Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 38 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 20.04.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

15:55

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

15:55

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

15:55

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

15:55

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

15:22

Částečná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

15:55

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

15:55

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

15:55

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

15:55

Plná

Hosté:
10

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:00

15:14

Částečná

11

Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:00

13:11

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:14

13:33

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:35

14:09

Částečná

14

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

14:10

15:11

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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ZÁPIS Z PORADY
RM 38 ze dne 20.04.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.04.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 668/1, p. p. č. 690/2
a p. p. č. 2072/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita ul. Družební

2/2

Smlouva o zřízení služebnosti pro optickou síť v ul. T. G. Masaryka, Johnova, Dukelská,
Československé armády, Husova

2/3

Výpůjčka části p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují - parkovací stání

2/4

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

3.

Rozvoj

3/1

Smlouva ČEZ Distribuce a.s. - rozvaděč VO v ul. Rezecká

3/2

Podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v rámci k. ú. Krčín

3/3

Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny

3/4

Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci

3/5

Veřejná zakázka - „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č.p. 22 „Stará škola“ Krčín“

3/6

Veřejná zakázka - „Zpracování PD na Opěrnou zeď v ulici Českých bratří“

3/7

Městská chránička pro budoucí optiku města

3/8

Podněty z "Křesla pro hosta" - problémy vozíčkářů s průjezdem a přístupy

4.

Správa nemovitostí

4/1

Prominutí nájmu - nebytové prostory a pozemky města (mimořádná opatření)

4/2

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor T. G. Masaryka č. p. 201

4/3

Žádost o úhradu technického zhodnocení

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Zrušení ZUŠ Open

5/2

Souhlas zřizovatele se zapojení MŠ Rašínova do projektu "Potravinová pomoc dětem v KHK
III - obědy do škol"
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5/3

Informace ředitele ZUŠ k úplatě za vzdělávání

5/4

Inspekční zpráva a Protokol - ZŠ Školní

5/5

Informace ředitelky DDM Stonožka k úplatě za vzdělávání

5/6

Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - MŠ Rašínova

6.

Finance

6/1

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2020

6/2

Žádost o dotaci Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého

6/3

Dotace 2020 - žádosti

6/4

Veřejná zakázka - Radarová sestava, silniční rychloměr se zástavbou do vozidla

6/5

Vyřazení majetku

6/6

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování BOZP a PO

6/7

Navýšení § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl

7.

Různé

7/1

Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2019 a o plánech kontrol na rok
2020 odborů a oddělení MěÚ pro finanční oblast

7/2

Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2019 a o plánech kontrol na rok
2020 odborů a oddělení MěÚ pro oblast GDPR

7/3

Smlouva o poskytnutí služeb Dimatex CS, spol. s r. o.

7/4

Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace

8.

Diskuse
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ZÁPIS Z PORADY
RM 38 ze dne 20.04.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

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

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:15
13:15 - 14:15
14:15 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:25
15:25 - 15:30
15:30 - 15:55

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 38-2193/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 38:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.04.2020

2.
2/1

2/3
2/4

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 668/1, p. p. č. 690/2
a p. p. č. 2072/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita ul. Družební
Smlouva o zřízení služebnosti pro optickou síť v ul. T.G. Masaryka, Johnova, Dukelská,
Československé armády, Husova
Výpůjčka části p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují - parkovací stání
Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují

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

Rozvoj
Smlouva ČEZ Distribuce a.s. - rozvaděč VO v ul. Rezecká
Podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v rámci k. ú. Krčín
Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci
Veřejná zakázka - „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č.p. 22 „Stará škola“ Krčín“
Veřejná zakázka - „Zpracování PD na Opěrnou zeď v ulici Českých bratří“
Městská chránička pro budoucí optiku města
Podněty z "Křesla pro hosta" - problémy vozíčkářů s průjezdem a přístupy

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

Správa nemovitostí
Odpuštění nájmu - nebytové prostory města (mimořádná opatření)
Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor T. G. Masaryka č. p. 201
Žádost o úhradu technického zhodnocení

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

Školství, kultura a sport
Zrušení ZUŠ Open
Souhlas zřizovatele se zapojení MŠ Rašínova do projektu "Potravinová pomoc dětem v KHK
III - obědy do škol"
Informace ředitele ZUŠ k úplatě za vzdělávání
Inspekční zpráva a Protokol - ZŠ Školní
Informace ředitelky DDM Stonožka k úplatě za vzdělávání
Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - MŠ Rašínova

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

Finance
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2020
Žádost o dotaci Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého
Dotace 2020 - žádosti
Veřejná zakázka - Radarová sestava, silniční rychloměr se zástavbou do vozidla
Vyřazení majetku
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování BOZP a PO
Navýšení § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl

