Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 50 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 19.10.2020
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

13:01-13:45

17:26

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

13:01-13:45

17:26

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

13:01-13:45

17:26

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

13:01-13:45

17:26

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

13:01-13:45

17:26

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

13:01-13:45

17:26

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:45

17:26

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:45

17:26

Plná

Omluven

Hosté:
10

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

13:56

14:15

Částečná

11

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

14:20

14:43

Částečná

12

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00
14:22

výjezd RM

13:45
15:38

Částečná
Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:00
14:46

výjezd RM

13:45
15:38

Částečná
Částečná

14

Ing. Pavel Benirške

referent OI (OSÚ)

15:49

16:22

Částečná

15

Agáta Šenková

referentka OŽP (OVRR)

16:32

17:00

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.10.2020

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas s použitím investičního fondu

2/2

Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

2/3

Žádost o souhlas s přijetím věcného daru

2/4

Žádost o souhlas s realizací projetu Šablony III - "ZŠ Malecí"

2/5

Zápis z 8. zasedání Kulturní komise ze dne 07.10.2020

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště

3/2

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

3/3

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

3/4

Pronájem části pozemku p. p. č. 2311 v k. ú. Nové Město nad Metují - dvůr za BD

3/5

Pronájem části pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/6

Žádost občanky města o kácení dřeviny rostoucí mimo les

4.

Správa nemovitostí

4/1

Žádost o souhlas s přenecháním prostor do podnájmu, kadeřnictví T. G. Masaryka č. p. 201

5.

Rozvoj

5/1

Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 05.10.2020

5/2

Výjezd RM - Březinky

5/3

Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM

5/4

Zjednosměrnění ul. Českých legií

5/5

Žádost o uložení optické sítě - T. G. Masaryka - Vrchoviny

5/6

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

5/7

Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa - podání žádosti o dotaci

5/8

Příkazní smlouva - organizace VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové
Město nad Metují
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5/9

Dodatek č. 1 k SOD - Park Březinky - Etapa I.

5/10

Dohoda o umístění staveb

5/11

Kanalizace Nové Město nad Metují - plán obnovy 2021

5/12

Smlouva o dílo - základy pro měřiče rychlosti Nové Město nad Metují

5/13

Informace MST o zrušení "Hodnocení ideových návrhů urbanisticko - architektonické studie
areálu býv. kasáren"

6.

Finance

6/1

Pojištění majetku - Hotel Metuj

6/2

Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2020

6/3

Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO

6/4

Přesun prostředků na platy a pojistné - RO

6/5

Navýšení § 5311 - městská policie (platy a pojistné) - RO

6/6

Smlouvy k rozšiřujícímu modulu aplikace Konsiliář

6/7

Pořízení videokonferenčního systému

6/8

Dotaz Ing. Dostála týkající se návrhu rozpočtu na rok 2021

7.

Různé

7/1

Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup elektrické
energie

7/2

Jmenování členů komise pro otvírání, posouzení a hodnocení nabídek - Svoz komunálního
odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023

7/3

Organizační řád

8.

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

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

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

14:10 - 14:15
14:15 - 14:35
14:35 - 15:00
15:00 - 15:05
13:00 - 14:10 15:05 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:25

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 50-2890/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 50:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.10.2020

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

Školství, kultura a sport
Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas s použitím investičního fondu
Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Žádost o souhlas s realizací projetu Šablony III - "ZŠ Malecí"
Zápis z 8. zasedání Kulturní komise ze dne 07.10.2020

3.
3/1
3/2

Majetkoprávní úkony
Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 469/7, 469/12 a 676/1
v k. ú. Krčín - ul. Na Kopci
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 617/8, 617/2 a 661/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G. Masaryka
Pronájem části pozemku p. p. č. 2311 v k. ú. Nové Město nad Metují - dvůr za BD
Pronájem části pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Žádost občanky města o kácení dřeviny rostoucí mimo les

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

Správa nemovitostí
Žádost o souhlas s přenecháním prostor do podnájmu, kadeřnictví T. G. Masaryka č. p. 201

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

Rozvoj
Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 05.10.2020
Výjezd RM - Březinky
Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM
Zjednosměrnění ul. Českých legií
Žádost o uložení optické sítě - T. G. Masaryka - Vrchoviny
Dodatek č. 1 k SOPPS - T-Mobile Czech Republic a.s.
Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa - podání žádosti o dotaci
Příkazní smlouva - organizace VZ
Dodatek č. 1 k SOD - Park Březinky - Etapa I.
Dohoda o umístění staveb
Kanalizace Nové Město nad Metují - plán obnovy 2021
Smlouva o dílo - základy pro měřiče rychlosti Nové Město nad Metují

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

Finance
Pojištění majetku - Hotel Metuj
Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2020
Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO
Přesun prostředků na platy a pojistné - RO
Navýšení § 5311 - městská policie (platy a pojistné) - RO
Smlouvy k rozšiřujícímu modulu aplikace Konsiliář
Pořízení videokonferenčního systému

7.
7/1

7/3

Různé
Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup
elektrické energie
Jmenování členů komise pro otvírání, posouzení a hodnocení nabídek - Svoz komunálního
odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 – 2023
Organizační řád

8.

