Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 62 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 06.04.2021
zasedací místnost (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

15:00

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

15:00

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

15:00

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

15:00

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

15:00

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

15:00

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

15:00

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

15:00

Plná

Omluven

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:04

13:39

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:42

14:44

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:40

13:47

Částečná

13

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:50

14:43

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová v.r.
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.04.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Aktuální situace v mateřských školách

2/2

Zápis č. 9. z jednání KKULT

2/3

Zápis č. 7 z jednání KSPORT ze dne 30.03.2021

2/4

Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům

2/5

Rezignace člena KSPORT

2/6

Jmenování člena KSPORT

2/7

Žádost Sportovního centra – předfinancování dotace na rok 2021

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Leštinská

3/2

Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD ČR v obci Nové Město nad Metují

3/3

Cyklostezka u AMMANN(u) - směna pozemků a zřízení předkupního práva

3/4

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p. č. 368/4,
368/8, 368/2, 368/6, 368/7, 368/9, 437/4 a 439/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G.
Masaryka

3/5

Výpůjčka pozemků v areálu Sportovního klubu Nové Město nad Metují

3/6

Prodej pozemku p. p. č. 30/2 a části pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín, ul. Bratří Čapků

3/7

Výpůjčka části pozemku (chodníku) pro umístění předzahrádky - CAFÉ POHODA JAZZ

4.

Správa nemovitostí

5.

Rozvoj

5/1

Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM

5/2

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok
2021 - příspěvky města

5/3

VZ - „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“

5/4

DZ místa pro přecházení ul. Havlíčkova

5/5

Vyhrazené parkovací stání ul. Nádražní
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5/6

Kabelizace optickou sítí ul. Nerudova, B. Němcová

5/7

VZ - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují

5/8

Rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce komunikace Na Bořetíne“

5/9

Žádost o dotaci na projekt Geomorfologická stezka Libchyňským údolím

5/10

Žádost o vyjádření k PD a ke zřízení sjezdu pro RD v ul. Smetanova v Novém městě nad Metují

6.

Finance

6/1

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Zpráva o činnosti Městského úřadu 2020

7/2

Dodatek č. 1 k smlouvě o technické podpoře ze dne 29.09.2020

7/3

Rezignace zastupitelky Mgr. Ireny Kupkové + Osvědčení o nastoupení do funkce člena
zastupitelstva

7/4

Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2020 a o plánech kontrol na rok 2021
odborů a oddělení MěÚ pro finanční oblast

7/5

Smlouva o poskytování služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti
na území obcí KHK II

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 54-3118/20

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Držáky na pověšení věnců

Zadání:

ukládá
TS opravu plůtku ve Spech u pomníku Obětem 1. světové války.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Rozsah poškození plotu je větší, je nutné nejdříve autogenem vyrovnat rohové
sloupky, celý plot vyrovnat, očistit a natřít.
Také celý prostor vyčistit a odstranit náletovou zeleň. Vzhledem k nepříznivému
počasí v březnu jsme uvedené práce neprovedli.
Z tohoto důvodu žádám o nový termín splnění zadaného úkolu.

Číslo úkolu:

RM 54-3112/20

Název:

Doplnění dopravního značení v ul. Nerudova

Zadání:

souhlasí
s umístěním dopravního značení č. B28 "Zákaz zastavení" v ul. Nerudova na základě
požadavku DI PČR a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení a umístění
dopravního značení.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

30.03.2021: Žádost o nový termín. Proběhlo stanovení DZ, značka bude umístěna dle
možností TS.

Číslo úkolu:

RM 54-3097/20

Název:

Umístění dopravního značení do ul. Tumlířova - Průjezd zakázán

Zadání:

souhlasí
s umístěním dopravního značení č. B32 "jiný zákaz" s nápisem "Průjezd zakázán" v
ul. Tumlířova ve Spech a pověřuje OMM zajištěním potřebných povolení a umístění
dopravního značení.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

29.032021: Žádost o nový termín. Čekáme na nabytí právní moci stanovení
dopravního značení. Následně bude DZ umístěno.

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 06.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 05.04.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 17.05.2021
Původní plnění: 05.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 47-2749/20

Zodpovědný: Čečetková Alena

Název:

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

Zadání:

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

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 29.03.2021.
RM na svém jednání dne 22.03.2021 projednala změnu umístění turistické vývěsní
mapy a turistických směrovek. V současné době je požádáno o územní souhlas a
objednána úprava stávající turistické mapy a výroba držáku pro umístění směrovek
na budovu čp. 1225 (Spolkový dům) a na budovu čp. 78 (Úřad práce). Práce jsou
zadány u uměleckého kováře p. P. Hartmanna.

Číslo úkolu:

RM 47-2748/20

Název:

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

Zadání:

souhlasí
s úpravou stávajícího turistického směrovníku a s umístěním turistické mapy v ul.
Komenského u odpočinkového místa s lavičkami před č. p. 26 (křižovatka s ul.
Sokolská), ve znění žádosti Klubu českých turistů v příloze tohoto bodu, s
podmínkou, že turistická mapa umisťovaná do ul. Komenského a úprava stávajícího
směrovníku budou v provedení od uměleckého kováře (viz provedení stávající
turistické mapy na náměstí Republiky). Toto kovářské provedení uhradí město Nové
Město nad Metují. RM požaduje po žadateli doložit písemné vyjádření Policie ČR,
Dopravní inspektorát Náchod, a závazné stanovisko státní památkové péče k
umístění turistické mapy v ul. Komenského, které si žadatel musí zajistit pro vydání
územního souhlasu.