7.
Různé
7/1
Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2019 a o plánech kontrol
na rok 2020 odborů a oddělení MěÚ pro finanční oblast
7/2
Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2019 a o plánech kontrol
na rok 2020 odborů a oddělení MěÚ pro oblast GDPR
7/3
Smlouva o poskytnutí služeb Dimatex CS, spol. s r. o.
7/4
Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace
8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 20.04.2020
Identifikace: Kontrola splatných úkolů RM 38 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Němečka k plnění usnesení č. RM 30-1711/19, které se týká převodů pozemků
od KHK v areálu bývalých kasáren, reagoval MST s tím, že má svolanou schůzku ve věci
darovací smlouvy od KHK - poté bude připraveno stanovisko odborných útvarů, které bude
následně postoupeno do programu RM a příp. červnového ZM. Problémy k řešení spočívají ve
2 záležitostech, tj. jasné stanovení pozemků, na kterých by chtěl KHK realizovat jejich projekt
a za druhé, proč nám nabízí tak málo pozemků a s tak tvrdými podmínkami. To se jeví pro
město jako nevýhodné. Na příští RM bude MST informovat. Ing. Maur - má obecnou
poznámku - upozornění, že vzhledem k současné situaci v oblasti financí, která je a bude
výrazně ovlivněna v důsledku pandemie, bude nutné přistoupit k zásadní revizi v oblasti
financí a budoucích investic. MST - těch neznámých je opravdu hodně - navíc svůj vliv na tuto
záležitost budou mít i krajské volby. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 38-2194/20
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 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 668/1, p. p.
č. 690/2 a p. p. č. 2072/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují, lokalita ul. Družební
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce fy Geošrafo s.r.o., se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03
Hradec Králové, po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IE-12-2006225/VB/01 Nové Město nad Metují, knn opuštění TS
NA_0150, v celkové délce 11 m v následujících pozemkových parcelách ve vlastnictví města:
p. p. č. 668/1, p. p. č. 690/2 a p. p. č. 2072/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Družební
nad Nemocnicí LUPUS.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla schválena usnesením č. RM 36715728/17 ze dne 13.03.2017. Kolaudační souhlas na stavbu distribuční soustavy dle uvedené
smlouvy byl vydán dne 14.11.2019 pod spis. zn. č. Výst.26123/2019/Mi.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 38-2195/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2006225/VB/01 Nové
Město nad Metují, knn opuštění TS NA_0150 se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k pozemkům v majetku města: p. p. č. 668/1, p. p. č. 690/2 a p. p.
č. 2072/1 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují v délce 11 m v rozsahu dle GP č. 2250-13505/2019
ze dne 07.01.2020 za celkovou cenu 2.200 Kč + DPH v zákonné výši, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/2 Smlouva o zřízení služebnosti pro optickou síť v ul. T. G. Masaryka, Johnova,
Dukelská, Československé armády, Husova
Identifikace:
Firma N_SYS s.r.o., IČO: 252 54 405, se sídlem Žižkova 89, 542 32 Úpice, žádá po uložení
chrániček sítě elektronických komunikací dle situačního výkresu FTTx_NMNM_ 001_TGM,
realizovaného dle smlouvy o právu provést stavbu č. 287/2017, schválené usnesením č. RM
382-16418/17 a jejího dodatku č. 273/2018, schváleného usnesením č. RM 388-16696/18, o
zřízení služebnosti inženýrské sítě v rozsahu 1688 m2, vypočteném z předložených výkazů
výměr dle GP č. 2229-70/2019, č. 2230-78/2019, č. 2226-48/2019 a č. 2235-204/2017 na
vymezení sítě elektronických komunikací na pozemcích města v k. ú. Nové Město nad Metují:
p. p. č. 659/1, 2071/1, 658/3, 652/1, 653/2, 754/5, 2091/1, 735/4, 2075/3, 2225, 2226, 2217,
2218, 2229, 2220, 368/2, 368/9, 2214, 2222, 723/2, 722/2, 722/6, 723/3, 730, 722/8, 368/7 a
st. p. č. 783, 789, 796, za cenu 100.440 Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 1073/41/19
ze dne 01.11.2019, tj. za cenu 59,50 Kč/m2, ke které bude připočteno DPH v zákonné výši.
Tato žádost byla projednána na minulé RM č. 31. Předložený bod byl po obsáhlé diskusi
radních posunut do další RM č. 32, z důvodu potřeby podrobnějšího projednání ve věci
znaleckých posudků, věcných břemen apod. Ve věci proběhla schůzka ST, MST, OMM a OF,
na které byl vysvětlen postup dle Zásad č. 2/2017. Na základě usnesení č. RM 32-1816/20 ze
dne 27.01.2020 byl dle Protokolu ze dne 28.01.2020 vybrán znalec Ing. Jiří Jezbera aby
vypracoval znalecký posudek. Dne 01.04.2020 byl doručen vypracovaný znalecký posudek č.
4317-07/20 ze dne 25.03.2020 Ing. Jiřím Jezberou. Cena za věcné břemeno dle nového
posudku zpracovaného dle požadavku města je výrazně nižší, než cena stanovená ve
znaleckém posudku Igora Noska, předložená žadatelem fy N_SYS. Původní vyjádření OMP,
žadatele a nové souhrnné vyjádření OMP ze dne 13.04.2020 je uvedené v příloze tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad Metují č.
2/2017, které byly RM rozeslány dne 07.10.2019 se cena za zřízení věcného břemene
služebnosti určuje dle znaleckého posudku. Před stavbou byla uzavřena smlouva o právu
provést stavbu a její dodatek č. 1, na jejichž základě je smlouva o zřízení služebnosti IS
žadatelem předkládána. V těchto dokumentech nebyla cena za zřízení věcného břemene
předem sjednána, proto bylo postupováno dle Zásad č. 2/2017 a úhrada byla navržena dle
znaleckého posudku. Nový znalecký posudek č. 4317-07/20 ze dne 25.03.2020 je uveden
v příloze tohoto bodu. Vše zpracováno v souhrnné příloze OMP ze dne 13.04.2020.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 38-2196/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností N_SYS s.r.o., IČO: 252
54 405, se sídlem Žižkova 89, 542 32 Úpice, v rozsahu 1688 m2, dle GP č. 2229-70/2019, č. 223078/2019, č. 2226-48/2019 a č. 2235-204/2017 na pozemcích města p. p. č. 659/1, 2071/1, 658/3,
652/1, 653/2, 754/5, 2091/1, 735/4, 2075/3, 2225, 2226, 2217, 2218, 2229, 2220, 368/2, 368/9,
2214, 2222, 723/2, 722/2, 722/6, 723/3, 730, 722/8, 368/7 a st. p. č. 783, 789, 796, zapsaných na LV
č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, Katastrální pracoviště Náchod, ve
znění přílohy tohoto bodu, a to na dobu neurčitou za celkovou sjednanou cenu 100.440 Kč + DPH
v zákonné výši, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/3 Výpůjčka části p. p. č. 2069/15 v k. ú. Nové Město nad Metují - parkovací stání
Identifikace:
Manželé [osobní údaj odstraněn], mají zájem o výpůjčku části pozemku p. č. 2069/15 o
výměře cca 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města, zapsaného na LV
10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. Na pozemku, před svým RD, zbudovali ze
zatravňovacích dlaždic parkovací stání pro 1 osobní vozidlo v souladu s příslušnými
povoleními. K parkovacímu stání rovněž zřídili nový silniční sjezd na základě s městem
uzavřené smlouvy o právu provést stavbu sjezdu.
Odůvodnění:
Parkovací stání, které se nachází u RD v MPR, vzniklo po jednáních odborných útvarů, na
základě řádného projektu, povolení OVRR a v souladu s požadavky odborných útvarů a
památkářů. Na stavbu parkovacího místa i sjezdu byly uzavřeny příslušné smlouvy o právu
provést stavbu. V roce 2019 došlo ke zbudování stání a v roce 2020 i k zaměření skutečného
provedení stavby pro DTMM. Dle vyjádření odborných útvarů a vzhledem ke splnění všech
podmínek lze nyní projednat záměr výpůjčky dle původní žádosti. Dle vyjádření PRAV je
vhodné uzavřít výpůjčku v tomto případě na dobu neurčitou (i když v jiných smlouvách, např. u
BD, je na dobu 20 let), zde však není důvod užívání omezovat dobou určitou a naopak pro
případné porušování podmínek smlouvy je jako sankce vhodnější sjednat dobu neurčitou s
danou výpovědní lhůtou (3 nebo 6 měsíční).
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 38-2197/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města poskytnout jako výpůjčku část pozemku p. č. 2069/15 o
výměře cca 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
zapsaného na LV 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu, a to
za účelem užívání a údržby vybudovaného parkovací stání pouze pro 1 osobní vozidlo, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou, že v souvislosti s užíváním nesmí docházet
k poškozování chodníku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Směna pozemku st. p. č. 209 za část pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:
Dle usnesení č. RM 32-1816/20 po zajištění GP a znaleckého posudku pro směnu části
pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře cca 200 m², druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Nové Město nad Metují z vlastnictví města Nové Město nad Metují za
pozemek st. p. č. 209 o výměře 163 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Nové Město na d Metují z podílového spoluvlastnictví pí [osobní údaj odstraněn] (podíl o
velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼) a p. [osobní údaj odstraněn] (podíl
o velikosti ¼), předkládáme RM návrh záměru města směnit výše uvedené pozemky.
Z pozemku p. p. č. 2054/1 bude GP č. 2263-037/2020 oddělena pro směnu výměra 198 m².
Pozemky budou směňované bez doplatku.
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Odůvodnění:
Smlouva o výpůjčce na část pozemku p. p. č. 2054/1 bude ukončena, na základě městem
podané výpovědi ke dni 30.04.2020. Směna pozemků je v zájmu obou stran.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 38-2198/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města směnit část pozemku p. p. č. 2054/1 o výměře 198 m², druh
pozemku ostatní plocha v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují,
zapsaného na LV č. 10001 (dle GP č. 2263-037/2020 ze dne 27.02.2020 se jedná o pozemek p. p.
č. 2054/9), za pozemek st. p. č. 209 o výměře 163 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Nové Město nad Metují, v podílovém spoluvlastnictví pí [osobní údaj odstraněn] (podíl o
velikosti ½), p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o velikosti ¼) a p. [osobní údaj odstraněn] (podíl o
velikosti ¼), zapsaného na LV č. 472, oba LV pro katastrální území a obec Nové Město nad Metují,
vedené u KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek uvedených v předloženém návrhu záměru, viz
příloha k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva ČEZ Distribuce a.s. - rozvaděč VO v ul. Rezecká