Diskuse

7/2

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 19.10.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 50 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 50-2891/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Žádost "ZŠ a MŠ Krčín" o souhlas s použitím investičního fondu
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá RM o souhlas s čerpáním fondu investic ve výši 106 tis. Kč na
nákup nábytku do ateliéru výtvarné výchovy.
Odůvodnění: Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 50-2892/20
RM schvaluje čerpání fondu investic ve výši 106 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Krčín na
nákup nábytku do ateliéru výtvarné výchovy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Žádost "ZŠ Malecí" o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu
OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím "ZŠ Malecí", která jej použije
výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 5 žáků ve školním roce 2020/2021,
a to v období ode dne 01.01.2021 do dne 30.06.2021. Celkem se jedná o finanční dar ve výši
14 299 Kč.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 50-2893/20
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu Nové město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího
charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI v celkové výši 14 299 Kč. Dar je určen výhradně k
uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 5 žáků, a to v období ode dne 01.01.2021 do dne
30.06.2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/3 Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o souhlas s přijetím věcných darů od fy Detecha, výrobní
družstvo pro žáky 1. - 3. ročníků (boxy na svačiny, sprchový gel, pomáda na rty) v celkové
hodnotě 11 487,60 Kč.
Odůvodnění: Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 50-2894/20
RM souhlasí s přijetím věcných darů od fy Detecha, výrobní družstvo pro žáky 1. - 3. ročníků (boxy
na svačiny, sprchový gel, pomáda na rty) v celkové hodnotě 11 487,60 Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Žádost o souhlas s realizací projetu Šablony III - "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Malecí" žádá RM o souhlas s realizací projektu s názvem "Šablony III" ve výši
759 354 Kč. Z grantu bude financován školní psycholog, projektové dny pro žáky a podpora
rozvoje logického myšlení žáků.
Odůvodnění: Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 50-2895/20
RM souhlasí s realizací projektu Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod
ve výši 759.354,- Kč s tím, že z grantu bude financován školní psycholog, projektové dny pro žáky a
podpora rozvoje logického myšlení žáků.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Zápis z 8. zasedání Kulturní komise ze dne 07.10.2020
Identifikace:
Dne 07.10.2020 se sešla ke svému 8. jednání KKULT. KKULT projednala návrhy na možnosti
ocenění u příležitosti státního svátku 28. října 2020 a navrhuje ocenit všechny vyznamenané
věcnými dary. KKULT navrhuje obnovit držák na pověšení věnců pod desku generála
Klapálka na budově vlakového nádraží. Dále KKULT navrhuje označit novoměstské lípy
republiky, které byly vysázeny před 2 lety v našem městě. Označení bude připomínat výročí
dalším generacím, lze ho vytesat do kamene či kovové destičky - viz příloha č. 2 k tomuto
bodu. KKULT navrhuje opravit nebo zrenovovat heraldický znak města na budově Spolkového
domu na Husově náměstí.
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Odůvodnění:
Vyplývá z povinností OŠKS předkládat zápisy z jednání KKULT do RM.
Stanovisko OSN: Oprava městského znaku byla zařazena již na tento rok, ale Státní
památková péče opravu zamítla z důvodu, že městský znak není v souladu s RP města.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Do diskuse k tomuto bodu se zapojili ST a MST se svými náměty na doplnění navrhovaných
usnesení. MST - doplnil 2. návrh na usnesení o další 2 místa na příp. umístění držáku na
pověšení věnců ve znění: "...u pomníku ve Spech (včetně opravy ochranného plůtku) a u
pomníku ve Vrchovinách..." ST - doplnil 3. návrh na usnesení o: "RM ukládá OMM ve
spolupráci s ARCH a KŽP..." Poté radní všechna 4 usnesení odhlasovali.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 50-2896/20
RM byla seznámena se zápisem č. 8 z jednání Komise kulturní ze dne 07.10.2020 a bere tento
zápis na vědomí ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 50-2899/20
RM ukládá OMM ve spolupráci s ARCH připravit návrh držáku na pověšení věnců pod desku
generála Klapálka na budově vlakového nádraží, u pomníku ve Spech (včetně ochranného plůtku) a
pomníku ve Vrchovinách a včetně předpokládaných finančních nákladů a předložit ho k posouzení
do RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 50-2898/20
RM ukládá OMM ve spolupráci s ARCH a KŽP předložit RM návrh kovových nebo kamenných
desek u novoměstských lip republiky, které byly vysázeny před 2 lety v Novém Městě nad Metují,
Krčíně, Spech a Vrchovinách, včetně předpokládaných finančních nákladů.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 50-2897/20
RM ukládá OSN zapracovat do rozpočtu na rok 2021 částku na opravu heraldického znaku města
na budově Spolkového domu na Husově náměstí.
Odpovídá: OMM, Provede: OŠKS, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Pronájem pozemku p. p. č. 598/13 v k. ú. Krčín - zahrada u letiště
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví
města, je od roku 1997 pronajat pí [osobní údaj odstraněn] jako oplocená zahrada v
zahrádkářské kolonii. Nájemce podal dne 14.09.2020 výpověď z nájmu s tím, že nájem skončí
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty ke dni 31.12.2020.
Odůvodnění:
Pozemek se nachází v zahrádkářské kolonii u letiště, ul. Nahořanská, je oplocen společným
venkovním pletivem a má samostatný vstup. Na pozemku se nachází dřeviny, okrasné keře,
zeleninový záhon, vodovodní přípojka s vodoměrem, drobný mobiliář již nájemce odklidil.
Odborné útvary doporučují nabídnout pozemek opětovně k pronájmu, je předpoklad dalšího
nájmu, zájemci se na možnost pronájmu zahrádek stále dotazují. Na pozemku nelze budovat
stavby pro rekreaci, pouze lze umístit doplňkové stavby pro uskladnění nářadí (zahradní
domek, kůlna). Navržená výše minimálního nájemného vychází ze schváleného Ceníku ze
dne 22.12.2014 (zahrádka v zahrádkářské kolonii = 5,50 Kč /m2/rok ) + připočtena inflace za
rok 2019 ve výši 2,8 %. OMM předkládá RM výpověď ke vzetí na vědomí a k rozhodnutí o
dalším pronájmu dle předloženého návrhu na zveřejnění záměru města.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 50-2900/20
RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2 v k. ú.
Krčín, podanou dne 14.09.2020 nájemcem pí [osobní údaj odstraněn], s tím, že nájem skončí dne
31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 50-2901/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města pronajmout jako zahradu, nejvyšší nabídce nájemného,
pozemek p. p. č. 598/13 o výměře 437 m2, druh pozemku zahrada, z majetku města, pro k. ú. Krčín
a obec Nové Město nad Metují, dle předloženého návrhu v příloze tohoto bodu, a to ode dne 1.
ledna 2021 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s tím, že minimální cena nájmu je 5,65
Kč/m2/rok.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 469/7, 469/12
a 676/1 v k. ú. Krčín - ul. Na Kopci
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 25.09.2020 fy GGP s.r.o, se sídlem Nad Stadionem
1311, 549 01 Nové Město nad Metuj, po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019762/VB/1 Nové Město n.M-Na
Kopci-knn pro p.č. 469/11, v celkové délce 16,16 bm v části pozemků: p. p. č. 469/7, 469/12 a
676/1 vše v k. ú. Krčín v ul. Na Kopci ve vlastnictví města.
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 uzavřena v březnu 2020 a
schválena usnesením č. RM 35-1984/20 ze dne 09.03.2020. Kolaudační souhlas na stavbu
distribuční soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 13.07.2020 pod spis. zn. č. Výst.
37750/2020/Mi, KS-39/20.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 50-2902/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019762/VB/1 Nové
Město n.M-Na Kopci-knn pro p.č. 469/11, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemkům: p. p. č. 469/7, 469/12 a 676/1 vše v majetku města v
k. ú. Krčín a obci Nové Město nad Metují, v délce 16,16 bm v rozsahu dle GP č. 905-76/2020 ze dne
17.08.2020 za celkovou cenu 3.232 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 3.910,72 Kč ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 617/8, 617/2 a 661/2 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G.
Masaryka
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
01.09.2020 prostřednictvím svého zmocněnce fy. ELEKTRO COMP spol. s.r.o., se sídlem
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2021094/VB/01-Nové Město
n.M, T.G.M -knn pro pč661/1, celkovém rozsahu cca 55 bm (přepočet 35,75 m2) na části
pozemků: p. p. č. 617/8, 617/2 a 661/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka
ve vlastnictví města.
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. Odborné útvary souhlasí s
uzavřením smlouvy.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
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K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 50-2903/20
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2021094/VB/01-Nové Město n.M, T.G.M -knn pro pč661/1, se spol. ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemků v majetku města: p. p.
č. 617/8, 617/2 a 661/2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu
cca 55 bm (přepočet 35,75 m2) dle situačního náčrtu za cenu 200 Kč/m2 (cca 7.150 Kč) + DPH v
zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Pronájem části pozemku p. p. č. 2311 v k. ú. Nové Město nad Metují - dvůr za BD
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], požádala o pronájem části p. p. č. 2311 o výměře 42 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, z majetku města, za účelem rekreace a
pro pěstování zeleniny.
Odůvodnění:
Pozemek je součástí vnitřního dvora za městskými BD čp. 352-355 v ul. Nádražní. Žadatelka
bydlí v sousedním soukromém BD, který má rovněž zahradu, avšak není od městského
pozemku oddělen plotem. Dvůr slouží jako zázemí pro obyvatele těchto městských domů - 36
BJ (sezení, skladování dřeva, bazén, sušák, záhony apod.). Vyjádření odborných útvarů v
příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - požádal o podrobnější vysvětlení, zejména k pojmům v odůvodnění - "neomezit
užívání společného prostoru" a dále bylo diskutováno o stávajícím využití prostoru. Poté
odhlasováno.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 50-2904/20
RM nesouhlasí s pronájmem požadované části pozemku p. p. č. 2311 o výměře 42 m2 v k. ú. Nové
Město nad Metují, z majetku města, z důvodu, že pozemek (uzavřený dvůr) slouží jako zahrada a
zázemí pro obyvatele 36 městských bytů v ul. Nádražní a Zborovská čp. 352-355.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Pronájem části pozemku p. p. č. 2239/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], na základě usnesení č. RM 44-2568/20, požádala o pronájem
části pozemku p. p. č. 2239/1 o výměře cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové
Město nad Metují, z majetku města, a to za účelem uskladnění dřeva a pěstování plodin
(zahrádka).
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Odůvodnění:
Požadovaná část pozemku je vypůjčena od roku 2007 žadatelce za účelem přístupu k
provozovně v čp. 97. Nachází se v bezprostřední blízkosti trafostanice a oplocení parkoviště
Farská zahrada. Vyjádření odborných útvarů + spol. ČEZ v příloze.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - navrhl najít kompromisní řešení. Ing. Dostál - reagoval na fotografii (Foto 3) v
příloze - jedná se o stávající stav? Na základě vyjádření odborných útvarů by se to mělo
zlikvidovat a pozemek nepronajímat? TAJ - ano. ST - doplnil o informace z minulých jednání
se žadatelkou. Ing. Prouza a Ing. Dostál - měli stejný dotaz - v jakém režimu to teď bude žadatelka to odstraní a co dál? TAJ - žadatelka, která má pozemek ve výpůjčce, vše z
pozemku města vyklidí, odstraní, následně TS zajistí případnou úpravu pozemku a budou ho
udržovat. Ing. Prouza - osobně vidí kompromis v tom, že co je připojené k domu, tak by
žadatelce část ponechal k pronájmu či výpůjčce, tzn. tak, aby bylo vyhověno stanovisku
ČEZ(u) - viz ochranná zóna trafostanice. Vedoucí OMP - na prezentovaném snímku vyjasnil,
co je města a co je nyní vypůjčeno žadatelce. Ostatní části pozemku jsou vypůjčeny za
účelem přístupu do její provozovny. MST - ČEZ ve svém stanovisku uvádí šířku 2 m - požádal
o prezentaci toho, jak by to přesně vedlo, kdybychom respektovali přání ČEZ(u). Zůstala by
tam nějaká plocha podél plotu? OMP - ano, přibližně tam, co je nyní dřevo. ST - vznesl dotaz,
zda je plot v majetku města. OMP - ano. Po další diskusi se radní shodli, že v prostoru, kde je
nyní uskladněno dřevo, by se o pronájmu dalo uvažovat, ale je třeba dodržet podmínky
ČEZ(u). Tomu odpovídalo i navržené a přijaté usnesení: "RM ukládá OMM (OMP) projednat
se žadatelkou změnu její doručené žádosti ze dne 31.08.2020 z důvodu, že ČEZ Distribuce,
a.s., nesouhlasí s pronájem části pozemku města p. p. č. 2239/1, který dle žádosti žadatelky
zasahuje do ochranného pásma trafostanice. V ochranném pásmu 2 m od trafostanice nesmí
být skladován žádný materiál a musí být zachován volný přístup k objektu trafostanice". Jeden
radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 50-2905/20
RM ukládá OMM (OMP) projednat se žadatelkou změnu její doručené žádosti ze dne 31.08.2020 z
důvodu, že ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s pronájem části pozemku města p.p.č. 2239/1, který dle
žádosti žadatelky zasahuje do ochranného pásma trafostanice. V ochranném pásmu 2 m od
trafostanice nesmí být skladován žádný materiál a musí být tak zachován volný přístup k trafostanici.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