Založeno:

10.09.2020

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 29.03.2021:
Umístění turistické vývěsní mapy v zeleni v ulici Komenského u křižovatky s ul.
Sokolská nebylo ze strany Policie ČR Dopravní inspektorát Náchod povoleno.
Podoba úpravy stávajícího turistického rozcestníku v zeleni v ul. Komenského u
křižovatky s ul. Sokolská je zatím v jednání s uměleckým kovářem p. P. Hartmannem.

Termín plnění: 17.05.2021
Původní plnění: 29.03.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena

Termín plnění: 14.06.2021
Původní plnění: 29.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 56-3239/21

Zodpovědný: Daniszová Lenka

Název:

Žádost fy AUTEX-BABY o prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden
2021

Zadání:

odkládá
rozhodnutí o případném prominutí nájmu nebytových prostor za měsíc leden 2021 p.
Leoši Chmelařovi, fy AUTEX-BABY, za užívání pronajatých nebytových prostor na
adrese náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují. S odkladem 3 měsíců, kdy již
mohou být známy nové podmínky podpory podnikatelům dle Ministerstva průmyslu a
obchodu v rámci "Výzva 3 k programu COVID - Nájemné".

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Dne 12.01.2021 byl na podatelnu MěÚ doručen dopis p. Leoše Chmelaře, IČO:
16801491, ve věci odstoupení od jeho žádosti o prominutí nájmu nebytových prostor
za měsíc leden 2021, podané dne 06.01.2021. Tímto považujeme celou záležitost za
vyřízenou.

Číslo úkolu:

RM 56-3226/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují - lokalita Malecí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-2008867/SOBS VB/01, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k částem pozemků v majetku města: p. p. č.
452/1, 2064/2, 2064/3, 561/1, 624/1, 624/4 a 641/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují
a obci Nové Město nad Metují, v rozsahu cca 302 bm (přepočet 303,7 m2) dle
situačního náčrtu za cenu 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši (skutečný rozsah
věcného břemene a cena bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

23.03.2021 - Navrhujeme vyřadit ze sledování. Dne 04.03.2021 budoucí oprávněná
z věcného břemene (ČEZ Distribuce) sdělila prostřednictvím svého zástupce, že
nepodepíše smlouvu (ze strany města byla již podepsána), a to z důvodu výši její
ceny se kterou původně souhlasila. po výpočtu E-břemen, které budou součástí
smlouvy, zašle městu nový návrh smlouvy s novou cenou za VB. Bod bude tak znovu
předložen do RM.

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 30.03.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 23.03.2021
Původní plnění: 22.02.2021

16.02.2021. Žádost o prodloužení termínu ke splnění úkolu.
Dne 11.02.2021 bylo zástupcem žadatele e-mailem sděleno, že žadatel
pravděpodobně nepodepíše smlouvy budoucí o věc. břemeni, z důvodu že došlo ode
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dne 01.01.2021 ke změně zákona o oceňování majetku a cena za věcné břemeno
bude zřejmě jiná.
Dne 11.02.2021 byl e-mailem ze strany OMP vyzván zástupce žadatele, kdy dojde k
podpisu budoucí smlouvy o věc. břemeni.

Číslo úkolu:

RM 60-3456/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, "MŠ Rašínova" a "MŠ
Na Františku", ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 60-3442/21

Název:

SOPPS - uložení optické sítě v lokalitě Malecí

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu optické sítě s názvem "Kabelizace optickou sítí
MALECÍ II" na pozemcích p. č. 439/1, 2063, 446/10, 2064/2, 619/12, 619/10, 619/20,
619/14, 619/22, 624/8, 638/1, 619/13, 619/17, 617/3, 619/9, 617/2, 617/1, 597/3 v k.
ú. Nové Město nad Metují 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.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 60-3440/21

Název:

Žádost o znovupovolení předzahrádky

Zadání:

souhlasí
s navrženým postupem pro budoucí povolování předzahrádek v místě Městské
památkové rezervace formou smlouvy o výpůjčce a ukládá OMM řešit žádosti na
umístění předzahrádky v Městské památkové rezervaci touto smlouvou o výpůjčce,
ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 05.04.2021
Splněno: 29.03.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 05.04.2021
Splněno: 29.03.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 05.04.2021
Splněno: 25.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 60-3439/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armádyDukelská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu
"INS_FTTH_CZ_2066_54041_Nove_Mesto_n.Metuji_2" mezi městem Nové Město
nad Metují, jako vlastníkem pozemků, a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, jako stavebníkem ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

29.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.