Identifikace:
Při provozování nového VO v ul. Na Hradčanech bylo zjištěno, že stávající jistič ve
stávajícím rozvaděči VO, ze kterého je osvětlení napojeno je nedostatečný a je třeba jeho
navýšení na 25 A. ORM požádalo společnost ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, o jeho
navýšení. ORM předkládá ke schválení Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční
soustavě - Rezecká 1163U, Nové Město nad Metují. Jednorázová platba za navýšení
jmenovitého proudu činí 7.500 Kč. Náklady budou hrazeny ze zbylých prostředků na položce
rozpočtu města § 2219 Chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO a MR.
Odůvodnění:
V rámci PD nového VO v ul. Na Hradčanech bylo řešeno pouze napojení ze stávajícího
rozvaděče VO na Křižovatce ul. Na Hradčanech a Rezecká. Úpravy rozvaděče nebyly řešeny.
Stávající jistič 10 A není dostatečný a v zimním období docházelo k častým výpadkům.
Proběhla schůzka na místě za účasti dodavatele VO, TS a projektanta. Bylo konstatováno, že
je nutné navýšení jmenovitého proudu jističe na 25 A. Cena za navýšení dle předložené
smlouvy činí 7.500 Kč, může být hrazena z položky rozpočtu města § 2219 Chodník podél
silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO a MR, na které zbývá 17.000 Kč. ORM doporučuje
schválení smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 38-2199/20
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě - Rezecká 1163U,
Nové Město nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a společností ČEZ Distribuce a.s.,
IČO: 24729035, na navýšení jmenovitého proudu hlavního rozvaděče na 25 A za poplatek ve výši
7.500 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/2 Podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů v rámci k. ú. Krčín
Identifikace:
V návaznosti na usnesení č. RM 34-1956/20 (zpracování odborného posudku na výsadbu
stromů v k. ú. Krčín), předkládáme RM ke schválení podání žádosti o dotaci do výzvy MŽP č.
9/2019 na projekt Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, I. etapa. Bude se jednat o
výsadbu 19 ks listnatých stromů s obvodem kmínku v 1 metru 12-14 cm, a to následovně:
ulice Okružní - 11 ks stromů, sídliště Luštinec 8 ks stromů (viz situace v příloze tohoto bodu).
V parku Krčín nebude nakonec výsadba realizována, díky mnohým připomínkám a složité
situaci s umístěním (dětské hřiště, ochranné pásmo památného stromu, inženýrské sítě).
Součástí projektu bude i nákup 19 ks zavlažovacích vaků, pořízen odborný posudek
(zpracovává fy green4plan s.r.o.) a povinná publicita. Celkové výdaje jsou ve výši cca 125.500
Kč, předpoklad dotace až 100 % (závisí na konečné ceně stromů, výzvou dán limit 1 ks
stromu vel. 12-14 cm/4.000 Kč). Neuznatelným výdajem je práce spojená s výsadbou či
kácení, bude zajištěno pracovníky TS, příp. dobrovolníky z místní komunity (výzva je
zaměřena na zapojení veřejnosti, bude potřeba zajistit PR celé akce).
Odůvodnění:
Komise ŽP doporučila začít s výsadbou nových stromů na území města. Odborný posudek na
k. ú. Krčín je téměř hotov (zpracovatel fy Green4plan s.r.o.) a v případě schválení RM bude
podána žádost o dotaci, pokud bude ještě výzva č. 9/2019 otevřena (uzavření výzvy nastane
po vyčerpání alokovaných finančních prostředků).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMM - informoval radní o změně situace (viz upravená příloha tohoto bodu) týkající
se posunu umístění 1 stromu z důvodu zjištění vedení sítí v původně navrženém místě. Ing.
Maur - se schválením podání žádosti souhlasí - dotázal se, zda-li má město nějaké informace
o možnosti čerpání dotací i pro zalesňování v městských lesích - má informaci o tom, že tyto
dotace by měly být podpořeny masivně, pro městské lesy by se mohly objevit zajímavé
dotační finance. OMM - bude ověřeno u projektových manažerek a SL. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 38-2200/20
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva životního prostředí č. 9/2019 na projekt
Výsadba stromů v Novém Městě nad Metují, I. etapa.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/3 Roční zpráva o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny
Identifikace:
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., předložila městu na základě smlouvy o
provozování kanalizace ve Vrchovinách Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město
nad Metují Vrchoviny za rok 2019. Součástí zprávy je i CD s množstvím příloh v el. podobě
(Vyrovnávací nástroj, Základní modul, Fakturace střediska, Výpočet kalkulace cen pro vodné
a stočné a další). Roční zpráva je přílohou tohoto bodu, ostatní přílohy jsou uloženy na OMM
(ORM).
Odůvodnění:
Zpráva se každoročně předkládá RM na vědomí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 38-2201/20
RM bere na vědomí Roční zprávu o provozování Kanalizace Nové Město nad Metují - Vrchoviny za
rok 2019, kterou předložila společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., jakožto provozovatel
kanalizace ve Vrchovinách, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Pořízení nového dopravního automobilu - JSDH - žádost o dotaci
Identifikace:
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále
jen "MV-GŘ HZS ČR") vyhlásilo dne 01.04.2020 pro rok 2021 v rámci dotačního programu
Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzvu JSDH_V2_2021
- Pořízení nového dopravního automobilu. Žadatelem může být obec zřizující JSDH, která
není vybavena dopravním automobilem (dále jen "DA") nebo osobním automobilem s kabinou
osádky se sedadly pro 8 a více osob vyrobeným v roce 2005 a později. Dotace je poskytována
na DA vyrobený na podvozku kat. 1 pro městský provoz nebo kat. 2 pro smíšený provoz,
s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se
sedadly nejméně 8 osob. DA může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo pro
hašení. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, max. 450 tis. Kč. Žádosti se
předkládají do dne 14.05.2020, oznámení o vyhodnocení žádostí by mělo být oznámeno na
webových stránkách MV-GŘ HZS ČR do dne 30.09.2020. Realizace pořízení v roce 2021.
V případě schválení dotace z tohoto programu je možné využít navazující program KHK, který
je pravidelně od roku 2016 vypisován (obvykle na začátku roku realizace akce, kdy jsou
známy výsledky programu MV-GŘ HZS ČR) a požádat tak o další spolufinancování projektu.
Dotace činí max. 2/3 poskytnuté dotace ze státního rozpočtu (MV-GŘ HZS ČR), max. 33,33
%. Předpokládané náklady na pořízení DA 1,5 mil. Kč. Nový DA by měl nahradit stávající DA
8 Mercedes Sprinter z roku 2002.
Odůvodnění:
Pořízení nového dopravního automobilu je zahrnuto v Plánu obnovy techniky a věcného
vybavení JSDH na roky 2019 - 2024, projednaného RM usnesením č. 403-17328/18. Nový DA
by měl nahradit stávající DA 8 Mercedes Sprinter z roku 2002. Žádost na pořízení dopravního
automobilu byla poprvé podána v roce 2019 pro realizaci v roce 2020. Žádost města obdržela
na základě předem známých hodnotících kritérií, která jsou pro rok 2021 stejná, nízký počet
bodů (6) a nedosáhla tak na alokaci pro daný rok. Dle uveřejněného seznamu se dostalo na
žádosti s počtem bodů 11 a více. Hodnotící kritéria, která jsou přílohou tohoto bodu, jsou
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přívětivá pro menší obce, pro ty, kteří nemají DA nebo mají DA starší 21 let, žádají bez
přerušení již poněkolikáté. Tím, že žádost bude podána nepřerušeně opakovaně, získá město
oproti minulému roku o 1 bod v hodnocení navíc. Zcela určitě je vhodné i přes případný další
neúspěch podávat žádost každoročně a tím získávat další body. V případě schválení žádosti
je nezbytné zahrnout položku na tuto investiční akci do rozpočtu města pro rok 2021.
Vzhledem k současné situaci bude schválení podání žádosti o dotaci předloženo ke schválení
RM a tento bod bude předložen na vědomí na nejbližším zasedání ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi k tomuto bodu zazněly dotazy radních k tomu, kolik by město mělo k dotaci doplácet
na pořízení nového vozu a jaké auto a pro koho jde. OF a ST - 600 tis. Kč činí dotace a 900
tis. Kč spoluúčast města. Jedná se o auto pro JSDH - to stávající by mělo jít pro SDH Krčín.
Ing. Maur - i zde je třeba uvažovat v kontextu s propady příjmů městského rozpočtu - jde o
900 tis. Kč, je proto k úvaze, zde skutečně musí být nakoupeno vozidlo s cenou cca 1,5 mil.
Kč. V tomto smyslu by mělo být postupováno při schválení nákupu v roce 2021.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 38-2202/20
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci dotačního programu Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí JSDH_V2_2021 - Pořízení nového dopravního
automobilu na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního automobilu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 38-2203/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Ministerstva vnitra
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci dotačního programu
Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí JSDH_V2_2021 - Pořízení
nového dopravního automobilu na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního
automobilu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 38-2204/20
RM doporučuje ZM v případě schválení dotace z dotačního programu Účelové investiční dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky na akci Nové Město nad Metují - Pořízení nového dopravního
automobilu zahrnout pro tuto investiční akci položku do rozpočtu města pro rok 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/5 Veřejná zakázka - „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č.p. 22 „Stará
škola“ Krčín“
Identifikace:
Dne 14.04.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova krovu a statické
zabezpečení objektu č. p. 22 „Stará škola“, Nové Město nad Metují“. Komise nyní předkládá
RM protokol o otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Bylo osloveno celkem 7 firem. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací
dokumentaci byla doručena celkem 1 obálka s nabídkou uchazeče. Z tohoto důvodu nebylo
přistoupeno k hodnocení nabídek. Nabídku podala fy Stavix s.r.o., ul. Türkova 828/20, 149 00
Praha 4, IČO: 27526984, s nabídkovou cenou 4.148.145,53 Kč vč. DPH za celé dílo. Zakázka
je soutěžena jako celek z důvodu zadání opravy 1 dodavateli. Zakázka je pro realizaci
rozdělena do 2 částí. Pro rok 2020 se budou realizovat tyto etapy: etapa I. „Oprava hlavních
statických poruch v základech, stěnách a stropech, etapa III. „Oprava stropu, krovu a