3/6 Žádost občanky města o kácení dřeviny rostoucí mimo les
Identifikace:
Žádost paní [osobní údaj odstraněn] o pokácení 1 ks vzrostlého smrku ztepilého na p. p. č.
44/9 v k. ú. Krčín. Podrobnosti viz žádost vč. fotodokumentace v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Společné vyjádření TS a OŽP k požadavku kácení 1 ks smrku ztepilého na p. č. 44/9 v k. ú.
Krčín: Smrk ztepilý roste ve zhoršených stanovištních poměrech v ul. Nábřežní. Strom byl
vysazen v travnaté ploše podél oplocení rodinného domu. V kořenovém prostoru stromu se
nachází zděné oplocení, asfaltová plocha i objekt studny. Kořeny stromu vynikají na povrch do
značné vzdálenosti od paty kmene, patrné je jejich poškození. Zdravotní stav stromu je velmi
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dobrý, v koruně nejsou přítomny žádné suché větve. V minulosti však pravděpodobně došlo
k odlomení terminálu, proto kmen stromu není průběžný, ale v koruně je přítomno defektní
vidlicovité větvení, proto se z dlouhodobého hlediska jedná o neperspektivní dřevinu.
Kořenový systém smrku ztepilého má více stejně silných kořenů, směřujících souběžně s
povrchem půdy ve velmi mělkých vrstvách, z nichž do hlubších vrstev půdy pronikají jen
jednotlivé kořeny a kořínky. Tento systém je mělký, málo stabilní, náchylný k vývratům. I s
ohledem na obecnou charakteristiku kořenového systému daného taxonu a stávající viditelné
poškození by tak mohlo dojít ke statickému selhání stromu, které by mohlo mít za následek
nejen škody na majetku, ale i zdraví osob. Na základě výše uvedených skutečností
doporučujeme RM s kácení 1 ks smrku ztepilého na pozemku p. č. 44/9 v k. ú. Krčín vyslovit
souhlas.
Stanovisko KŽP: Viz příloha "KZP_2020_11_ZAPIS_JEDNANI" tohoto bodu, tj. zápis z 11.
zasedání KŽP ze dne 05.10.2020, bod 1. Žádost o pokácení vzrostlého stromu na p. p. č. 44/9
v k. ú. Krčín ve vlastnictví města. Komise doporučila souhlasit s kácením stromu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - tím, že se jedná o zdravou dřevinu, by chtěl, aby v usnesení zaznělo, že bude
nahrazena jinou vhodnou dřevinou. Poté radní odhlasovali 2 usnesení.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 50-2906/20
RM souhlasí s kácením 1 ks smrku ztepilého na p. p. č. 44/9 v k. ú. Krčín dle vyjádření a
odůvodnění odborných útvarů a Komise životního prostředí ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 50-2907/20
RM ukládá TS provést na p. p. č. 44/9 v k. ú. Krčín náhradní výsadbu za pokácený strom.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 18.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Žádost o souhlas s přenecháním prostor do podnájmu, kadeřnictví T. G. Masaryka
č. p. 201
Identifikace:
Žádost pí Lenky Zelené, Vrchoviny 88, IČO: 60894571, která má s městem uzavřenou
Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 30.07.2020, na jejímž základě užívá k
provozování kadeřnické činnosti prostory v ul. T. G. Masaryka 201 v Novém Městě nad
Metují, o udělení souhlasu, aby mohla do podnájmu poskytnout pronajaté nebytové prostory
další osobě podnikající v tomto oboru, pí Aleně Lipovské, Komenského 25, Nové Město nad
Metují, IČO: 09514121.
Odůvodnění:
V článku IV. odst. 9 Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.07.2020 mezi
městem Nové Město nad Metují a pí Lenkou Zelenou, Vrchoviny 88, IČO: 60894571 je
ujednáno, že "Nájemce není oprávněn přenechat pronajaté nebytové prostory bez souhlasu
pronajímatele do podnájmu jinému". Z tohoto důvodu žádá nájemce o udělení souhlasu města
jako pronajímatele k přenechání nebytových prostor do podnájmu pí Aleně Lipovské,
Komenského 25, Nové Město nad Metují, IČO: 09514121.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 50-2908/20
RM souhlasí s tím, aby pí Lenka Zelená, Vrchoviny 88, IČO: 60894571 přenechala ode dne
02.11.2020 prostory kadeřnictví v ul. T. G. Masaryka 201 v Novém Městě nad Metují, užívané na
základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.07.2020, do podnájmu pí Aleně Lipovské,
Komenského 25, Nové Město nad Metují, IČO: 09514121.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 50-2909/20
RM ukládá OSN zajistit kontrolu podnájemní smlouvy, která musí být sepsána v souladu a za
stejných podmínek, jako stávající smlouva nájemnice paní Lenky Zelené, Vrchoviny 88, IČO:
60894571.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 05.10.2020
Identifikace: RM je předložen zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
05.10.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění: Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM. Je třeba, aby RM
reagovala na podněty komise a navržená doporučení.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - jako předseda KŽP podrobně okomentoval radním projednávaný zápis z 11.
zasedání KŽP ze dne 05.10.2020 a návrhy, které RM KŽP předložila. Další diskutující: ST,
Ing. Němeček, vedoucí OMM, TAJ, Ing. Prouza. Ing. Dostál - dále upozornil na zeleň v části
ul. Nahořanská - suché stromy - lípy, pro jejich odstranění je důležité, že dráty půjdou
převážně dolů, plot zůstane. OMM - stromy jsou v blízkosti hranice pozemků, pokud není
zřejmé, na jakém pozemku se strom nachází, tak bude OŽP po žadateli požadovat geodetické
zaměření. U 2. usnesení ST požádal o delší termín, tj. do dne 30.11.2020. Ing. Němeček vznesl dotaz, zda po každé studii veřejného prostranství musíme udělat i další projekt na
zeleň apod.? Ing. Dostál - ano. Ing. Němeček - tím spíše to nepodpoří. Poté odhlasováno na 2
etapy (1. + 2. usnesení a poté 3. + 4.).
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 50-2910/20
RM bere na vědomí zápis z 11. zasedání Komise životního prostředí ze dne 05.10.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 50-2911/20
RM pověřuje OMM kontaktovat vlastníka pozemku p. p. č. 642/13 v k. ú. Krčín a vyzvat ho
k vyřešení problému s dřevinami.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 50-2912/20
RM ukládá OMM zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2021 položku na zadání zpracování studie
urbanistického řešení a návrh vegetačních úprav Jiráskových sadů vzhledem k významnosti tohoto
prostoru pro širokou veřejnost, zdravotnímu stavu dřevin v parku a absenci jakéhokoliv koncepčního
dokumentu.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 50-2913/20
RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2021 položku „Projektová dokumentace
vegetačních úprav, výsadeb a mobiliáře v prostoru parku u Husova sboru vycházející ze zpracované
„Územní studie veřejného prostranství Nové Město nad Metují - Bořetín - Klosova ul.“.
Odpovídá: OMM, Provede: OŽP, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Výjezd RM - Březinky
Identifikace:
Do programu RM 50 je na úvod zařazen výjezd do terénu, za účelem bližšího seznámení se s
problematikou, kterou RM řeší. Předmětem výjezdu je lokalita Březinky. Bod 5/1 - zápis KŽP přemístěné kontejnerové stanoviště, bod 5/3 Žádost fy FATO o přehodnocení rozhodnutí RM,
bod 5/9 Park Březinky a 5/10 - Dohoda o umístění staveb. Sraz zástupců města a radních je u
okružní křižovatky v Březinkách ve 13:00 hodin. Po skončení výjezdu pokračuje standardní
jednání RM na MěÚ.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po návratu radních z výjezdu bylo shrnuto, že na místě byla projednána problematika lokality
v Březinách: park Březinky - investiční akce města, nová soukromá zástavba a její návaznost,
řešení oplocení - žádost fy FATO - toto vše je řešeno usneseními v samostatných bodech. Co
se týká přemístění kontejnerů, které KŽP doporučuje, platí usnesení RM o prodloužení lhůty
zkušebního přemístění, kdy po uplynutí lhůty bude definitivně rozhodnuto.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 50-2914/20
RM byla seznámena v rámci výjezdu do terénu s problematikou lokality v Březinách: park Březinky
- investiční akce města, řešení oplocení - žádost fy FATO, Dohoda o umístění staveb a přesun
kontejnerového stanoviště nad restaurantem Stop.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM
Identifikace:
V RM 43 byla projednána žádost společnosti FATO a.s., člen holdingu FATO o vyjádření ke
změně stavby před dokončením a to na stavby BD C1 a C2 v lokalitě Březinky. Jednalo se o
posun oplocení, oproti projektové dokumentaci na p. p. č. 691/5 v k. ú. Nové Město nad Metují
v majetku FATO real s.r.o, na které probíhá výstavba novostavby bytového domu C2, mělo
dojít k posunu až na její hranici s p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v majetku
Nového Města nad Metují. Dále se jednalo o náhradu třech částí plotu z pletiva za plot
dřevěný a o stavbu pergoly na předzahrádce patřící k jednomu z bytů v BD C1. RM 43
odsouhlasila vyjádření města k zamýšlené změně stavby před dokončením u BD C1 a C2
v lokalitě Březinky ve znění přílohy. Nyní společnost FATO a.s., člen holdingu FATO požádala
o přehodnocení vyjádření města ve věci posunu plotu na p. p. č. 691/5 v k. ú. Nové Město nad
Metují až na hranici s p. p. č. 658/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v majetku města. Této
žádosti předcházela schůzka na místě za účasti zástupců fy FATO a.s. a zástupců města. V
rámci RM 50 je naplánován výjezd na toto místo viz bod 5/2.
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Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů v příloze.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - tento bod se váže na výjezd RM 50. OMM - na místě jsme to víceméně projednali,
vyzval radní k případným dotazům. Zodpověděl se dotaz Mgr. Hylského. ST - část původního