Číslo úkolu:

RM 60-3436/21

Název:

Žádost o úhradu nákladů za technické zhodnocení bytu

Zadání:

souhlasí
s úhradou nákladů za technické zhodnocení bytové jednotky č. 5, v č. p. 355, ul.
Zborovská, týkající se výměny 2 ks oken, v celkové výši 22.930 Kč vč. DPH, dle
odborného odhadu nákladů na technické zhodnocení.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Číslo úkolu:

RM 60-3434/21

Název:

Cyklostezka u AMMANN(u) - směna pozemků

Zadání:

ukládá
OMM zveřejnit záměr města směnit nemovité věci, a to: podíl o velikosti 1/4 pozemku
p. p. č. 301/12 o výměře 2503 m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného dle GP č. 571608/2016, z pozemku p. p. č. 301/3 a p. p. č. 301/6 oba rovněž v k. ú. Vrchoviny, z
vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn], zastoupené p. [osobní údaj odstraněn], za část
pozemku p. p. č. 292/5 o výměře cca 2190 m2 v k. ú. Vrchoviny a vše v obci Nové
Město nad Metují, za podmínek uvedených v návrhu záměru, ve znění přílohy k
tomuto bodu.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Zveřejněno na úřední desce dne 09.03.2021.

Termín plnění: 03.05.2021
Původní plnění: 06.04.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 30.03.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 16.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 60-3430/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Smlouva o užívání odjezdových (příjezdových) stání na BUS stanovišti Na
Rychtě v Novém Městě nad Metují

Zadání:

schvaluje
smlouvu o užívání odjezdových (příjezdových) stání na autobusovém stanovišti Na
Rychtě v Novém Městě nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a
společností AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:
15040500, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 26.03.2021.

Číslo úkolu:

RM 60-3423/21

Název:

Bezúplatný převod majetku

Zadání:

nesouhlasí
s prodejem nevyužitého zařízení kuchyně bývalého hotelu Metuj společnosti Kubík
servis, Bezděkov nad Metují 145, dle přílohy k tomuto bodu za celkovou cenu 11 tis.
Kč.

Založeno:

15.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 59-3400/21

Název:

Vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově č. p. 926 se st. p. č. 2127 v ul.
U Lípy v k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OMM zajistit znalecký posudek, z důvodu zjištění kupní ceny v místě a čase obvyklé,
týkající se pozemku označeného jako st. p. č. 2127, vč. budovy č. p. 926, která je
jeho součástí v k. ú. Nové Město nad Metují, za účelem zajištění podkladů k
případnému prodeji podílu o velikosti 1/3 z vlastnictví města Nové Město nad Metují a
tím ukončení režimu podílového spoluvlastnictví k již zmiňovaným nemovitým věcem
s podmínkou zajištění dostatečných záruk (věcné břemeno, nájem) pro další činnost
oddílu stolního tenisu na dobu min. 20 let od vlastního převodu v prostorách
zmiňované budovy.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Žádost o prodloužení termínu. Ze zdravotních důvodu znalce se samotná prohlídka
budovy č.p. 926 protáhla a uskutečnila se teprve dne 25.03.2021.

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 29.03.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 22.03.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 19.04.2021
Původní plnění: 06.04.2021
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Číslo úkolu:

RM 59-3399/21

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Název:

Jak zastavit pokračující zastarávání nemovitostí v majetku města

Zadání:

žádá
FV ZM o projednání aktuální problematiky - zastarávání nemovitostí v majetku města.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Plnění k 31.03.2021
Podklady byly rozeslány členům FV k projednání. Vzhledem k proti epidemiologickým
opatřením se jednání FV dosud neuskutečnilo.

Číslo úkolu:

RM 59-3397/21

Název:

Výše nájemného v městských bytech v porovnání s okolními městy obdobné
velikosti

Zadání:

žádá
FV ZM o projednání problematiky nájemného v městských bytech.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Plnění k 31.03.2021
Podklady byly rozeslány členům FV k projednání. Vzhledem k proti epidemiologickým
opatřením se jednání FV dosud neuskutečnilo.

Číslo úkolu:

RM 59-3390/21

Název:

Smlouva na monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka

Zadání:

ukládá
OŽP prověřit a předložit návrh k tomu, co by obnášela příprava a realizace
rekultivace skládky na Železově louce, a to vč. orientačních finančních nákladů.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Odhad ceny "rekultivace skládky TKO Železova louka" je dle rozsahu podobných a
realizovaných rekultivací odhadnuta minimálně na 30 až 50 milionů korun českých
bez DPH. Cenu projektu se pro podobnou akci nepodařilo z veřejně dostupných
zdrojů dohledat, ale vzhledem k nutnosti EIA lze předpokládat cenu v řádech jednotek
statisíců korun českých.

Termín plnění: 31.05.2021
Původní plnění: 31.03.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 31.05.2021
Původní plnění: 31.03.2021

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 29.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 59-3389/21

Zodpovědný: Hanka Ondřej, Ing.

Název:

Smlouva na monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo č. 19/2021 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a
Železova louka“ mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou
společností, s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO: 26473330, za cenu 49.810
Kč bez DPH (tj. 60 270,10 Kč vč. DPH), ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST
jejím podpisem.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dne 19.03.2021 byly smlouvy podepsány ST, vloženy do registru smluv online a založeny na OF.

Termín plnění: 05.04.2021
Splněno: 23.03.2021
Původní plnění: 08.03.2021

Plnění ke dni 22.03.2021: Smlouvy vytištěny a odeslány k podpisu Hydrogeologickou
společností, s. r. o. Po vrácení poštou budou zveřejněny a uloženy na OF.

Číslo úkolu:

RM 59-3381/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Optika města - propojení ul. B. Němcové a ul. T. G. Masaryka

Zadání:

schvaluje
smlouvu o dílo na uloženi městské chráničky HDPE v trase z ul. T. G. Masaryka od č.
p. 312 po ul. Boženy Němcové č. p. 668 za celkovou cenu 112.288 Kč vč. DPH 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.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. SOD byla podepsána.