střešního pláště v pozdější přístavbě část B, etapa IV. „Oprava stropu, krovu a střešního
pláště v nejmladších přístavcích - část C. Pro rok 2021 je plánována etapa II. „Oprava stropu,
krovu a střešního pláště v nejstarší části objektu - část A. Smlouva o dílo je nastavena tak, že
je možné od smlouvy odstoupit v případě neschválení finančních prostředků na rok 2021. Dle
předložené cenové nabídky je cena za provedení etapy v roce 2020 ve výši 2.238.284,81 Kč
vč. DPH a v roce 2021 ve výši 1.909.860,73 Kč vč. DPH. V rozpočtu města je pro realizaci na
rok 2020 schváleno 2.100 tis. Kč. Na realizaci je poskytnuta dotace z KHK. Dotační smlouva
schválena usnesením č. RM 37-2148/20. V rámci havarijního programu MK ČR je
předkládána žádost o dotaci prostřednictvím NPÚ Josefov, který doporučil MK ČR na tuto akci
přidělení státní podpory ve výši 200.000 Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský vznesl dotaz na to, kolik dalších etap se do budoucna plánuje a kolik % budeme
mít hotovo z předpokládaného celku po realizaci obnovy krovu a zabezpečení statiky tohoto
památkově chráněného objektu. ORM + MST- částka v usnesení je na celou opravu střechy
školy a statické zajištění objektu, což by mělo být realizováno ve 2 etapách. Tím by budova
měla být zabezpečena pro další roky. Do budoucna bude ale město muset rozhodovat o tom,
zda bude do objektu investovat další finance a opravovat vnitřní prostory domu pro budoucí
pořádání akcí apod. ST - jakékoliv pokračování v rekonstrukci bude podléhat schválení akce v
rozpočtu města. To je ale třeba brát v tom současném kontextu propadu příjmů, což může mít
dlouhodobější negativní vliv na možnosti realizace takovýchto investic. Podle toho pak bude
možné říci, kolik příp. etap rekonstrukce tohoto objektu nás ještě čeká. Pan Jarolímek - objevil
se pouze 1 zájemce o zakázku - neumí si odvodit, zda tato jediná nabídka ceny je k realizaci
této akce relevantní nebo není. MST - domnívá se, že nabídka odpovídá předpokladům,
rozpočtovaná částka je o něco vyšší než předložená nabídka. Mgr. Hylský - kolik by tedy
mohlo pak ještě stát úplné dokončení rekonstrukce? MST - v současnosti je projektově
zpracováno to, co by se nyní mělo provádět. Na rekonstrukci interiérů nebyla zatím PD
schválena, tudíž ani zadána. K tomu bude třeba jednat podrobně se zástupci Spolku Krčín a s
památkáři o předpokládaném využití objektu a způsobu úprav. Od toho pak teprve vyjde
zadání pro PD, což ale bude třeba schválit v RM i ZM. Klíčové je ale nyní to, že po realizaci
obnovy krovu a statického zajištění bude objekt stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo ke
zhoršení jeho stavu. Vše ostatní pak bude záviset na finančních možnostech a vůli ZM. Dále
MST odpověděl na dotaz Ing. Maura, který se týkal získaných dotací z prostředků na památky
pro tento objekt. Jde o 2 relativně malé částky - město obdrželo dotaci od KHK ve výši 345 tis.
Kč a od MK ČR se předpokládá částka ve výši cca 200 tis. Kč. Předpokládáme ale, že když
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došlo k podpoře 1. etapy pro tento rok, tak že nám poskytnou dotaci i pro 2. etapu plánovanou
na rok 2021. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 38-2205/20
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova
krovu a statické zabezpečení objektu č. p. 22 „Stará škola“, Nové Město nad Metují“ firmě Stavix
s.r.o., ul. Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, za nabídkovou cenu
4.148.145,53 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 38-2206/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Obnova krovu a statické zabezpečení objektu č. p. 22 „Stará
škola“, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Stavix s.r.o., ul.
Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 27526984, za nabídkovou cenu 4.148.145,53 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/6 Veřejná zakázka - „Zpracování PD na Opěrnou zeď v ulici Českých bratří“
Identifikace:
Dne 14.04.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování PD pro stavební
povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci Oprava opěrné zdi v ulici Českých
bratří v Novém Městě nad Metují“ Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a hodnocení
nabídek. Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci nebyly
zadavateli doručeny žádné nabídky jak v elektronické, tak ani v listinné podobě.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v současné době je velmi problematické zadání zpracování PD z důvodu
značného vytížení projektantů, doporučujeme zahájit nové zadávací řízení, kde bude upraven
požadavek na termín pro odevzdání díla nejpozději do konce června 2021.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - pochopil správně, že nejsou kapacity na projektování? Opravdu ty kapacity nejsou
nebo jde o interní věc na OMM? OMM + ORM - kapacity projektantů opravdu nejsou, nikdo se
nepřihlásil, jsou vytížení a nemohou nám z kapacitních důvodů vyhovět. Poté odsouhlaseno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 38-2207/20
RM bere na vědomí informace o průběhu zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zpracování PD pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci Oprava opěrné
zdi v ulici Českých bratří v Novém Městě nad Metují“.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 38-2208/20
RM ukládá OMM opětovné zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
zpracování PD pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby na akci „Oprava opěrné
zdi v ulici Českých bratří v Novém Městě nad Metují“.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/7 Městská chránička pro budoucí optiku města
Identifikace:
Na
základě
investice
města
„HYPERLINK
"https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=222186" Stavební úpravy chodníků v
ulici Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují“, která má proběhnout v letošním
roce, překládky vedení ČEZ distribuce a.s., ukládání městského VO a zájmu místních firem
ukládajících optiku, poptalo ORM fy Matex HK s.r.o., ERMO spol. s.r.o., GOLDWARE s.r.o. a
N_SYS s.r.o. na uložení, příp. přiložení městské chráničky v ul. Na Strážnici a v ul.
Nahořanská. Podle rozdílných tras ukládání jednotlivých vedení, které mají poptané firmy
ukládat před realizací stavebních úprav chodníků, rozdělilo ORM naprojektovanou trasu
městské optiky na jednotlivé úseky. Jednotlivé cenové nabídky jsou přílohou tohoto bodu,
cena za uložení chráničky města v celé délce vychází, dle cenových nabídek na 553.238,62
Kč vč. DPH + cena za realizaci výkopu v Úseku 3, která by byla o cca 25.000 Kč vyšší z
důvodu realizace výkopu fy Matex HK s.r.o., která realizuje překládku vedení pro ČEZ
Distribuci a.s. Firma GOLDWARE s.r.o. namísto cenové nabídky na uložení chráničky nabídla
městu darování 1 mikrotrubičky, pro nekomerční potřeby města, z jejich chráničky v celé délce
jejich trasy v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská.
Odůvodnění:
Na základě obdržených cenových nabídek a nabídky fy GOLDWARE s.r.o. doporučuje ORM
přijmout nabídku firmy GOLDWARE s.r.o. na darování mikrotrubičky v pravostranném
chodníku v ul. Na Strážnici ve směru na Nahořany a dále v ul. Nahořanská v předpokládané
celkové délce 1228 m, dle přiložené Smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 38-2209/20
RM schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě na darování mikrotrubičky pro nekomerční
potřeby města v ul. Na Strážnici a v ul. Nahořanská mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/8 Podněty z "Křesla pro hosta" - problémy vozíčkářů s průjezdem a přístupy
Identifikace:
Na základě úkolu z PVO č. PVO 298-17703/20 bylo OMM uloženo prověřit problematiku bariér
pro vozíčkáře na chodníku od Vinárny U Drašnarů po kruhový objezd u Domu Hasičů, a dále
prověřit možnosti přístupu vozíčkářů na akce do novoměstské sokolovny. Problém na
chodníku byl konzultován s občankou, která podnět podala. Hlavním problémem pro vozíčkáře
je vjezd ke garážím u Domu hasičů, kde nejsou snížené obruby v přechodu chodníku na sjezd
a na druhé straně sjezdu. Na straně k Vinárně U Drašnarů lze obrubu překonat, na druhé
straně u přechodu pro chodce to již možné není a nutí to vozíčkáře vjet do vozovky, aby se
dostal na přechod pro chodce. ORM doporučuje provést opravu nájezdu na straně u přechodu
pro chodce, odstraněním stávajících obrub a napojení mezi asfaltem a dlažbou provést
dobetonováním. Opravu by realizovaly TS. Bezbariérový přístup do Sokolovny v Novém
Městě nad Metují v současné době není. ORM prověřovalo možnost bezbariérového přístupu
u vlastníka TJ Sokol Nové Město nad Metují. Jediný přístup pro vozíčkáře je zadem od hřiště
přes malou tělocvičnu, ale ani tento vstup nesplňuje požadavky na bezbariérovost podle
vyhlášky. Vlastník objektu v letošním roce plánuje zřízení chodníku k zadnímu vstupu, ke
kterému byl doposud přístup přes trávník. Jiné úpravy zatím vzhledem k finanční náročnosti
neplánují.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - souhlasíme s navrhovaným technickým provedením? OMM - úprava byla
projednána s TS, které to provedou a byla o tom informována i paní, která dala podnět. Dále
p. Jarolímek vznesl dotaz, kdo navrhl řešení podnětu? OMM - podnět vzešel z „Křesla pro
hosta“ a následně byl v PVO zadán OMM úkol k vyřešení. Vzhledem k tomu, že se v tomto
případě jedná o drobnou technickou úpravu, bylo dohodnuto, že ji provedou TS. Mgr. Hylský dotaz na vznik názvu "Křeslo pro hosta" a co tento pojem skrývá? ST odpověděl - název vznikl
již za doby emeritního starosty Ing. Tymela a emeritního místostarosty Ing. Nývlta a jedná se o
setkávání ST a příp. MST se seniory, na kterém se zodpovídají jejich dotazy a řeší se jejich
podněty. TAJ - většina podnětu z "Křeslo pro hosta" se řeší prostřednictvím interní PVO,
protože jde spíše o drobnější, operativní záležitosti než o zásadní investice apod. Poté
odsouhlaseno.
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 38-2210/20
RM bere na vědomí informace o bariérách pro imobilní občany na chodníku v ul. T. G. Masaryka a
o přístupu do novoměstské sokolovny, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 38-2211/20
RM souhlasí s ponecháním obruby u vjezdu ke garážím u Domu hasičů ve směru k vinárně U
Drašnarů bez úprav a s provedením úpravy nástupu na chodník na druhé straně sjezdu u přechodu
pro chodce v rámci údržby TS.
Odpovídá: TS, Provede: OMM, Termín: 27.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení

4/1 Prominutí nájmu - nebytové prostory a pozemky města (mimořádná opatření)
Identifikace:
Usnesením č. RM 36-2119/20 RM uložila OMM (OSN) oslovit stávající nájemce nebytových
prostor v majetku města v souvislosti s jejich případnými odůvodněnými žádostmi o odpuštění
nájmu nebytových prostor, a to z důvodu nemožnosti jejich podnikání, které souvisí s
mimořádným preventivním opatřením s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR,
vyhlášené vládou dne 14.03.2020. OSN byl nájemcům rozeslán informační e-mail, s výzvou k
podání informací, v jakém rozsahu tato opatření státu postihla jejich podnikání a jaké případné
úlevy ze strany města by jim pomohly řešit nastalou situaci.
Odůvodnění:
Město přistoupilo k tomuto kroku z důvodu poskytnutí pomoci nájemcům v nebytových
prostorech města, kteří se ocitli v této nelehké době mnohdy v existenčních problémech. V
příloze tohoto bodu je rovněž stanovisko MV ČR k možnostem obcí dočasně snížit nájemné
vč. vyjádření odborných útvarů.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - požádal radní o souhlas se změnou původně uváděného slova "odpuštění" na
"prominutí". Pan Jarolímek - v rámci diskuse vznesl protinávrh ve formě, že ty subjekty (viz
tabulka v příloze), které musely z důvodu rozhodnutí vlády ČR mít zavřeno, tak těm prominout
placení nájmu 3 měsíce a ty, co byly částečně omezeny v činnosti - 2 měsíce. Po krátké
diskusi radních bylo hlasováno o protinávrhu - hlasováno - 1 pro, 4 proti, 2 zdržel se protinávrh nebyl přijat. Poté radní hlasovali o původním znění usnesení - se změněným
slovem "prominutí" v názvu bodu a v usnesení - po úpravě bylo odsouhlaseno.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 38-2212/20
RM schvaluje prominutí nájmů v nebytových prostorech města a u pozemků pronajatých k
podnikání, to vše v souvislosti s mimořádnou situací související s nouzovým stavem vyhlášeným
vládou ČR, a to ve výši 100 % na dobu 2 měsíců, subjektům ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/2 Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor T. G. Masaryka č. p. 201
Identifikace:
Výpověď Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka v Novém Městě nad Metují, o celkové výměře 38 m2. Smlouva uzavřená dne
02.03.2018 mezi městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a pí Klárou Řízkovou,
Nádražní 127, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 07027711. Nájemce podal v souladu s
nájemní smlouvou ke dni 31.03.2020 výpověď této Smlouvy. Nájemné dle Smlouvy skončí
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 30.06.2020. Ve své výpovědi nájemce žádá o
zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, tzn. ke dni 30.04.2020. OSN doporučuje neprodleně
zveřejnit záměr pronájmu těchto prostor, za standardních podmínek (cena nájmu dle cenové
mapy, nájem na dobu neurčitou, tříměsíční výpovědní lhůta). Zveřejnění záměru pronájmu
bude po dobu 30 dnů.
Odůvodnění:
Podání výpovědi je v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST - problém byl dlouhodobější, osobně se přiklání k variantě usnesení B) Pan Jarolímek vznesl dotaz související s předchozím bodem. Vedoucí OSN odpověděl, že město dělá
ústupek se zkrácením výpovědní lhůty. Prominutí tak zde bude za březen a duben 2020. Poté
odhlasováno.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 38-2213/20
RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 201,
ul. T. G. Masaryka, o celkové výměře 38 m2, sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, a pí Klárou Řízkovou, Nádražní 127, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 07027711, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 38-2214/20
RM schvaluje na základě žádosti nájemce zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, tj. ukončit nájemné
nebytových prostor ke dni 30.04.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 38-2215/20
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu prostor pro podnikání v objektu č. p. 201, ul. T. G.
Masaryka, o celkové výměře 38 m2, za následujících podmínek: minimální nabídková cena 1.000
Kč/m2/rok, nájem na dobu neurčitou, tříměsíční výpovědní lhůta, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/3 Žádost o úhradu technického zhodnocení
Identifikace:
Na žádost radního p. Jarolímka je do RM opakovaně předkládána tato žádost: Nájemce
městského bytu č. 9, v bytovém domě č. p. 371, ul. Nádražní, pí [osobní údaj odstraněn], žádá
RM o možnost proplacení nákladů, které vynaložila na provedení výměny oken v bytové
jednotce. Celkové náklady na provedení výměny oken byly 37.400 Kč vč. DPH. Výměna oken
byla provedena v roce 2011 se souhlasem vlastníka. V bytovém domě č. p. 371 je na rok 2020
plánována výměna oken v rámci Plánu oprav 2020.
Odůvodnění:
Odůvodnění k žádosti o úhradu technického zhodnocení viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST - v této záležitosti odkázal na e-mailovou diskusi, která mezi radními k této záležitosti byla
vedena. Uvedl důvody, proč podporuje zamítnutí úhrady. V obsáhlé diskusi vystoupili všichni
přítomní - mj. uváděli argumenty k tomu, zda je možné a vhodné provádět zpětné úhrady,
vyjadřovali se k důvodům a obsahu změny Pravidel pro úhrady technického zhodnocení a
jejich platnosti a k postupům v této věci v minulých RM. Hlasováním bylo potvrzeno již
předchozí zamítnutí žádosti.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 38-2216/20
RM zamítá žádost nájemce bytové jednotky č. 9, v č. p. 371, ul. Nádražní, pí [osobní údaj
odstraněn], o proplacení nákladů vynaložených na provedení výměny oken, s odvoláním na
usnesení č. RM č. 32-1848/20 ze dne 27.01.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Zrušení ZUŠ Open
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany informuje RM o zrušení akce ZUŠ Open, která se měla konat v
sobotu 16.05.2020, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření ředitele ZUŠ B. Smetany: Z důvodu přerušení přímé výuky až do odvolání a s
přihlédnutím na podmínky karantény, které s největší pravděpodobností zasáhnou do tohoto
termínu, není ZUŠ B. Smetany schopna tuto akci zorganizovat.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 38-2217/20
RM bere na vědomí informaci ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují o zrušení akce ZUŠ Open, která se měla konat v sobotu 16.05.2020, ve znění přílohy tohoto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/2 Souhlas zřizovatele se zapojení MŠ Rašínova do projektu "Potravinová pomoc
dětem v KHK III - obědy do škol"
Identifikace:
KÚ Královéhradeckého kraje žádá RM o souhlas se zapojením MŠ Rašínova do projektu
"Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol" v rámci výzvy č.
30_20_010 Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Odůvodnění:
KHK předkládá MPSV ČR žádost o finanční podporu projektu "Potravinová pomoc dětem v
Královéhradeckém kraji III - obědy do škol" v rámci výzvy č. 30_20_010 Operačního programu
potravinové a materiální pomoci. Pro podání žádosti potřebují souhlasy zřizovatelů všech
zúčastněných škol.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz, zda ze souhlasu zřizovatele vyplyne závazek pro město? OŠKS - ne +
zdůvodnil. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 38-2218/20
RM souhlasí se zapojením Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, do projektu
Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol v rámci výzvy č. 30_20_010
Operačního programu potravinové a materiální pomoci a pověřuje ST podpisem Přílohy č. 2
smlouvy o partnerství v rámci této výzvy, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 Informace ředitele ZUŠ k úplatě za vzdělávání
Identifikace:
Ředitel ZUŠ B. Smetany informuje RM o ponechání úplaty za vzdělávání v ZUŠ za období
uzavření škol z důvodu koronavirové nákazy.
Odůvodnění:
Vyjádření ředitele ZUŠ B. Smetany: Výuka je prováděna v tzv. distančním vzdělávacím
procesu. Každý žák, za kterého je úplata přijata, dostává možnost svůj nárok na vzdělávání
odebrat. Rodičům žáků může škola pomoci i jinak - odsunutí plánovaného nájmu hudebních
nástrojů o jeden školní rok, odsunutí plánovaného zpoplatnění pomůcek na výtvarnou výchovu
o 1 školní rok, nebude se navyšovat školné.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s vyjádřením ředitele ZUŠ B. Smetany.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - v souvislosti se zrušením úhrady za vzdělávání v ZŠ a MŠ se dotázal, proč
nedojde ke snížení či zrušení úhrad i v ZUŠ? Prokazatelně i zde jde o menší činnost s dětmi