usnesení se tímto usnesením upravuje. Poté odhlasováno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 50-2915/20
RM schvaluje upravené znění Vyjádření města k žádosti společnosti FATO a.s., člen holdingu
FATO ve znění přílohy k tomuto bodu a tímto nahrazuje původně schválené usnesení č. RM 432531/20 ze dne 29.06.2020: "RM souhlasí s vyjádřením města k zamýšlené změně stavby před
dokončením u BD C1 a C2 v lokalitě Březinky ve znění přílohy k tomuto bodu."
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Zjednosměrnění ul. Českých legií
Identifikace:
OMM na základě úkolu č. RM 35-1990/20 "RM ukládá OMM jednat s vedením školy "ZŠ
Komenského" o režimu parkování rodičů a zaměstnanců v ul. Českých legií z důvodu zvýšení
bezpečnosti v této ulici." svolalo opakovaně schůzku s ředitelem školy za přítomnosti zástupce
DI PČR Náchod. Na této schůzce nakonec doporučil zástupce DI PČR Náchod
zjednosměrnění ul. Českých legií s obousměrným provozem pro cyklisty, ale bez vyhrazeného
parkovacího pruhu. Dále byl do situace doplněn váhový limit 3,5t ke stávajícímu zákazu
vjezdu nákladních automobilů, a to na základě podnětu MP a zástupce DI PČR Náchod.
Odůvodnění:
OMM souhlasí se zjednosměrněním ul. Českých legií, v minulosti to již bylo RM projednáváno
z důvodu navýšení počtu parkovacích míst a zvýšení bezpečnosti chodců. Takto je možné
zlegalizovat parkování vozidel po straně komunikace.
Předpoklad ceny za zjednosměrnění ul. Českých legií s obousměrným provozem cyklistů a s
doplněním váhového limitu na zákazy vjezdu pro nákladní automobily je cca 13.500 Kč.
Změna obousměrného provozu na jednosměrný je ze strany ODSH řešena veřejnou
vyhláškou. Z tohoto důvodu může proběhnout osazení dopravního značení nejdříve na konci
prosince 2020. Navrhujeme tedy zařadit zjednosměrnění ul. Českých legií do rozpočtu na rok
2021.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 50-2916/20
RM souhlasí se zjednosměrněním ul. Českých legií a pověřuje OMM zajištěním stanovení a
realizací DZ.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/5 Žádost o uložení optické sítě - T. G. Masaryka - Vrchoviny
Identifikace:
OMM předkládá na základě žádosti společnosti Suntel Czech s.r.o., Březnická 5602, 760 01
Zlín, zastupující společnost CETIN a.s. o souhlas s uložením optické sítě. Trasa optické sítě je
navržena od stávajícího vedení spol. CETIN a.s. u obchodních domů PENNY Market CZ a
Supermarket Albert ke stávajícímu rozvaděči u č. p. 139 ve Vrchovinách, který bude vyměněn
za nový. Trasa optického vedení je navržena vedle chodníku v zeleném pásu u silnice I/14.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 50-2917/20
RM souhlasí se stavbou optické sítě "DVDSL7025_C_H_NMNM854-NMNM1HR_MET" společnosti
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, v p. p. č. 2242, k. ú. Nové Město nad Metují
a v p. p. č. 2043/1, k. ú. Vrchoviny, které jsou ve vlastnictví města, dle předložené žádosti a
projektové dokumentace ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 50-2918/20
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu "DVDSL7025_C_H_NMNM854-NMNM1HR_MET"
mezi městem Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemků a společností CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, jako stavebníkem, a to ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Dodatek č. 1 k SOPPS - T-Mobile Czech Republic a.s.
Identifikace:
Na
základě
uzavřené
smlouvy
o
právu
provést
stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_3" schválené v RM 44, bylo OMM
kontaktováno se žádostí společností Losky s.r.o., Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 Běchovice, o drobnou úpravu trasy stavby, a to z důvodu nezískání souhlasu soukromého
vlastníka p. p. č. 441/12, k. ú Nové Město nad Metují. Nově upravená trasa tedy vede v
chodníku na p. p. č. 437/4, k. ú. Nové Město nad Metují a kopíruje trasy optické sítě
společnosti N_SYS s.r.o.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 50-2919/20
RM schvaluje dodatek
č.
1
ke
smlouvě
o
právu
provést
stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_3" zabývající se úpravou trasy optické sítě,
mezi městem Nové Město nad Metují, jako vlastníkem pozemků a chodníkového tělesa, a
společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem, a
to ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Obnova bývalé školy v Krčíně, II. etapa - podání žádosti o dotaci
Identifikace:
Začátkem října vyhlásil KÚ KHK dotační program Obnova památkového fondu, kam se mohou
ucházet projekty na stavební obnovu nemovitých kulturních památek. Příjem žádostí je
stanoven do dne 30.11.2020. Doba realizace projektů ode dne 01.01.2021 do dne 30.11.2022
(nově 2 roky). Rozmezí neinvestiční dotace 30-500 tis. Kč, max. % podíl dotace na
uznatelných výdajích 50 %. Alokace programu 12 mil. Kč. Termín vyhlášení výsledků
dotačního řízení do dne 31.03.2021. Město by se do této výzvy mohlo ucházet s 2. etapou
obnovy budovy bývalé školy v Krčíně č. p. 22. Druhá etapa zahrnuje opravu střechy a krovu
nejstarší části budovy. Náklady na tuto etapu činí dle uzavřené smlouvy o dílo 1.909.860,73
Kč vč. DPH s termínem realizace 05-11/2021.
Odůvodnění:
V letošním roce probíhá realizace I. etapy obnovy budovy staré školy v Krčíně - statické
zajištění, oprava střechy a krovu školní přístavba a oprava střechy a krovu hospodářská část.
I. etapa by měla být dokončena do konce listopadu 2020. Práce provádí firma Stavix s.r.o., se
kterou byla dne 13.05.2020 uzavřena SOD na obě etapy. Pro rok 2020 obdrželo město na
realizaci I. etapy dotaci z KHK v rámci programu Obnova památkového fondu ve výši 345 tis.
Kč a z MK ČR v rámci Havarijního programu 200 tis. Kč. ORM doporučuje zároveň se
schválením podání žádosti do vyhlášeného dotačního titulu KHK schválit podání žádosti o
dotaci na 2. etapu obnovy bývalé školy č. p. 22 do Havarijního programu MK ČR, který bývá
obvykle vyhlašován ke konci kalendářního roku s příjmem žádostí v lednu roku následujícího.
Podmínky Havarijního programu - jednoroční náklady nesmí přesáhnout 2 mil. Kč bez DPH,
podíl vlastníka by neměl být menší než 40 %, min. příspěvek 120 tis. Kč, výši příspěvku na
danou akci navrhuje příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu, tj.
Josefov.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 50-2920/20
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na akci "Obnova bývalé školy v Krčíně, II.
etapa", která zahrnuje opravu střechy a krovu nejstarší části budovy, do vyhlášeného dotačního
programu Královéhradeckého kraje 21KPGU2 Obnova památkového fondu a zároveň do
Havarijního programu Ministerstva kultury ČR pro rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/8 Příkazní smlouva - organizace VZ - Protipovodňový varovný a informační systém
města Nové Město nad Metují
Identifikace:
ORM poptalo zpracování cenové nabídky na činnosti spojené s organizací a administrací
veřejných zakázek na dodavatele v rámci projektu Protipovodňový varovný a informační
systém města Nové Město nad Metují, reg. č. projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011152,
na které město získalo dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o 2
zakázky: a) zjednodušené podlimitní řízení - Protipovodňový varovný a informační systém
města Nové Město nad Metují - varovný informační systém, b) zakázka malého rozsahu Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují - zpracování
digitálního povodňového plánu. Ze 2 nabídek měla nižší cenu nabídka Ing. Františka Balka,
Pacltova 505, 463 12 Liberec XXV - Vesec, IČO: 04208242, neplátce DPH ve výši 46 tis. Kč.
Nyní je RM předkládána ke schválení Příkazní smlouva č. 184/2020.
Odůvodnění:
Na projekt Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují má
město vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP. Organizace VZ je způsobilým
výdajem projektu. Příkazní smlouva schválena PRAV.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 50-2921/20
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 184/2020 mezi městem Nové Město nad Metují a Ing.
Františkem Balkem, Pacltova 505, 463 12 Liberec XXV - Vesec, IČO: 04208242, na organizaci a
administraci veřejných zakázek pro zajištění realizace akce Protipovodňový varovný a informační
systém
města
Nové
Město
nad
Metují,
registrační
číslo
projektu
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011152, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Dodatek č. 1 k SOD - Park Březinky - Etapa I.
Identifikace:
OMM předkládá návrh na doplnění přírodní cesty v budoucím Parku Březinky Etapa I. Jelikož
bude v letošním roce realizovaná Etapa I. parku Březinky, ve které je pouze "hlavní" přírodní,
mlatová cesta, doporučujeme ji doplnit alespoň o mlatovou pěšinu směrem k parkovišti na p.
p. č. 663/30, k. ú. Nové Město and Metují, jelikož mnoho lidí tudy chodí od autobusové
zastávky Malecí směrem k ul. Československé armády. Doplnění mlatové cesty jsme nechali
doplnit do PD a následně nacenit od vysoutěžené zhotovitelské firmy Okrasné zahrady
arboristika, s.r.o., 549 37 Žďárky 69, která vícepráce spojené s doplněním přírodní mlatové
cesty nacenila na 58.407,98 Kč vč. DPH. V další etapě Parku Březinky je v těchto místech
navržena dlážděná cesta pro pěší. Daná lokalita bude navštívena při výjezdu této RM - viz
bod č. RM 50 - 5/2.
Odůvodnění:
OMM doporučuje schválit dodatek č. 1 na vícepráce v podobě doplnění přírodní, mlatové
cesty.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Stránka 20