Termín plnění: 05.04.2021
Splněno: 29.03.2021
Původní plnění: 22.03.2021

15.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis zhotovitele.

Číslo úkolu:

RM 59-3379/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 4 ke SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují, Etapa I.

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci přírodních zpevněných cest v rámci
investiční akce "Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa", zabývající se
posunem termínu dokončení, a to s termínem v co nejbližším termínu, v závislosti na
klimatických podmínkách, nejpozději však do dne 30.04.2021, mezi městem Nové
Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Velké poříčí 597, 549
32 Velké Poříčí, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
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Založeno:

25.02.2021

Termín plnění: 05.04.2021
Splněno: 25.03.2021
Původní plnění: 22.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č. 4 byl podepsán.
15.03.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis zhotovitele.

Číslo úkolu:

RM 59-3377/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Rozhodnout o kontejnerovém stanovišti NAD STOPEM

Zadání:

ukládá
OMM (ORM) zajistit obnovu VDZ u kontejnerového stanoviště "Nad Stopem" a
doplnění VDZ před zadní brankou k [osobní údaj odstraněn].

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Obnovu VDZ provedou TS ve 14. týdnu.

Číslo úkolu:

RM 59-3376/21

Název:

Rozhodnout o kontejnerovém stanovišti NAD STOPEM

Zadání:

ukládá
OMM (ORM) prověřit možnosti vybudování kontejnerového stání v zeleni u parkoviště
"Nad Stopem" v části navazující na stezku vedoucí k parku u MSSS Oáza.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo jako bod do RM 62.

Číslo úkolu:

RM 59-3375/21

Název:

Rozhodnout o kontejnerovém stanovišti NAD STOPEM

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnost umístění dalšího kamerového stanoviště pro dohled nad
kontejnerovými stanovišti na parkovišti "Nad Stopem" a v části Březinek.

Založeno:

25.02.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Předloženo jako bod do RM 62.

Termín plnění: 19.04.2021
Původní plnění: 06.04.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 30.03.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 29.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 61-3521/21, RM 61-3522/21

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Název:

Uzavření smlouvy se společností ČSAD Havířov a.s.

Zadání:

souhlasí
s udělením výjimky z Pravidel pro zadávání zakázek na uzavření smlouvy se
společností ČSAD Havířov, IČO: 45192081, se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01
Havířov - Podlesí, na odběr pohonných hmot na bezobslužné čerpací stanici v
Novém Městě nad Metují, a to s ohledem na objektivní potřeby čerpání těchto
pohonných hmot Technickými službami města Nové Město nad Metují.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Smlouva uzavřena na základě udělené výjimky.

Číslo úkolu:

RM 61-3521/21

Název:

Uzavření smlouvy se společností ČSAD Havířov a.s.

Zadání:

schvaluje
Rámcovou kupní smlouvu o prodeji pohonných hmot se společností ČSAD Havířov
a.s., IČO: 45192081, se sídlem U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Smlouva vytvořena v elektronické podobě a odeslána k připojení EP podpisu.

Číslo úkolu:

RM 61-3520/21

Název:

Ukončení smlouvy se společnostní Arriva

Zadání:

schvaluje
Dohodu o ukončení Smlouvy o podmínkách odběru pohonných hmot se společností
Arriva Services a.s., IČO: 28170911, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr,
ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Dohoda podepsána a odeslána.

Termín plnění: průběžné
Splněno: 26.03.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 26.03.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 26.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 61-3500/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

ZD - PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Čelakovského

Zadání:

schvaluje
zadávací dokumentaci na akci "PD - stavební úpravy komunikace a chodníků v ul.
Čelakovského, Nové Město nad Metují", ve znění přílohy tohoto bodu, a souhlasí s
vyhlášením této veřejné zakázky.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 61-3499/21

Název:

PD „Rekonstrukce chodníků v Nádražní ul“ - přechod ul. Rašínova,
křižovatkový prostor ulic Smetanova x Nádražní a aktualizace PD nasvětlení
přechodů pro chodce

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení akce § 2219 „Rekonstrukce části chodníků v ul. Nádražní PD“ ve výši 55
tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 25 tis. Kč z § 2212 - Rekonstrukce
živičného krytu v ul. Rezecká - realizace a přesunem 30 tis. Kč z § 3639 - Oprava
opěrné zdi u č.p. 361 v ul. Nádražní.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

RO bylo provedeno.

Číslo úkolu:

RM 61-3488/21

Název:

Smlouva o výpůjčce vysoušeče

Zadání:

schvaluje
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj
odstraněn], jejíž předmětem je vypůjčení odvlhčovače vzduchu HYSURE T8 Plus, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 30.03.2021

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 29.03.2021

Zodpovědný: Tichý Petr

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 30.03.2021
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Číslo úkolu:

RM 61-3478/21

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Zábor části Husova náměstí - Sraz vozidel Audi TT

Zadání:

souhlasí
s bezplatným záborem veřejného prostranství na krátkodobé parkování cca 30
automobilů na části Husova náměstí na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" v neděli
04.07.2021 od 12:00 do 15:00 hodin v rámci akce "Sraz vozidel Audi", kterou pořádá
pan [osobní údaj odstraněn], za podmínky, že budou dodržena veškerá, v tu dobu
platná opatření proti šíření pandemie Covid 19.
Veškeré podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na
veřejných prostranstvích, které schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně
se souhlasem předány žadateli.