než za normálního stavu a oborově (taneční obor) dokonce o úplné přerušení aktivit. Pro
rodiny s více dětmi jsou tyto platby poměrně citelné, a když jsou s dětmi doma a mají pouze
60 % z platu, tak můžou mít problémy. Proto navrhuje, aby i zde byla snížena úhrada
minimálně o 50 %, nebo to nahradit veřejně deklarovaným závazkem, že v příštím roce
nedojde ke zvyšování platby. OŠKS - podle Školského zákona stanovuje úplatu ředitel ZUŠ,
proto je to zde pouze jako informace. RM ale může přijmout usnesení s doporučením snížení
úplaty za vzdělávání. Nakonec radní bod přesunuli do programu příští RM s tím, že ředitel
zpracuje do té doby návrh s požadavky přednesenými na RM 38 v rámci tohoto bodu. Ing.
Maur - s přesunutím bodu také souhlasil.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 38-2219/20
RM bere na vědomí informaci ředitele Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Nové Město nad
Metují o ponechání úplaty za vzdělávání, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 38-2220/20
RM ukládá řediteli ZUŠ B. Smetany zpracovat návrh reagující na požadavky radních, přednesené v
rámci bodu č. RM 38 - 5/3, a ve spolupráci s OŠKS ho předložit do programu jednání RM 39.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Inspekční zpráva a Protokol - ZŠ Školní
Identifikace:
Ve dnech 12. - 14.02.2020 provedli pracovníci ČŠI Královéhradecký inspektorát inspekční
činnost v Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod. Předmětem
inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání,
zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Od minulé inspekční činnosti došlo ke
zlepšení vybavení didaktickou technikou, byly zrekonstruovány a nově zřízeny některé
odborné učebny. Kladně byla hodnocena práce školního poradenského pracoviště a pestrá
nabídka zájmových aktivit. Zlepšit je třeba hospitační a kontrolní práci vedení školy. V průběhu
inspekční činnosti nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST - upozornil radní na nedostatky v řídící činnosti, které inspekce uvádí v protokolu z
kontroly. Na to bude předkládat ředitelka školy návrh opatření, která by měla vést k odstranění
a řešení nedostatků. Ze strany zřizovatele a Rady školy bude třeba zvýšený dohled na tuto
oblast. Návazně na to předložil ST návrh na doplnění 1 usnesení, které bylo RM schváleno.
Dále ST uvedl - z protokolu vyplynulo, že v ostatních kontrolovaných oblastech (např. výuka),
bylo vše v pořádku a na velice dobré úrovni.
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 38-2221/20
RM byla seznámena a bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol z inspekční činnosti, kterou
provedli pracovníci České školní inspekce Královéhradecký inspektorát ve dnech 12. - 14.02.2020 v
Základní škole Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 38-2222/20
RM ukládá ST projednat výsledky Inspekční zprávy a Protokolu s ředitelkou Základní školy Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a společně s OŠKS dohlédnout na projednání
inspekční zprávy v Radě školy.
Odpovídá: ST, Provede: OŠKS, Termín: 01.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Informace ředitelky DDM Stonožka k úplatě za vzdělávání
Identifikace:
Ředitelka DDM Stonožka informuje RM o situaci ohledně úplaty za vzdělávání za období
uzavření škol z důvodu koronavirové nákazy.
Odůvodnění:
Vyjádření ředitelky DDM: Pokud bude výuka zahájena do poloviny května, bude pokračovat až
do konce června (normálně končí dne 31.05.), pak se úplata vracet nebude. Pokud nebude
činnost zahájena do konce května, bude se úplata vracet. Situaci konzultujeme s ostatními
řediteli DDM.
Vyjádření OŠKS: O vývoji situace budeme informovat RM, s ředitelkou DDM jsme v kontaktu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 38-2223/20
RM bere na vědomí informaci ředitelky Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují,
Malecí 588, o situaci s vybíráním úplaty za vzdělávání, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 38-2224/20
RM ukládá OŠKS informovat RM o vývoji s vybíráním úplaty za vzdělávání v Domě dětí a mládeže
Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/6 Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony III - MŠ Rašínova
Identifikace:
Ředitelka MŠ Rašínova žádá RM o souhlas s realizací projektu s názvem "Vzdělávání s
radostí III" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - dotaz, zda z toho vyplývá pro město nějaký závazek? OŠKS - ne +
konkretizoval. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 38-2225/20
RM souhlasí s realizací projektu Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600, s názvem
"Vzdělávání s radostí III" financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva
č. 02_20_080, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2020
Identifikace:
Informace o hospodaření města, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
OF předkládá RM předběžnou informaci o hospodaření města ke dni 31.03.2020. Rozpočet
dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši 63.053,14 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši
54.874,97 tis. Kč. Aktuální přebytek hospodaření tedy činil 8.178,17 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - jak již avizoval v některých předchozích bodech - upozorňuje na nezbytnost začít
se vážně zabývat předpokládanými schodky v příjmové části rozpočtu města. Jako vhodné
vidí, aby fakticky každý měsíc byla do RM předkládána informace o dalším vývoji rozpočtu
města. Zajímá ho v této souvislosti, zda jsou nějaké hmatatelné aktivity SMO ČR v otázce
změn v rozpočtovém určení daní. Rozhodně nás ale čeká revize investičních plánů. ST - ze
strany SMO ČR jsme žádné informace k tomuto nedostali, prověříme to. Každopádně revize
investic a zaměření se na rozpočet je nezbytné. Ing. Kunte - vývoj daní je pravidelně
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sledován, stejně další mimořádné příjmy nebo úspory výdajů - není problém dávat do RM
report častěji. ST - mohou být určitě již co nejdříve vytipovány investice, které lze pozastavit.
Ing. Maur - požádal o zařazení tohoto bodu do programu RM 39. ST - není si jist, že to bude
dostatečně zpracováno, doporučil by "ob jednu RM", tj. dne 18.05.2020, RM 40, ale pokud
bude dostatek podkladů, tak již RM 39. TAJ - vzhledem k tomu, že půjde mj. o investice,
zařadil by to do článku Rozvoj. Ing. Maur - kromě investic je třeba se začít připravovat i na
redukce případných ostatních výdajů v rozpočtech, a to jak města, tak jeho organizací. I na
tom je třeba začít pracovat ihned. Ing. Němeček - ke snižování provozních výdajů - připomněl
problematiku řešení snížení při dřívější finanční krizi, kdy původní návrh z FV byl 10 %, pak
bylo jednáno o 5 % a nakonec z toho byla s bídou 3 % a i to bylo doprovázeno velice
negativními reakcemi některých ředitelů i zastupitelů. Na základě další diskuse bylo doplněno
usnesení s úkolem pro ST zajistit ve spolupráci s MST, OMM a OF předložení investic k revizi
na příštím zasedání RM a dále se zabývat i přípravou úsporných opatření v oblasti provozních
nákladů.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 38-2226/20
RM bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.03.2020, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 38-2227/20
RM ukládá ST zahájit přípravu úsporných opatření k pokrytí předpokládaných poklesů daňových
příjmů a společně s MST, OMM a OF předložit na RM 39 přehled investičních akcí, které by
v případě potřeby bylo možné pozastavit nebo odložit.
Odpovídá: OMM, Provede: OF, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Žádost o dotaci Spolku za záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého
Identifikace:
Spolek za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého, Českých bratří 1014, Nové Město nad
Metují (dále jen "Spolek") žádá o poskytnutí dotace na splátku za zakoupení mobiliáře kaple,
ve znění přílohy k tomuto bodu. Spolek byl založen v roce 2018 za účelem záchrany kaple Sv.
Jana Nepomuckého v ul. Českých bratří, aby mohla nadále sloužit svému účelu. Spolek v
listopadu 2018 kapli zakoupil. V roce 2019 ZM svým usnesením č. ZM 8-238/19 dne
19.09.2019 schválilo poskytnutí dotace na zakoupení mobiliáře kaple (barokní chrámová
architektura - především oltář a kazatelna) ve výši 150 tis. Kč.
Odůvodnění:
Žádost byla zařazena do seznamu žádostí o dotace a dary, o kterých rozhoduje RM. Na
základě předběžného stanoviska většiny radních je tato žádost předložena k samostatnému