ZÁPIS Z PORADY
RM 50 ze dne 19.10.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - již bez dotazu, odpověď už dostal při výjezdu. Ing. Dostál - když si procházel
rozpočet - požádal o prověření částky viz soupis prací, jestli pochází z technicky správného
měření - údaj 2,5 mm (ocelová samofixační obruba tl. 2,5 mm) - považuje to za nedostatečné,
a proto žádá o prověření. ORM - jednali jsme a prošli to s projektantem i se zhotovitelem, kteří
říkají, že na to neexistuje norma - tento způsob ale mají v praxi ověřený, realizují ho a funguje
to. Vedoucí OMM - jmenovali více míst (např.: Náchod - park za hotelem U Města Prahy).
ORM - máme na to poskytnutou dotaci. Doplnil MST. Ing. Dostál - co se týká doprojektování propojení komunikace - jaký je názor odborníků? ORM - žádné připomínky k tomu neměli.
Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování k tomuto bodu (pozn.: přerušeno
on-line dálkové připojení).
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 50-2922/20
RM schvaluje dodatek č. 1 na akci „Park Březinky, Nové Město nad Metují, I.etapa" mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., 549 37 Žďárky 69, IČO:
27535363, na vícepráce v podobě doplnění přírodní, mlatové cesty, za celkovou cenu 58.407,98 Kč
vč. DPH a tím upravuje celkovou cenu o dílo na 1 087 312,18 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 2 - bylo přijato