Založeno:

25.03.2021

Plnění úkolu:

Splněno, pořadateli byly zaslány Obecné podmínky pro konání akcí na veřejných
prostranstvích.

Číslo úkolu:

RM 57-3291/21

Název:

Obnovení dopravního hřiště

Zadání:

ukládá
OMM prověřit možnosti parkování u stadionu gen. Klapálka v případě obnovy a
zaplocení dopravního hřiště v ul. 28. října na p. p. č. 461/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Žádost o posun termínu do příští RM.

Číslo úkolu:

RM 57-3258/21

Název:

Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2021

Zadání:

ukládá
OŠKS informovat RM o aktuální situaci v mateřských školách ohledně vývoje
koronavirové epidemie a jejího možného vlivu na uzavření mateřských škol v době
hlavních prázdnin.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno, zařazeno do RM 62 jako samostatný bod.

Termín plnění: 06.04.2021
Splněno: 29.03.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 19.04.2021
Původní plnění: 06.04.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 05.04.2021
Splněno: 23.03.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
Kontrola úkolů
2.
Školství, kultura a sport
3.
Majetkoprávní úkony
4.
Správa nemovitostí
5.
Rozvoj
6.
Finance
7.
Různé
8.
Diskuse

13:00 - 13:10
13:10 - 13:35
13:35 - 13:55
bez bodu
13:55 - 14:35
14:35 - 14:40
14:40 - 14:45
14:45 - 15:00

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 62-3525/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 62:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.04.2021

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

Školství, kultura a sport
Aktuální situace v mateřských školách
Zápis č. 9. z jednání KKULT
Zápis č. 7 z jednání KSPORT ze dne 30.03.2021
Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům
Rezignace člena KSPORT
Jmenování člena KSPORT
Žádost Sportovního centra – předfinancování dotace na rok 2021

3.
3/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Leštinská
Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD ČR v obci Nové Město nad
Metují
Cyklostezka u AMMANN(u) - směna pozemků a zřízení předkupního práva
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p. č. 368/4,
368/8, 368/2, 368/6, 368/7, 368/9, 437/4 a 439/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. T. G.
Masaryka
Výpůjčka pozemků v areálu Sportovního klubu Nové Město nad Metují

3/2
3/3
3/4

3/5

Stránka 16

ZÁPIS Z PORADY
RM 62 ze dne 06.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
3/6
3/7

Prodej pozemku p. p. č. 30/2 a části pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín, ul. Bratří Čapků
Výpůjčka části pozemku (chodníku) pro umístění předzahrádky - CAFÉ POHODA JAZZ

4.

Správa nemovitostí

5.
5/1
5/2

Rozvoj
Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro
rok 2021 - příspěvky města
VZ - „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“
DZ místa pro přecházení ul. Havlíčkova
Vyhrazené parkovací stání ul. Nádražní
Kabelizace optickou sítí ul. Nerudova, B. Němcová
VZ - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují
Rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce komunikace Na Bořetíne“
Žádost o dotaci na projekt Geomorfologická stezka Libchyňským údolím
Žádost o vyjádření k PD a ke zřízení sjezdu pro RD v ul. Smetanova v Novém městě nad
Metují

5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10

6.
6/1

Finance
Vyřazení majetku

7.
7/1
7/2
7/3

Různé
Zpráva o činnosti Městského úřadu 2020
Dodatek č. 1 k smlouvě o technické podpoře ze dne 29.09.2020
Rezignace zastupitelky Mgr. Ireny Kupkové + Osvědčení o nastoupení do funkce člena
zastupitelstva
Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2020 a o plánech kontrol na rok
2021 odborů a oddělení MěÚ pro finanční oblast
Smlouva o poskytování služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální
oblasti na území obcí KHK II

7/4
7/5

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 06.04.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 62 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - jeho připomínka se týká plnění úkolu "Smlouva na monitoring bývalých skládek
TKO Na Popluží a Železova louka" viz usnesení č. RM 59-3390/21 ze dne 25.02.2021, ve
kterém RM uložila OŽP prověřit a předložit návrh k tomu, co by obnášela příprava a realizace
rekultivace skládky na Železově louce, a to vč. orientačních finančních nákladů. OŽP v hlášení
o plnění uvedlo: "Odhad ceny "rekultivace skládky TKO Železova louka" je dle rozsahu
podobných a realizovaných rekultivací odhadnuta minimálně na 30 až 50 milionů korun
českých bez DPH. Cenu projektu se pro podobnou akci nepodařilo z veřejně dostupných
zdrojů dohledat, ale vzhledem k nutnosti EIA lze předpokládat cenu v řádech jednotek
statisíců korun českých." Ing. Dostálovi se to zdá příliš stručné a neřešící problém, jak by bylo
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možné docílit takového stavu skládky, aby prostor bylo možné v budoucnu nějak smysluplně
využít. Na to navázala diskuse, ve které bylo znovu projednáváno, co vlastně skládka zřejmě
obsahuje a jak by to bylo možné řešit. TAJ upozornil přítomné, že stávající legislativa
neumožňuje nějaké "levné" řešení, musela by proběhnout nákladná rekultivace a pak by
musel po předepsanou dobu probíhat následný monitoring. Rekultivace by tedy musela být
zařazena mezi investiční akce města. V této souvislosti ještě zazněl dotaz Ing. Dostála, zda by
nebylo tedy možno získat finance z nějakého krajského zdroje, jako např. je hrazeno řešení
staré ekologické zátěže Elton. Na to reagoval ST a vysvětlil, jak a z jakých důvodů je tato
zátěž řešena ve spolupráci s KHK. Tento problém nebyl způsoben městem, ale pro rekultivaci
městské skládky tyto finance nelze využít.
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 62-3526/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