rozhodnutí obdobně jako v roce 2019 a dotace bude řešena schválením RO. Cena mobiliáře
byla sjednána ve výši 500 tis. Kč a v současnosti je splaceno 300 tis. Kč a dohodnuty splátky
67 tis. Kč v letech 2020 a 2021 a 66 tis. Kč v roce 2022.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
ST podal radním úvodní komentář - spolek upravil svou původní žádost a bude rád za částku
50 tis. Kč. OF - podpořil navržený postup. Ing. Prouza - s 50 tis. Kč souhlasí. Mgr. Hylský také souhlasí. Pan Jarolímek - domníval se, že bude záležitost postoupena do ZM i v případě
částky 50 tis. Kč. ST - žadatelé na částku spěchají, proto město požádali, zda by to mohlo
projít jenom RM, aby se tím vše urychlilo. Pravomoce na rozhodnutí nyní máme, peníze také,
ale do ZM, pokud tak radní svým hlasováním rozhodnou, tak to zařadit také můžeme.
Protinávrh p. Jarolímka - dotace 50 tis. Kč a předat k rozhodnutí do ZM - hlasováno - 1 pro, 6
proti, 0 zdržel se - protinávrh nebyl přijat. Hlasováno o navrženém znění usnesení - dotace 50
tis. Kč - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se - bylo schváleno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 38-2228/20
RM schvaluje poskytnutí dotace Spolku za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého, Českých bratří
1014, Nové Město nad Metují, ve výši 50 tis. Kč na zakoupení mobiliáře kaple, ve znění přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 38-2229/20
RM schvaluje RO - zahrnutí položky Dotace Spolku za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého na
zakoupení mobiliáře (§ 3322) ve výši 50 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3326 položka Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Dotace 2020 - žádosti
Identifikace:
Posouzení žádostí o poskytnutí dotací (darů) z rozpočtu města. Všichni radní obdrželi tabulky
se souhrnem žadatelů s tím, že měli předložit své individuální návrhy na poskytnutí podpory
jednotlivým žadatelům. Návrhy radních budou zpracovány do souhrnné tabulky (konečná
verze přílohy) a předloženy na jednání RM 38. Vybrané dlouhodobé činnosti spolků nemusí
být řešeny formou dotací, ale mohou být oceněny formou neúčelového daru.
Odůvodnění:
RM vyhodnocuje žádosti a schvaluje výši poskytovaných dotací. O přidělených dotacích pak
RM následně informuje ZM. Byly doručeny žádosti ve znění přílohy. Celková částka schválená
v rozpočtu činí 550 tis. Kč a dále částky, které jsou do rozpočtu zahrnuty jmenovitě
(cyklobusy, festival komedie, stacionář Nona, bazén - příspěvek na plavání). Částka 160 tis.
Kč je dále v rozpočtu vyčleněna na dobrovolnickou činnost s mládeží. Konečná částka
poskytnutých příspěvků bude stanovena s využitím hodnotící tabulky s příp. její korekcí
stanovenou RM jako hodnotící komisí. Celá tabulka bude ještě předložena jako informace pro
ZM. Dotace vyšší než 50 tis. Kč a dary vyšší než 20 tis. Kč musí být ZM také schváleny.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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Z podrobnějšího projednání:
Po rozsáhlé diskusi bylo hlasováno o souhrnné tabulce, která vzešla z návrhů jednotlivých
radních. Tam, kde nedošlo ke shodě, byl akceptován návrh nejvyšší částky, na které by se
většina radních shodla s tím, že zbývající nerozdělená částka 17 tis. Kč byla použita k
navýšení dotací v sociální oblasti. V části Kultura se u položek 15 a 16 p. Ing. Prouza se na
vlastní žádost vyloučil z hlasování, neboť se na dané aktivitě přímo podílí. Tabulka byla
schvalována jako celek.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 38-2230/20
RM schvaluje poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a dlouhodobou činnost
neziskové organizace v oblasti kultury ve prospěch občanů města Nové Město nad Metují, za
dlouhodobou činnost spolku v oblasti společenských aktivit a zachování tradičních spolkových
činností a za činnost organizace v sociální oblasti dle konečné verze přílohy takto: Český svaz
bojovníků za svobodu Nové Město nad Metují (dále jen NM) 4 tis. Kč, Český svaz včelařů ZO NM 6
tis. Kč, MO Českého rybářského svazu NM 5 tis. Kč, MS Vodní záchranná služba ČČK NM 13 tis.
Kč, ZO Českého zahrádkářského svazu NM 2 tis. Kč, Oblastní spolek ČČK Náchod 5 tis. Kč, Český
červený kříž - místní skupina NM 10 tis. Kč, Příležitost k podání ruky z.s., NM 5 tis. Kč, Český svaz
chovatelů ZO Výrov, NM 5 tis. Kč, Český svaz chovatelů ZO NM 10 tis. Kč, Spolek Nezávislá
společnost Luštinec, NM 15 tis. Kč, SK Krčínský prak z.s., NM 5 tis. Kč, Myslivecké sdružení NM Krčín NM 4 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoviny 5 tis. Kč, POZNÁVÁNÍ spolek NM 10 tis.
Kč, Polyfonní sdružení NM 10 tis. Kč, Skupina neprofesionálních výtvarníků NM 5 tis. Kč,
AKADEMICKÉ TÝDNY, o.p.s., NM 3 tis. Kč, Spolek Krčín NM 15 tis. Kč, Česká křesťanská
akademie z.s. NM 5 tis. Kč, Diakonie ČCE, středisko ve Dvoře Králové nad Labem 10 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 38-2231/20
RM schvaluje poskytnutí dotací dle konečné verze přílohy takto: Mateřské centrum Na zámečku
NM 10 tis. Kč, Spolek za záchranu kaple Sv. Jana Nepomuckého (údržba) 10 tis. Kč, Sbor
dobrovolných hasičů - Vrchoviny (údržba techniky) 3 tis. Kč, Polyfonní sdružení NM (hudební
doprovod) 10 tis. Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (interaktivní okruh) 5 tis.
Kč, Joseph Michael Bartoň Dobenín NM, IČO: 60895896, (výstava Lepidlo – nůžky – papír) 10 tis.
Kč, Městský klub NM - Smíšený pěvecký sbor Kácov NM 25 tis. Kč, Sbor církve bratrské NM 10 tis.
Kč, Spolek Podskaláků, NM 10 tis. Kč, David Novotný Náchod, IČO: 66302129, 10 tis. Kč, DLNK
s.r.o. NM 5 tis. Kč, [osobní údaj odstraněn] NM, 8 tis. Kč, Helena Rezková, Vlkov, Jaroměř, IČO
74900803, 10 tis. Kč, [osobní údaj odstraněn], Fukanec NM 10 tis. Kč, Péče o duševní zdraví, z.s.
Pardubice 20 tis. Kč, Salinger z.s. Hradec Králové 10 tis. Kč, NONA 92, o. p. s. NM (služba sociální
rehabilitace) 10 tis. Kč, Oblastní charita Hradec Králové 27 tis. Kč, Euroregion Pomezí Čech Moravy
a Kladska - Euroregion Glacensis, Rychnov nad Kněžnou 30 tis. Kč a RM dále pověřuje ST
podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle vzorové smlouvy. Ostatním žadatelům,
kteří nejsou uvedeni v usnesení RM, nebylo vyhověno z důvodu, že požadovaný účel poskytnutí
dotace není v souladu se záměry města.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 38-2232/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru jako ocenění za soustavnou a
dlouhodobou činnost neziskové organizace v oblasti práce s mládeží, kultury a sociálních služeb ve
prospěch občanů města Nové Město nad Metují a za činnost organizace v sociální oblasti dle
konečné verze přílohy takto: Laxus, z.ú., Nymburk 25 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec,
Domov svatého Josefa Dvůr Králové 50 tis. Kč, Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Anežky
České Červený Kostelec 50 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů NM 45 tis. Kč, Junák - český skaut,
středisko „ÚTA“ NM 60 tis. Kč, Mateřské centrum Na zámečku NM 55 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 38-2233/20
RM doporučuje ZM schválit dotace dle konečné verze přílohy takto: Život Hradec Králové o. p. s.
70 tis. Kč, Centrum Najáda s.r.o. NM 950 tis. Kč, Městský klub NM 1 000 tis. Kč, NONA 92, o. p. s.
NM 450 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Veřejná zakázka - Radarová sestava, silniční rychloměr se zástavbou do vozidla
Identifikace:
Dne 30.03.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Radarová sestava,
Silniční rychloměr se zástavbou do vozidla. Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání
obálek a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byla doručena pouze 1
obálka s nabídkou uchazeče. Z tohoto důvodu komise nepřistoupila k hodnocení nabídky.
Nabídku předložila fy Ramet s.r.o., Letecká 1110 Kunovice, IČO: 44018746, s nabídkovou
cenou 910.343,50 Kč vč. DPH. V rozpočtu města na rok 2020 je na tuto akci schválena částka
ve výši 930.000 Kč. Hodnotící komise doporučuje uzavření smlouvy s uchazečem, který zaslal
svou nabídku, za cenu v místě obvyklou.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 38-2234/20
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu:
Radarová sestava, Silniční rychloměr se zástavbou do vozidla, firmě Ramet s.r.o., Letecká 1110,
Kunovice, IČO: 44018746, za nabídkovou cenu 752.350,00 Kč bez DPH, tj. 910.343,50 Kč vč. DPH.
Odpovídá: MP, Provede: MP, Termín: 31.07.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 27