5/10 Dohoda o umístění staveb
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Dohodu o umístění staveb mezi městem Nové Město nad
Metují p. [osobní údaj odstraněn]. Daná lokalita bude navštívena při výjezdu této RM - viz bod
č. RM 50 - 5/2.
Odůvodnění:
Dohoda o umístění staveb pojednává o realizaci chodníků podél "Novostavby penzionu a
občerstvení" na p. p. č. 661/1 v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. T. G. Masaryka, kterou bude
realizovat soukromý investor. Město Nové Město nad Metují má záměr, aby budovaný chodník
podél této novostavby a podél silnice I/14 v budoucnu propojil i park Březinky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček + Ing. Prouza - dotazy si vyjasnili na místě při výjezdu. Poté bylo hlasováním
schváleno.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 50-2923/20
RM schvaluje Dohodu o umístění staveb mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/11 Kanalizace Nové Město nad Metují - plán obnovy 2021
Identifikace:
Po realizaci projektu Kanalizace Nové Město nad Metují, jehož předmětem bylo vybudování
kanalizace ve Vrchovinách, byla dne 01.09.2012 uzavřena s vybraným provozovatelem
(společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.) provozní smlouva (dále jen „smlouva“),
která by měla trvat do dne 31.08.2022 (konec udržitelnosti projektu). Jednou z povinností
vlastníka (města) dle smlouvy je zajištění výše nákladů na realizaci Plánu Obnovy v minimální
výši uvedené ve smlouvě. V prvních 7 letech doby provozování je minimální plánovaná výše
nákladů na realizaci Plánu obnovy nulová, neboť plyne záruční doba dodavatele. V 8. roce
provozování min. výše plánovaných nákladů činí 80 tis. Kč, v 9. roce provozování 150 tis. Kč a
v posledním roce provozu 220 tis. Kč. V případě, že akce dle Plánu obnovy, který navrhuje
provozovatel, nebudou realizovány, je povinnost finanční prostředky kumulovat. Dle provozní
smlouvy Plán obnovy předkládá provozovatel, společně s vlastníkem návrh projednají
(projednává zástupce provozovatele - vedoucí provozu kanalizací a vedoucí TS), návrh je
předložen RM ke schválení. Finanční prostředky na obnovu jsou v rozpočtu TS.
Naplňování Plánu obnovy pro rok 2019 (schválen RM 25) - obnova 3 metrů kanalizačního
potrubí a šachet u hasičské zbrojnice ve Vrchovinách, výměna 2 ks kanalizačních poklopů
včetně zaasfaltování na stoce od hasičské zbrojnice k podjezdu pod železniční tratí - celkové
výdaje 72.175 Kč bez DPH. O vrácení DPH žádá město na základě přenesené daňové
povinnosti.
Naplňování Plánu obnovy pro rok 2020 (schválen RM 25) - odstranění pevných usazenin ve
spojích potrubí kanalizačním robotem na stoce od požární zbrojnice k podjezdu pod železniční
tratí - celkové výdaje 30.000 Kč bez DPH. O vrácení DPH žádá město na základě přenesené
daňové povinnosti. Dle dohody zástupce provozovatele a vedoucího TS nebude realizována
navrhovaná obnova kanalizačních poklopů z důvodu dobré kvality stávajícího stavu.
V květnu letošního roku předložil provozovatel Plán obnovy a investic pro rok 2021. Plán je
přílohou tohoto bodu. Návrh akcí byl projednán mezi provozovatelem - vedoucí provozu
kanalizací a vedoucím TS - stávající poklopy jsou v dobré kvalitě, výměna není nutná. Při
kontrole trasy (10/2020) od hasičárny po křižovatku byl zjištěn propad vozovky v místě uložení
kanalizace, ke kterému došlo sedáním zhutněného materiálu. Bylo dohodnuto, že by se v roce
2021 provedla oprava živičného krytu v místě původního výkopu kanalizace (viz příloha tohoto
bodu).
Odůvodnění:
Plyne z Provozní smlouvy uzavřené mezi městem (vlastníkem) a společností Vodovody a
kanalizace Náchod a.s. (provozovatelem).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 50-2924/20
RM schvaluje Plán obnovy a plán investic - návrh akcí na rok 2021 akce Kanalizace Nové město
nad Metují - Vrchoviny předložený provozovatelem kanalizace ve Vrchovinách (Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.) ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 50-2925/20
RM schvaluje změnu navrhované obnovy v Plánu obnovy a plánu investic - návrh akcí na rok 2021
akce Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny. Místo návrhu v předloženém Plánu obnovy a
plánu investic - návrh akcí na rok 2021 bude provedena oprava živičného krytu v místě původního
výkopu kanalizace od hasičárny po křižovatku ve Vrchovinách dle dohody zástupce provozovatele
(Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.) a vedoucího TS na základě kontroly trasy.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 31.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 50-2926/20
RM ukládá ORM informovat provozovatele kanalizace ve Vrchovinách (společnost Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s.) o schválení Plánu obnovy a plánu investic - návrh akcí na rok 2021 a o
schválení změny navrhovaných oprav, které vzešly z jednání mezi zástupcem provozovatele
kanalizace ve Vrchovinách a vedoucím TS.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Smlouva o dílo - základy pro měřiče rychlosti Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pro dodávku 5 ks stacionárních rychloměrů je třeba zajistit provedení základů a výkopy pro
přívod napájení. ORM poptalo provedení základů. Ze dvou nabídek nejpříznivější nabídku
podala firma STAVIX s.r.o. IČO: 27526984 za celkovou cenu 83.482,74 Kč včetně DPH. ORM
předkládá ke schválení smlouvu o dílo (dále jen SOD) mezi městem a firmou STAVIX s.r.o.
Odůvodnění:
Do prací je zahnuto kompletní provedení základů s osazením kotevních prvků a provedení
výkopů pro napájení. Součástí poptaných prací není přívod napájení. Položení kabelů
napájení vč. zapojení a revize bude poptáno samostatně. Druhou nabídku padala firma
NOVOSTAV s.r.o. Rozdíl mezi podanými cenovými nabídkami činí 3.510 Kč. Z důvodu
nepřítomnosti PRAV nebyla smlouva zkontrolována, předložíme ke kontrole dodatečně.
Náklady budou hrazeny z položky § 2223 ORG 206 Úsekový radar + 5 stanovišť, v níž je na
stavební část vyčleněno 3 360 tis. Kč. ORM doporučuje SOD schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 50-2927/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na provedení 5 ks základů pro stacionární rychloměry, včetně výkopu
pro napájení mezi městem Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984, za
celkovou cenu 83 482,741 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/13 Informace MST o zrušení "Hodnocení ideových návrhů urbanisticko architektonické studie areálu býv. kasáren"
Identifikace:
Bod aktuálně zařazený MST až přímo do jednání RM 50. MST informoval radní o zrušení
plánovaného "Hodnocení ideových návrhů urbanisticko - architektonické studie areálu býv.
kasáren", a to z důvodu koronavirové situace, nouzového režimu a přijatých opatření.
Hodnocení návrhů (dorazily 4) se mělo uskutečnit dne 20.10.2020 od 13:00 hodin v zasedací
místnosti I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují). Dva z členů komise požádali o odklad ze
zdravotních důvodů. Ing. Dostál - nehrozí nějaký problém z tohoto prodlení? MST - ne, žádný
problém nehrozí, jde o natolik zásadní věc, že je třeba, aby komise jednala v kompletním
složení. Radní pak diskutovali o dalším postupu v práci komise.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Po krátké diskusi vzali radní svým hlasováním informace MST na vědomí.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 50-2928/20
RM bere na vědomí informace MST o zrušení plánovaného "Hodnocení ideových návrhů
urbanisticko - architektonické studie areálu býv. kasáren", které se mělo uskutečnit dne 20.10.2020
od 13:00 hodin v zasedací místnosti I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují), a to z důvodu
koronavirové situace, nouzového režimu a přijatých opatření.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 Pojištění majetku - Hotel Metuj
Identifikace:
Pojistná smlouva č. 0519186018 na objekt bývalého Hotelu Metuj, který město zakoupilo.
Odůvodnění:
Návrh smlouvy na pojištění objektu bývalého Hotelu Metuj. Jedná se o pojistné podmínky a
pojistné částky, které vycházejí z kupní smlouvy k nemovitosti.
Pojistná smlouva byla uzavřena jako samostatná a ne jako dodatek ke stávající pojistné
smlouvě, a to z důvodu její specifičnosti a odlišné doby trvání od generální smlouvy, kterou
máme uzavřenou na veškerý nemovitý majetek města.
Smlouva na pojištění nemovitého majetku městě končí k 31. 12. 2021.
Smlouva na pojištění hotelu Metuj je platná od nabytí nemovitosti městem po 3 roky nebo
dokud nebude objekt městem uhrazen.
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To, zda uzavřít smlouvu zvláštní nebo řešit formou dodatku, bylo konzultováno s P. Bachurou i
vedením města a po posouzení obou variant nám jako lepší přišla smlouva samostatná.
OF: Splátka pojistného v roce 2020 činí částku 15 656 Kč. Vzhledem k aktuálnímu čerpání
rozpočtu v § 6320 - pojištění majetku a případnému dalšímu možnému navýšení pojištění
nového majetku města ještě v letošním roce navrhujeme zvýšení rozpočtu tohoto paragrafu o
částku 25 tis. Kč.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání RM byla k tomuto bodu ve 13:56 hodin přizvána pí Konvalinová. Tento bod byl
předřazen hned po návratu radních z výjezdu. Paní Konvalinová - vysvětlila 2 důvody, které
vedly město k předkládané pojistné smlouvě: 1/ objekt nyní nedoplatíme, je to rozloženo do 3
let, což musíme ve smlouvě ošetřit, 2/ naše generální smlouva na pojištění má omezenou
platnost, tj. do konce příštího roku, a Metuj by měla být pojištěna do doby splacení, tzn., pokud
by se jednalo o dodatek ke stávající generální pojistné smlouvě, tak ta by skončila dříve než
takový dodatek. Proto po konzultaci s vedoucím OMP, vedením města a pojišťovnou bylo
rozhodnuto k tomuto kroku. Ing. Dostál - jeho "jednat" plynulo z dotazů zaslaných Mgr.