2/1 Aktuální situace v mateřských školách
Identifikace:
RM 57 dne 25.01.2021 projednávala žádost ředitelek mateřských škol o souhlas s
plánovaným přerušením provozu o hlavních prázdninách 2021. RM uložila OŠKS informovat
RM o aktuální situaci v mateřských školách ohledně vývoje koronavirové epidemie a jejího
možného vlivu na uzavření mateřských škol v době hlavních prázdnin. Ředitelky našich
mateřských škol neregistrují od zákonných zástupců žádné připomínky a požadavky k
přerušení provozu o hlavních prázdninách 2021. Prázdninový provoz využívají ve velké míře
rodiče na RD, hodně dětí odchází po obědě. Rovněž mateřských škol se nyní týká distanční
výuka, tedy během školního roku nemohou učitelé vybírat řádnou dovolenou, ta je určena
k čerpání v době přerušení provozu o hlavních prázdninách.
Odůvodnění:
Předloženo na základě úkolu z RM 57 ze dne 25.01.2021.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 62-3527/21
RM byla seznámena s informací o aktuální situaci v mateřských školách v Novém Městě nad Metují
a bere tuto informaci na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Zápis č. 9. z jednání KKULT
Identifikace:
OŠKS předkládá RM návrh KKULT na rozdělení dotací na rok 2021 spolkům působícím v
oblasti kultury. Vzhledem k současné koronavirové pandemii a přetrvávajícímu nouzovému
stavu se členové komise vyjadřovali k dotacím korespondenčně, celkový návrh vychází z
hodnocení jednotlivých členů. Hlasování se zúčastnilo 14 členů komise z 18 - viz příloha k
tomuto bodu.
Odůvodnění:
Předloženo na základě Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - vždy to spadalo do kompetence RM - podobně jako rozdělování financí sportovním
klubům - ptá se, zda se v této oblasti a zavedených postupech něco systémově mění? OF +
ST - ne - příspěvky finálně schvaluje RM, tabulka bude předložena do jejího příštího jednání.
Poté odhlasováno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 62-3528/21
RM byla seznámena s návrhem Komise kulturní na rozdělení dotací na rok 2021 spolkům
působícím v oblasti kultury a bere tento návrh na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Zápis č. 7 z jednání KSPORT ze dne 30.03.2021
Identifikace:
Dne 30.03.2021 se sešla k on-line jednání KSPORT. Komise projednávala rozdělení dotací
sportovním klubům na rok 2021 a doporučuje RM rozdělit v současné době 80 % částky
určené na sport a zbývajících 20 % rozdělit až v době, kdy budou známy dotace na provoz
sportovišť od Národní sportovní agentury a kdy bude alespoň částečně obnovena sportovní
činnost v klubech. KSPORT dále doporučuje RM schválit investiční dotaci pro SK Nové Město
nad Metují jako spoluúčast na výstavbě nové tribuny.
Odůvodnění:
Předloženo na základě Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - nemá s tím problém, ale vznesl dotaz - na základě jakého klíče bude děleno
uváděných 10 %? OŠKS - na jednání Sportovní komise byly všechny klubu vyzvány, aby
předložily své požadavky se zdůvodněním, na co potřebují dotaci na letošní rok navýšit. Na
základě těchto zdůvodnění se bude poté rozdělovat zbytek financí. Na další dotaz Ing. Maura,
kdy asi dojde k rozdělování, vedoucí OŠKS odpověděl, že to bude cca polovina měsíce
května 2021 - projednávat a příp. schvalovat by to mělo nejpozději červnové ZM. Dále bylo
diskutováno o tom, jak k tomu celému RM přistoupí, co budou rozhodovací kritéria. Mgr.
Kupka uvedl, že je třeba mít informace o ostatních dotacích, které kluby obdrží z jiných zdrojů.
Radní se shodli, že může nastat situace, že se vše nerozdělí, zůstanou přebytky a překlopí se
to jako rezerva pro další rok. Vše bude záviset na rozvolnění stávajících omezení atd. Na
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základě podrobné diskuse bylo pak formulováno doplnění 2. usnesení o to, co ještě bude
třeba předložit k rozhodování o případném rozdělení pozastavené 10% případně 20% částky.
K upřesnění pak vedoucí OŠKS formuloval ještě další 2 usnesení. Po jejich projednání bylo
hlasováno o všech 4 usneseních, která byla radními schválena.
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 62-3529/21
RM byla seznámena se zápisem č. 7 z jednání Komise sportovní ze dne 30.03.2021 a bere tento
zápis na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 62-3530/21
RM souhlasí s doporučením KSPORT rozdělit v současné době na dotace sportovním klubům 80 %
částky určené na sport dle Kritérií pro přidělování dotací sportovním klubům, které jsou přílohou č. 1
k Pravidlům pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad
Metují a zbývajících 20 % (10 % KSPORT, 10 % RM) rozdělit až v době, kdy budou známy dotace
na provoz sportovišť od Národní sportovní agentury.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 62-3531/21
RM ukládá OŠKS předložit RM na základě vývoje epidemiologické situace a na základě přehledu
vývoje hospodaření sportovních klubů za 1. pololetí 2021 návrh kritérií na rozdělení zbývajících 20
% částky určené na sport (1 140 tis. Kč).
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 09.08.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 62-3532/21
RM ukládá OŠKS informovat KSPORT o výsledku jednání RM 62 ze dne 06.04.2021 v článku 2.3