ZÁPIS Z PORADY
RM 38 ze dne 20.04.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

6/5 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace, vyřazení a převodu majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení a převod zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 38-2235/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Technických služeb města
Nové Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/6 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování BOZP a PO
Identifikace:
RM dne 22.11.2010 schválila toto usnesení č. RM 205-8475/10: "RM schvaluje Smlouvu o
poskytování odborných služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a služeb požární
ochrany ve znění předložené přílohy č. RM 205 - 7/11 a pověřuje ST jejím podpisem."
RM dne 23.02.2012 schválila toto usnesení č. RM 234-9922/12: "RM schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování odborných služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a služeb
požární ochrany ze dne 25.11.2010, ve znění přílohy č. RM 234 - 7/12."
Paní Petra Mrázková, IČO: 72918144, předkládá RM žádost o navýšení měsíční odměny a o
úpravu této odměny každoročně podle průměrné míry roční výše inflace. Dodatek č. 2 ke
smlouvě se týká zvýšení původní měsíční odměny z 4.650 Kč na měsíční odměnu 5.500 Kč a
doplnění o každoroční navyšování odměny o roční míru inflace s účinností ode dne
01.05.2020.
Odůvodnění:
Ke zvýšení měsíční odměny za služby poskytované v oblasti bezpečnosti práce a požárních
ochrany dochází na základě žádosti pí Petry Mrázkové, IČO: 72918144. Tato odměna nebyla
od roku 2012 valorizována. Za období 2013-2020 činí navýšení podle valorizace výše inflace
5.144 Kč. V případě každoroční valorizace by za období 2013-2019 bylo vyplaceno 5.928 Kč.
Z tohoto důvodu je RM předkládán dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování odborných služeb
bezpečnosti ochrany zdraví při práci a služeb požární ochrany. Dodatek se týká zvýšení
původní měsíční odměny 4.650 Kč na měsíční odměnu 5.500 Kč ode dne 01.05.2020.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz p. Jarolímka - zda schválení obsahu smlouvy PRAV znamená např. i to, že posuzuje
smlouvu a její uzavření z pohledu pravidel pro zakázky apod. TAJ prověřil dotazem u PRAV s
tím, že její posouzení smluv (viz její podpis v Předkládacím návrhu) se týká pouze právních
náležitostí dané smlouvy. Dodržení např. pravidel postupu pro zakázky tohoto typu apod., je
plně věcí předkladatele, který je povinen navrhovaný postup a změny smluv z něj vyplývající,
radním vysvětlit. Poté odsouhlaseno.
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K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 38-2236/20
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování odborných služeb bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a služeb požární ochrany mezi městem Nové Město nad Metují a pí Petrou
Mrázkovou, IČO: 72918144, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/7 Navýšení § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 25-1469/19 25 schválila podání nabídky do Veřejné zakázky: Dílčí
část č. 18 - Sociální rehabilitace - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy - Novoměstsko. Město na základě Smlouvy o poskytování
sociálních služeb na služby sociální rehabilitace zajišťované Centrem sociálních služeb Mandl
obdrží v letech 2020-2022 celkovou částku 3.073.625 Kč. Na rok 2020 pak připadá částka
1.229.450 Kč. OF navrhuje RO - navýšení § 4344.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že částka pro Centrum sociálních služeb Mandl bude proplacena na
základě fakturace a ne formou dotace, je navýšení rozpočtu města v kompetenci ZM.
Schválený rozpočet uvažoval s odhadem dotace (tedy s navýšením rozpočtu) ve výši cca 300
tis. Kč. Část uvolněných vlastních prostředků v rozpočtu § 4344 již byla použita RM
k provedení RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 38-2237/20
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 4344 - sociální rehabilitace - Centrum prevence
Mandl v příjmech i výdajích rozpočtu o celkovou částku 1.229,45 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2019 a o plánech
kontrol na rok 2020 odborů a oddělení MěÚ pro finanční oblast
Identifikace:
Kontrolor-interní auditor předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených kontrolách
vedoucích odborů a oddělení ve finanční oblasti uskutečněných v roce 2019 a plánovaných na
rok 2020 (dále jen „Souhrnná zpráva FK“), ve znění přílohy tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Každoroční předkládání Souhrnné zprávy FK je realizováno dle požadavku vedení města na
základě vyhotovených přehledů kontrol jednotlivými vedoucími odborů a oddělení MěÚ. Jejich
řídící kontrolní činnost je nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému města, a to ve
finanční oblasti.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 38-2238/20
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o realizovaných řídících kontrolách v roce 2019 a o plánech
kontrol na rok 2020 odborů a oddělení MěÚ pro finanční oblast, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2019 a o plánech
kontrol na rok 2020 odborů a oddělení MěÚ pro oblast GDPR
Identifikace:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů předkládá RM Zprávu o plánovaných a provedených
kontrolách vedoucích odborů a oddělení v oblasti GDPR uskutečněných v roce 2019 a
plánovaných na rok 2020 (dále jen „Souhrnná zpráva GDPR“), ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Každoroční předkládání Souhrnné zprávy GDPR je realizováno dle požadavku vedení města
na základě vyhotovených přehledů kontrol jednotlivými vedoucími odborů a oddělení MěÚ.
Jejich řídící kontrolní činnost je nedílnou součástí vnitřního kontrolního systému města, a to v
oblasti ochrany osobních údajů.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 38-2239/20
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o realizovaných řídících kontrolách v roce 2019 a o plánech
kontrol na rok 2020 odborů a oddělení MěÚ pro oblast GDPR, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Smlouva o poskytnutí služeb Dimatex CS, spol. s r. o.
Identifikace:
Smlouva o poskytnutí služeb č. 33/2020 mezi městem Nové Město nad Metují a fy Dimatex
CS, spol. s r. o., IČO: 43224245, Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, o umístění 11 ks
kontejnerů na nepotřebný textil a obuv na určených stanovištích pro nádoby na tříděný odpad,
ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o smlouvu nahrazující stávající smlouvu včetně 3 příloh. Stará smlouva bude
ukončena a na ni naváže tato nová - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 38-2240/20
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb č. 33/2020 mezi městem Nové Město nad Metují a fy
Dimatex CS, spol. s r. o., IČO: 43224245, Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou, na zajištění vývozu a
manipulace s odloženým textilem a obuví provozovatelem (smlouva nahradí stávající smlouvu č.
261/2017 ze dne 30.11.2017 vč. jejich příloh) tak, aby nedocházelo k odkládání materiálu mimo
kontejnery, vše ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Problematika koronaviru COVID-19 - aktuální informace
Identifikace:
Aktuální informace ST a MST k řešení problematiky koronaviru COVID-19 v Novém Městě
nad Metují. Přehled hlavních aktivit v období ode dne 06.04.2020 do dne 16.04.2020 viz
příloha tohoto bodu. Ostatní informace byly podány ústně přímo na jednání RM.
Odůvodnění:
Informace vedení města pro radní o postupu města a MěÚ při řešení problematiky koronaviru
COVID-19 v Novém Městě nad Metují ode dne 06.04.2020 do dne 16.04.2020.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST, MST a TAJ informovali radní o postupném uvolňování mimořádných opatření v rámci
COVID-19 a o souvisejích krocích ze strany MěÚ, města a jeho organizací. TAJ podrobně
informoval o současném provozu MěÚ, MST informoval o zajišťování knih pro seniory z MKN
a o založení FB skupiny Novoměstský koloniál - pro živnostníky a občany - nabídky služeb a
zboží.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 38-2241/20
RM bere na vědomí "Informace o činnosti bezpečnostní rady města a krizového štábu Nové Město
nad Metují – 06.04. – 16.04.2020", ve znění přílohy tohoto bodu, a dále informace ST a MST
přednesené přímo na jednání RM.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ ST - informoval radní o zařazení nabídky obdržené po uzávěrce podkladů RM od fy EG
Real a.s. na koupi bývalého hotelu Metuj do programu jednání příští RM 39, tj. dne
04.05.2020.
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2/ MST - otevřel diskusi k e-mailové komunikaci p. Jarolímka a radních na téma "smysluplný
rozvoj města" - činnost ORM. O rozvoji jako takovém rozhodují zastupitelé - podle toho, jaký
schválí rozpočet, tak jsou potom rozvojové (nejčastěji investiční) aktivity realizovány
prostřednictvím OMM a jeho pracovníků. Tito pracovníci mají jeho plnou důvěru a podporu. Je
dobré se podívat na velký nárůst objemu investic realizovaných v posledních letech. Rovněž
schopnost získávat a čerpat dotace z externích zdrojů je na podstatně vyšší úrovni. Dále v
diskusi vystoupili ST, který podpořil hodnocení MST a uvedl, že celou oblast rozvoje města
ovlivňuje mnoho faktorů a ne každému se vše líbí a vše mu vyhovuje. Některé aktivity pak
mohou jít napříč zájmu různých skupin a jednotlivců, které chtějí pak některé aktivit utlumit,
změnit či řešit jinak. Od toho jsou ale zvolené orgány, aby nastavovaly parametry, jak mají
uvedené aktivity být realizovány. Pan Jarolímek - protože tuto záležitost nastartoval, tak k ní
uvádí, že to je jeho osobní pohled na věc, má prostě tento názor, vadí mu různé nedostatky,
které podle něj vyplývají z nedostatků v práci úředníků. Má pocit, že by to mělo být jinak a je
přesvědčen, že rozvoj města nefunguje jak by měl. Dále vysvětloval, proč navrhoval opatření,
kterými by RM uložila povinnost předkladateli bodů jednání RM a ZM - přikládat v rámci
podkladů k jednotlivým bodům jednání i vyjádření osob či institucí v případě, kdy se
předkladatel bodu jednání na takovéto vyjádření odkazuje. Cestu ke zlepšení mj. vidí v
personálních změnách. Ing. Prouza - upozornil, že k provádění personálních změn zde není
RM či ZM, ale je to ze zákona věcí TAJ. Pan Jarolímek - zopakoval, že říká svůj názor na
danou oblast a její řešení. Ing. Němeček - zmínil dřívější připomínky k oblasti rozvoje města byly i k personální oblasti, např. k tomu, že pracovníci nebydlí v Novém Městě nad Metují, což
je nemusí ve svém důsledku dostatečně motivovat. Bylo kritizováno "nestíhání" některých
úkolů a mělo být řešeno posílení ORM apod. Je přesvědčen, že je nutné, aby RM vedla k této
oblasti diskusi např. na další RM.
3/ Ing. Němeček - dotaz na to, kdy bude zahájen svoz biologického dopadu prostřednictvím
rozmísťovaných velkokapacitních kontejnerů? Lidi začínají vozit tento odpad do lesa. ST vyvíjíme snahu a jednáme intenzivně se zástupci svozové firmy. Jakmile bude něco
aktuálního, dáme vědět. Pan Jarolímek - v Dobrušce prý už tento svoz funguje, ale nemá to
ověřeno. ST - ověříme a jednáme. (POZN.: Po následném jednání se svozovou firmou je
předpoklad zahájení svozu ode dne 04.05.2020.)
Jednání RM 38 skončilo v 15:55 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 38 vyhotoven dne:
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Zápis z RM 38 vypraven dne:
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