle
možností jednotlivých gestorů.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
S přizvaným vedoucím OŽP byly podrobně diskutovány možnosti a úskalí spojená s
případnou finanční podporou ze strany města. OŽP - Program zlepšování kvality ovzduší zón
CZ03, CZ04 a CZ05 vychází z měřených dat, částečně to souvisí s dopravou, především
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s nedokonalým spalováním ve starších kotlech na tuhá paliva. Dále zazněla informace o tom,
že na podzim 2022 dojde dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ke zpřísnění
minimálních emisních požadavků pro spalovací zdroje na pevná paliva, které slouží k vytápění
nemovitostí. V případě, že by město k finanční podpoře soukromým subjektům přistoupilo,
nejednalo by se pouze o finanční zdroje pro např. půjčky, ale i nemalou část finančních
prostředků bude třeba alokovat na administraci takového programu.
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 77-4369/21
RM projednala dotaz MŽP ČR a pověřuje ST k odeslání dopisu, ve kterém město sdělí MŽP ČR a
KÚ KHK, že nebude poskytovat finanční podpory formou dotací či nízkoúročených půjček ze svých
finančních zdrojů k motivaci instalace akumulačních nádrží (období finanční podpory do roku 2025).
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/16 Dodatek č. 2 k SOD na stavební úpravy chodníků v ul. Sokolská
Identifikace:
Bod předložený přímo do jednání RM 77. OMM předkládá ke schválení dodatek č. 2 vč.
změnového listu č. 2 na realizaci stavby "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská,
Nové Město nad Metují". Zbývající doposud nerealizovanou částí zakázky „Stavební úpravy a
doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“, kterou pro město realizuje firma
MATEX HK s.r.o., je výsadba 16 ks lip malokorunných za celkovou cenu 73.296 Kč bez DPH
a s ní související nedofakturovaná položka na finální terénní úpravy v místě výsadby stromů
za částku 2.367,40 Kč bez DPH. Výsadbu stromů pro firmu MATEX HK s.r.o. měla, jako
subdodávku řešit firma OK ZAHRADY s.r.o., Jos. Jungmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov.
Město bylo firmou OK ZAHRADY s.r.o. kontaktováno se žádostí o objednání výsadby stromů
napřímo, neboť ze strany firmy MATEX HK s.r.o. neproběhlo zaplacení zálohové faktury na
výsadbu stromů a z důvodu krátké doby s klimaticky vhodnými podmínkami pro výsadbu je
nutné realizovat výsadbu nejpozději do konce listopadu. V opačném případě by mohlo dojít k
úhynu živého materiálu, který je nyní uskladněn ve firmě OK ZAHRADY s.r.o. OMM z tohoto
důvodu předkládá dodatek č. 2, ve kterém je výsadba stromů a finální úpravy terénu
odečítána. Dodatek č. 2 mění celkovou cenu díla z původní ceny 3.003.404,74 Kč vč. DPH na
cenu 2.911.852,10 Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
OMM doporučuje uzavřít dodatek č. 2, neboť stromy jsou nyní uskladněny ve firmě OK
ZAHRADY s.r.o. a je nutné realizovat výsadbu nejpozději do konce listopadu z důvodu krátké
doby s klimaticky vhodnými podmínkami pro výsadbu. V opačném případě by mohlo dojít
k úhynu živého materiálu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní v diskusi bodu na tzv. "žlutém papíře" projednali povinnosti dodavatelské firmy vč.
nečekaného problému, který ve firmě nastal. Byl proto projednán a schválen alternativní
postup. Vedoucí ORM uvedla, že smlouvu do firmy MATEX HK s.r.o. pošle, předpokládáme,
že bude někdo jiný podpisy pověřen. Poté odhlasováno.
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 77-4370/21
RM schvaluje dodatek č. 2 vč. změnového listu č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad
Metují a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, který mění celkovou cenu
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díla z původní ceny 3.003.404,74 Kč vč. DPH na cenu 2.911.852,10 Kč vč. DPH, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 24.01.2022
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/16 USNESENÍ č. RM 77-4371/21
RM souhlasí s objednáním položek odečtených v dodatku č. 2 uzavíraného s firmou
MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, napřímo u subdodavatelské firmy
OK ZAHRADY s.r.o., Jos. Jungmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Návrh rozpočtu města na rok 2022
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Návrh rozpočtu na rok 2022
Identifikace:
Koncepční bod - náměty a připomínky k radničnímu návrhu rozpočtu města na rok 2022 - před
jeho projednáním v pracovním semináři ZM, který se bude konat dne 15.11.2021, v souvislosti
s přípravou rozpočtu 2022, jsou na jednání RM zařazeny k projednání podklady - Rozpočet na
rok 2022 - návrh, Porovnání schváleného rozpočtu 2021 a návrhu na 2022, Návrh rozpočtu
ORM, Plán oprav v gesci OSN, Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024 - podrobnosti viz
přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k závažnosti přípravy rozpočtu na rok 2022 jde o jediné koncepční téma na této
RM. Pozvánka s programem pracovního semináře zastupitelů k rozpočtu na rok 2022 a
uvedené materiály byly rozeslány e-mailem i všem zastupitelům jako podklad pro rozpočtový
seminář, který se uskuteční dne 15.11.2021. Případné změny rozpočtu, které vzejdou
z jednání RM 77, budou předloženy k projednání na rozpočtovém semináři.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OF seznámil RM s návrhem rozpočtu a zdůraznil zásadní rozdíly oproti rozpočtu
2021 a upozornil na možná rizika (daňové příjmy, změna platových tarifů, změna cen energií).
Následně byla radními vedena diskuse nad některými položkami navrženého rozpočtu města
pro rok 2022. ST dále přednesl navrhované změny v rozpočtu předložené a zaslané mailem
zastupiteli za ODS. Následně členové RM navrhli některé vlastní úpravy návrhu rozpočtu pamětní deska J. M. Lochmanovi, navýšení položky BD Metuj - PD, zahrnutí rezervy na
případnou úpravu - revizi územních studií veřejných prostranství, realizace akce Kontejnerové
stání v ul. Družební a položka Okružní křižovatka Vrchoviny - spoluúčast města. Navržené
úpravy byly do návrhu rozpočtu zapracovány a byly předloženy v následném pracovním
semináři zastupitelů města, který se konal od 17.00 hodin.
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 77-4372/21
RM byla seznámena s návrhem rozpočtu města na rok 2022 a postupuje ho k projednání na
rozpočtovém semináři zastupitelů dne 15.11.2021 ve znění upravených příloh tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Bez příspěvků - konec jednání RM 77 v 16:55 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 77 vyhotoven dne:

19. listopadu 2021

Zápis z RM 77 vypraven dne:

19. listopadu 2021

Zápis z RM 77 zveřejněn dne:

19. listopadu 2021
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