ohledně rozdělení zbývajících 20 % částky určené na sport (1 140 tis. Kč) až na základě vývoje
epidemiologické situace a na základě přehledu vývoje hospodaření sportovních klubů za 1. pololetí
2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Návrh na rozdělení dotací sportovním klubům
Identifikace:
V souladu s Pravidly pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové
Město nad Metují provedl UKIA ve spolupráci s OŠKS výpočet dotace pro jednotlivé sportovní
kluby. RM souhlasila v bodě 2/3 s doporučením KSPORT rozdělit v současné době na dotace
sportovním klubům 80 % částky určené na sport dle Kritérií pro přidělování dotací sportovním
klubům, které jsou přílohou č. 1 k Pravidlům pro výpočet výše dotace sportovním klubům
působícím ve městě Nové Město nad Metují a zbývajících 20 % (10 % KSPORT, 10 % RM)
rozdělit až v době, kdy budou známy dotace na provoz sportovišť od Národní sportovní
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agentury a kdy bude alespoň částečně obnovena sportovní činnost v klubech. RM schvaluje
dotace do 50 tis. Kč, dotace nad 50 tis. Kč schvaluje ZM.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme v současné době rozdělit 80 % částky určené na sport a
zbývající část rozdělit až po obnovení sportovní činnosti v jednotlivých klubech.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Viz předchozí bod 2/4 a dále vystoupil Ing. Němeček - viděl zde dost velké disproporce ve
výpočtech Jáchyma oproti loňsku. Dále viděl i disproporce výpočtu podle Jáchyma dle členské
základny. Dává příklad u TJ Spartak. Rozhodně by řešil i Aeroklub. Reagoval Ing. Maur vysvětlil změnu vah a tím i kritérií, která způsobuje uvedené disproporce. Mgr. Kupka vysvětlil,
v čem to je - viz posun věkové hranice pro členy patřící do kategorie „mládež“ (23 let). Přislíbil
všem poslat podrobnosti dle tzv. "Jáchyma".
Ing. Dostál - mimo body vznesl dotaz k záměru SK budovat tribunu na letním stadionu. Má se
to projednávat na koncepční RM na konci května. OŠKS - bude to diskutováno opravdu až v
květnu, kam se dostaví jak zástupce SK, tak i jejich architekt, který návrh tribuny zpracoval.
Ing. Dostál - mimo předložené body z OŠKS se ještě dotázal na iniciativu Mgr. Hylského, která
se týká nových ŠVP a výuky fyziky. Co s touto iniciativou bude? ST - byla adresována
ředitelům škol, je to plně v jejich kompetenci. E-mail Mgr. Hylského bude zaslán i Mgr.
Kupkovi.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 62-3533/21
RM schvaluje poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. 42 tis. Kč, Klub českých turistů Nové Město nad Metují
z.s. 39 tis. Kč, Lyžařský klub Nové Město nad Metují z.s. 39 tis. Kč, Šachový klub Nové Město nad
Metují z.s.11 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle platné
vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 62-3534/21
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz
sportovišť takto: Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. 1 126 tis. Kč (poskytnuta záloha 750 tis.
Kč - schváleno usnesením č. ZM 16-540/20), TJ Spartak Nové Město nad Metují, z.s. 1 049 tis. Kč,
Stepík Nové Město nad Metují, z.s. 300 tis. Kč (poskytnuta záloha 150 tis. Kč - schváleno
usnesením č. ZM 16-541/20), Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s. 293 tis. Kč,
Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. 250 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují
245 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Krčín 224 tis. Kč, TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z.s.
175 tis. Kč, HOVRCH, z.s. 150 tis. Kč, TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s. 149 tis. Kč,
Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 123 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. 117
tis. Kč, PONMM, z.s. (plavecký oddíl) 100 tis. Kč, Florbalová škola Nové Město nad Metují, z.s. 75
tis. Kč, TTC Nové Město nad Metují z.s. 53 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/5 Rezignace člena KSPORT
Identifikace:
Mgr. Kateřina Hejzlarová oznamuje RM svou rezignaci na člena KSPORT ke dni 24.03.2021.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 62-3535/21
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Kateřiny Hejzlarové na členství v KSPORT a děkuje jí za její
dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Jmenování člena KSPORT
Identifikace:
V souvislosti s rezignací Mgr. Kateřiny Hejzlarové na práci v KSPORT, předkládá TJ Spartak
návrh na jmenování pana Petra Kubišty za člena KSPORT. Pan Petr Kubišta se jmenováním
souhlasí.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 62-3536/21
RM jmenuje p. Petra Kubištu novým členem KSPORT.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 62-3537/21
RM ukládá OŠKS ve spolupráci s OSÚ zajistit a předat p. Petru Kubištovi jmenovací dekret
podepsaný ST.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Žádost Sportovního centra – předfinancování dotace na rok 2021
Identifikace:
Předsedkyně Sportovního centra Nové Město nad Metují, z.s., opakovaně žádá o poskytnutí
části dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 50 tis. Kč. Důvodem je nedostatek