Hylským. Ing. Prouza - u něho také tak. Dále pí Konvalinová informovala radní o dalších
podrobnostech budoucího postupu při tvorbě zadávacích podmínek pro přípravu soutěže na
nové pojištění, což se připravuje na soutěž v roce 2021.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 50-2929/20
RM schvaluje Pojistnou smlouvu č. 0519186018 mezi pojišťovnou Hasičská vzájemná pojišťovna,
a.s., se sídlem Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika, IČO: 46973451, a městem
Nové Město nad Metují, ve výši 53.055 Kč, za celé období trvání pojistné smlouvy, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 50-2930/20
RM schvaluje RO - navýšení rozpočtu § 6320 - pojištění majetku o částku 25 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 6310 - výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů).
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2020
Identifikace:
Informace o hospodaření města ke dni 30.09.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
OF předkládá RM předběžnou informaci o hospodaření města ke dni 30.09.2020. Rozpočet
dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši 193 051,26 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši
163 680,84 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činil 29 370,42 tis. Kč. Přebytek byl
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způsoben zejména stupněm rozpracovanosti investičních akcí, dosud neuhrazenou splátkou
za Hotel Metuj a proplacením jednorázového nenávratného příspěvku dle zákona č. 159/2020
Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS Cov-2 ve výši 11,75 mil. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 50-2931/20
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2020, a to ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 150 tis. Kč.
Odůvodnění:
Z důvodu vyššího objemu prodeje dřeva z městských lesů oproti předpokládanému rozpočtu a
odvodu DPH za prodej stavebního pozemku na Malecí, který schválilo ZM 9 dne 14.11.2019,
ale uskutečnil se až v lednu 2020, dochází k vyššímu čerpání v rozpočtové položce Odvod
DPH. Z toho důvodu je navrženo navýšení rozpočtu.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 50-2932/20
RM schvaluje RO - navýšení § 6399 - finanční operace (odvod DPH) o částku 150 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Přesun prostředků na platy a pojistné - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje přesun prostředků na platy a pojistné v rámci schváleného rozpočtu
města.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v předchozích letech byly mzdové výdaje jedné pracovnice obsluhy WC
(§ 3639) pokryty z dotace na veřejno-prospěšné práce a v letošním roce se tuto dotaci
nepodařilo získat, byla zajištěna obsluha z vlastních prostředků města v rámci rozpočtu TS.
Z toho důvodu dochází k vyššímu čerpání výdajů, než předpokládal schválený rozpočet.
Navýšení rozpočtu na platy a pojistné bude pokryto přesunem v rámci rozpočtu TS z § 3745.
V předchozích letech byl plat a výdaje na pojistné u 1 pracovníka OSN, který zajišťoval údržbu
a investice ve školství, účtovány na § 6171 - místní správa. Vzhledem k tomu, že
v současnosti jsou již tyto výdaje účtovány v rámci § 3612 - bytové hospodářství dochází
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k vyššímu čerpání výdajů, než předpokládal rozpočet bytového hospodářství. Navýšení
rozpočtu na platy a pojistné bude pokryto přesunem z rozpočtu § 6171 - místní správa. V obou
případech se jedná o přesun v rámci celkového objemu schválených mzdových výdajů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - má problém s tím, že to jde z položky na veřejnou zeleň. Vedoucí OF - vysvětlil,
že objem prací související s veřejnou zelení se tím nijak neomezí, jde o technický rozpočtový
přesun prokazatelného přebytku v rozpočtu TS, a to tam, kde finance chybí. ST - požádal
vedoucího OF, aby to příště, tzn. v obdobných usneseních, bylo jasně řečeno (textově
doladěno). Poté byla obě 2 usnesení hlasováním radních schválena.
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 50-2933/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3639 - komunální služby a územní rozvoj (platy a ostatní výdaje) o
částku 100 tis. Kč. Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z rozpočtu TS z § 3745 - vzhled obcí
a veřejná zeleň.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 50-2934/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3612 - bytové hospodářství (platy a ostatní výdaje) o částku 440 tis.
Kč. Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z rozpočtu § 6171 - místní správa (platy a sociální a
zdravotní pojištění).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/5 Navýšení § 5311 - městská policie (platy a pojistné) - RO
Identifikace: Vedoucí OF navrhuje navýšení § 5311 - městská policie (platy a pojistné).
Odůvodnění:
Vzhledem k nedostatku strážníků v rámci ČR schválilo MPSV ČR posun řadových strážníků
do vyšší platové třídy. Dále z důvodu vyhlášení nouzového stavu došlo v letošním roce
k výraznému nárůstu činnosti MP. Podrobnější zdůvodnění vrchního strážníka - viz příloha
tohoto bodu. Schválený rozpočet nepředpokládal tento výrazný nárůst výdajů na platy a
sociální a zdravotní pojištění. Navržené RO v celkové výši 550 tis. Kč bude pokryto přesunem
z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 50-2935/20
RM schvaluje RO - navýšení § 5311 - městská policie (platy a ostatní výdaje) o částku 550 tis. Kč.
Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/6 Smlouvy k rozšiřujícímu modulu aplikace Konsiliář
Identifikace:
SMLOUVA NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI rozšiřujícího modulu ke Konsiliáři města Nové
Město nad Metují „Porady komisí a výborů“ a „Porady vedení (Porady odborů/oddělení)“ a
SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a o podpoře produktivního provozu modulu
„Porady komisí a výborů“ a modulu „Porady vedení (Porady odborů/oddělení)“, obě se
společností HD MEDIA s. r. o., Hybešova 261/22, Staré Brno, 602 00 Brno - střed, IČO:
05021421.
Odůvodnění:
Licenční smlouva k rozšiřujícímu modulu aplikace Konsiliář, který umožní zpracování Porad
vedení odborů/oddělení v aplikaci Konsiliář a poskytne provázanost se zápisy a podklady z
jednání z RM a ZM. Servisní smlouva zajišťující podporu nových modulů.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 50-2936/20
RM schvaluje SMLOUVU NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI rozšiřujícího modulu ke Konsiliáři
města Nové Město nad Metují „Porady komisí a výborů“ a „Porady vedení (Porady
odborů/oddělení)“, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejich podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 50-2937/20
RM schvaluje SERVISNÍ SMLOUVU o poskytování služeb a o podpoře produktivního provozu
modulu „Porady komisí a výborů“ a modulu „Porady vedení (Porady odborů/oddělení)“, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejich podpisem.
Odpovídá: OI, Provede: OI, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/7 Pořízení videokonferenčního systému
Identifikace:
Pořízení profesionálního videokonferenčního systému pro online konání RM a dalších jednání
úřadu. Aktuální cenová nabídka produktu a jeho popis je uveden v přílohách.
Odůvodnění:
Pořízení tohoto profesionálního systému bude po schválení v RM řešeno objednávkou. Při
zakoupení služby na 3 roky je sleva 30 % z celkové ceny. Systém zajistí možnost vést jednání
RM, ale i další jednání online stabilním a spolehlivým a zabezpečeným videokonferenčním
způsobem. Tento produkt byl vyzkoušen na RM v rámci nouzového stavu na jaře.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský, který byl jako jediný radní v průběhu jednání RM připojen z domů on-line, uvedl,
že nákup navrhovaného systému se mu nezdá - ve srovnání s jinými systémy, se kterými má
zkušenost (např. Teams), má tento produkt, přes který je připojen, nekvalitní obraz i zvuk.
Jako pedagog vyučuje nyní on-line způsobem přes systém Teams a tyto problémy tam nemá.
Chápe, že důvody problémů mohou být různé. Na základě této kritiky a připomínek i ostatních
přítomných byl přizván na jednání RM Ing. Benirške z OI. Proběhla velice obsáhlá diskuse
přítomných nad tím stávajícím stavem a "nekvalitou" připojení. Ing. Benirške připomněl, že při
nasazení tohoto systému při videokonferenčním způsobu konání RM na jaře, kdy byli z domů
připojeni i 4 radní, bylo vše v pořádku a kvalitní. Dále upozornil radní, že jednání RM je ze
zákona neveřejné, takže nemůže být využit nějaký volně přístupný nešifrovaný systém (např.
Skype). V další diskusi byly projednány další možnosti a nakonec se radní shodli v tom, že
nyní o výjimce pro pořízení videokonferenčního způsobu hlasovat nebudou. Uskuteční se
schůzka Mgr. Hylského a Ing. Benirškeho na MěÚ, kde dojde k otestování cca 3 možných
systémů. Ze závěrů pak vyplyne případný další postup. Zároveň bude OI zjištěno, kolik by
stálo pořízení jiných systémů (Teams apod.). Na příštím zasedání RM by se rozhodlo o dalším
postupu. TAJ - upozornil, že ale může nastat problém s on-line připojením radních na příštím
zasedání RM 51, protože nebudeme mít používání žádného ze zabezpečených systémů
schváleno a povoleno. V tom případě by muselo fungovat propojení jen prostřednictvím
mobilů a videohovoru.
K čl. 6/7
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
pořízení videokonferenčního systému od společnosti Audiopro s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6,
IČO: 26702371, za nabídkovou cenu 183 315,00 Kč vč. DPH, a to z důvodu zajištění potřebných
jednání v době nouzového stavu - krizový systém řízení s tím, že systém bude k dispozici k využití i
při dalších on-line jednáních organizovaných v rámci MěÚ.
Bez usnesení

6/8 Dotaz Ing. Dostála týkající se návrhu rozpočtu na rok 2021
Odůvodnění:
Bod zařazený až v průběhu jednání RM 50. Přímo na jednání RM 50 vystoupil Ing. Dostál s
dotazy a připomínkami k postupům, které se váží na přípravu a schvalování rozpočtu na rok
2021.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál požádal o obecné informace o postupech při tvorbě a schvalování rozpočtu - jak je
to s návrhy ORM a OMM, co bude v oblasti investic navrhováno. Dále informoval o tom, že
bude potřeba zařadit do návrhu rozpočtu i další studie - viz parky, o kterých jednala KŽP a
např. sídliště Luštinec. OF - rozpočet bude hodně "očesaný" - na investice nebude velká
částka. ST doplnil, že sice studie veřejných prostranství, šly dosud fakticky přes finance a
zajištění z OVRR, ale navrhované studie na revitalizace parků, sídlišť apod., by měly být
navrhovány mezi investicemi, tzn. "neschovávat" je do aktivit a financí v gesci OVRR.
Ing. Dostál - v souvislosti se zelení na veřejných prostranstvích a s budoucí péčí o ni, započal
konverzaci s Mendelovou univerzitou v Lednici (viz příloha tohoto bodu) - odezva byla kladná s ohledem na situaci a omezený režim v diskusi s univerzitou prozatím nepokračoval, ale vidí
ve spolupráci určitou cestu nejen ke zpracování studií, ale návazně na to i k možnostem
žádostí o dotace na realizaci vyplývajících projektů.
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup
elektrické energie
Identifikace:
Jedná se o opakovanou zakázku pro město, PO a obce z ORP.
Odůvodnění:
Vzhledem ke specifickému předmětu plnění je pro tuto zakázku vždy jmenovaná zvláštní
komise.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - pokud by se do Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení zakázky - Centrální nákup
elektrické energie chtěl zapojit i někdo z radních, je zde možnost. TAJ - ve čtvrtek dne
22.10.2020 (pozn.: v době jeho nepřítomnosti) ho zastoupí a bude na komisi přítomen Ing.
Kunte. V tomto duchu bylo upraveno usnesení. ST - připomněl datum, čas a místo konání čtvrtek 22.10.2020 ve 13:00 hodin v kanceláři pí Konvalinové. Jedná se o formální posouzení
nabídek, zda jsou kompletní, na to pak teprve naváže e-aukce. Poté odhlasováno.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 50-2938/20
RM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k zakázce Centrální nákup
elektrické energie ve složení: p. Petr Hable, Ing. Libor Hovorka, Ing. Kunte, a náhradníky: pí Renata
Konvalinová, Ing. Dagmar Kavanová.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Jmenování členů komise pro otvírání, posouzení a hodnocení nabídek - Svoz
komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023
Identifikace:
V září 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Svoz a odstraňování komunálního
odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023. Vzhledem ke specifickému předmětu
plnění navrhuje OŽP stanovit speciální komisi pro hodnocení nabídek ve složení: p. Petr
Hable (náhradník: Ing. Libor Hovorka), Ing. Jiří Kunte (náhradník: pí Renata Konvalinová), Ing.
Ondřej Hanka (náhradník: p. Richard Hrachový), pí Agáta Šenková (náhradník: p. Martin
Hájek), Mgr. Hana Rydlová.
Odůvodnění:
Vzhledem ke specifickému předmětu plnění navrhuje OŽP stanovit speciální komisi pro
hodnocení nabídek.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - neměl problém s odsouhlasením členů komise, ale podal radním své připomínky
k postupu při zpracování zadávacích podmínek této zakázky. Požadoval od OŽP něco, co by
chtěl dopřesnit, různé podrobnosti, od jara se dotazoval, jak bude nové zadání vypadat. Nic
ale nebylo Ing. Hankou do KŽP předloženo. Z důvodu nepřítomnosti vedoucího OŽP Ing.
Hanky byla na jednání RM v 16:32 hodin přizvána pí Šenková z OŽP. Uvedla, že předběžně
byla Ing. Hankou informována o tom, že tyto změny v komisi tlumočil, proto to nijak více
nesledovala. Dále podala informace k navýšení četnosti svozu papíru (nyní se bude svážet v
pravidelných 2 termínech), dále k plechovým obalům, mj. budeme sbírat také odpadní
kuchyňské oleje (v rámci svozu komunálního odpadu stočené v PET lahvích) - tento svoz
nebude stát žádné finance navíc, bude to v rámci svozu komunálního odpadu. Další informace
se týkala objemných a biologicky rozložitelných odpadů - svoz pouze pro biologicky
rozložitelný odpad. Sběrný dvůr je otevřen v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. To jsou ty
nejzákladnější změny, které byly promítnuty do zadávací dokumentace. Ing. Dostál - mrzí ho,
že tomu nevěnoval více času a více to nepohlídal. Seznámil radní se svými úvahami, zda by
např. nebylo lepší spravovat si sběrný dvůr sami, jestli neumožnit další služby občanům apod.
Přijde mu hodně otázek, které z jeho pohledu zůstaly nezodpovězeny. Paní Šenková
reagovala s tím, že jí osobně se nikdo na nic nedotazoval. Problematice odpadového
hospodářství se věnuje v rámci OŽP převážně ona, a to již 17 let. Popsala problematiku práce
a provozu sběrného dvora, ambulantního sběru atd. Ing. Dostál - poděkoval za odpovědi,
bude ve smyslu svých námětů nadále jednat s OŽP. Závěrem diskuse byl do Komise pro
otvírání, posouzení a hodnocení nabídek - Svoz komunálního odpadu v Novém Městě nad
Metují v letech 2021 - 2023 doplněn Ing. Dostál, a to jako náhradník za Mgr. Rydlovou. Poté
odhlasováno.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 50-2939/20
RM schvaluje speciální komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Svoz a odstraňování
komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021 - 2023: p. Petr Hable (náhradník: Ing.
Libor Hovorka), Ing. Jiří Kunte (náhradník: pí Renata Konvalinová), Ing. Ondřej Hanka (náhradník: p.
Richard Hrachový), pí Agáta Šenková (náhradník: p. Martin Hájek), Mgr. Hana Rydlová za Komisi
životního prostředí (náhradník: Ing. et Ing. Pavel Dostál).
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Organizační řád
Identifikace:
RM je předkládán aktualizovaný Organizační řád včetně všech příloh.
Odůvodnění:
Podle § 102 odst. 2 písm. m) je radě obce vyhrazeno schvalovat organizační řád obecního
úřadu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 50-2940/20
RM schvaluje Organizační řád, který bude účinný ode dne 01.11.2020, ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ ST - 28. říjen a s tím spojené oslavy - akce se z důvodu aktuální koronavirové situace ruší.
Ing. Prouza - požádal o brzké informování veřejnosti.
2/ ST - informace o uskutečněných zasedáních krizového štábu kvůli epidemii koronaviru.
3/ Ing. Dostál - ještě informace ve vazbě k rozpočtu - byl by rád, aby byl do budoucna
pozitivně směřovaný na zeleň a ochranu životního prostředí. Rád by, aby se město zabývalo i
zlepšením stavu soukromé zeleně ve veřejném prostoru. Připomněl mj. násep ve vlastnictví
ČD - je to tam v hrůzném stavu, jak z pohledu zeleně, tak nepořádku. ST - přislíbil, že se tím
bude zabývat - slíbili nápravu, ale stále se nic neděje - SŽDC bude v této věci znovu
kontaktovat - poděkoval Ing. Dostálovi za připomenutí.
Jednání RM 50 skončilo v 17:26 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 50 vyhotoven dne:

22. října 2020

Zápis z RM 50 vypraven dne:

22. října 2020

Zápis z RM 50 zveřejněn dne:

22. října 2020
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