finančních prostředků na úhradu záloh na energie.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Sportovní centrum v roce 2020 získalo z rozpočtu města pouze mimořádnou
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dotaci ve výši 20 tis. Kč na opravu tepelného čerpadla. Sportovní centrum v žádosti o dotaci z
rozpočtu města na rok 2021 vykázalo pouze členy badmintonového oddílu, což byla podmínka
města pro přidělení dotace. Doporučujeme schválit.
Vyjádření OF: Souhlasím.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 62-3538/21
RM schvaluje poskytnutí části dotace z rozpočtu města na rok 2021 Sportovnímu centru Nové
Město nad Metují, z.s., ve výši 50 tis. Kč a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem zpracované
dle platné vzorové smlouvy o poskytnutí dotace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Leštinská
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
18.03.2021 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 dohody o umístění stavby č. IV-12-2021766/VB/01, v celkovém rozsahu
cca 1 m2 na část pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města v
ul. Leštinská.
Odůvodnění:
Nabízená cena za zřízení věcného břemene je 1.000 Kč, což je výrazně více než je cena
stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, tedy ve výši 200 Kč/m2 pozemku
zatíženého + DPH v zákonné výši. Odborné útvary souhlasí s uzavřením smlouvy.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 62-3539/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. č. IV-12-2021766/VB/01, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly, k části pozemku p. p. č. 2088 v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad
Metují, v rozsahu cca 1 m2 dle situačního náčrtu za jednorázovou cenu 1.000 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: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/2 Žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR - ŘSD ČR v obci Nové Město
nad Metují
Identifikace:
Na základě osobního jednání ze dne 18.03.2021 se zástupcem ŘSD ČR v kanceláři
vedoucího OMP a po předložení všech potřebných dokumentů ze strany města je v současné
době možné dále pokročit v rámci majetkoprávního narovnání, týkající se 46 pozemků o
celkové výměře 7.059 m2 v k. ú. Spy, k. ú. Vrchoviny a k. ú. Nové Město nad Metují
uvedených v příloze č. 1 k tomuto projednávanému bodu a podat žádost na ŘSD ČR o převod
pozemků do majetku města, na kterých se nacházejí stavby chodníků, částí místních
komunikací a zeleně přináležející k chodníkům. Jedná se tedy o pozemky tvořící veřejná
prostranství.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobější akci, která má svůj začátek v roce 2005
(historie jednání s ŘSD a OMP je uvedena v příloze k tomuto projednávanému bodu), řada
pozemků (cca 40 % z celkového součtu všech nabízených pozemků z vlastnictví ŘSD, které
byly vzájemně odsouhlaseny s OMP) již prošla kladnými vyjádřeními odborných útvarů a
rovněž několika radami a zastupitelstvech města. V první etapě bude podána souhrnná žádost
o bezúplatný převod (není stanoven žádný tiskopis, lze vše sepsat volnou formou) ze strany
města k ŘSD na všechny vytipované pozemky a ve 2. etapě se pak bude schvalovat vlastní
převodní smlouvy. Odborné útvary vč. Osadních výborů souhlasí s podáním žádosti o převod.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 62-3540/21
RM doporučuje ZM souhlasit s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se
bezúplatného převodu těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 566/12, p. p. č. 566/6, p. p. č.
774/1, p. p. č. 774/2 a p. p. č. 773/2 vše o celkové výměře 343 m2 vše v k. ú. Spy a obci Nové
Město nad Metují z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu ve
prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 62-3541/21
RM doporučuje ZM souhlasit s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se
bezúplatného převodu těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 885/6, p. p. č. 885/8, p. p. č.
885/9, p. p. č. 885/10 a p. p. č. 885/11 vše o celkové výměře 382 m2 vše v k. ú. Vrchoviny a obci
Nové Město nad Metují z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu ve
prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 62-3542/21
RM doporučuje ZM souhlasit s podáním žádosti města Nové Město nad Metují týkající se
bezúplatného převodu těchto dále uvedených nemovitých věcí: p. p. č. 2069/20, p. p. č. 2069/29, p.
p. č. 2069/31, p. p. č. 2069/32, p. p. č. 2069/33, p. p. č. 2069/34, p. p. č. 2069/35, p. p. č. 2069/36, p.
p. č. 2069/37, p. p. č. 2069/38, p. p. č. 2069/39, p. p. č. 2069/40, p. p. č. 2069/42, p. p. č. 2069/43, p.
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p. č. 2069/44, p. p. č. 2069/45, p. p. č. 2069/46, p. p. č. 2069/48, p. p. č. 2069/49, p. p. č. 2069/50, p.
p. č. 2069/52, p. p. č. 2069/53, p. p. č. 2069/54, p. p. č. 2069/60, p. p. č. 2069/61, p. p. č. 2069/62, p.
p. č. 2069/63, p. p. č. 2069/64, p. p. č. 2069/65, p. p. č. 2069/66, p. p. č. 2069/67, p. p. č. 2069/68, p.
p. č. 2141/9, p. p. č. 2141/12, p. p. č. 2295/1 a p. p. č. 2295/2 vše o celkové výměře 6.334 m2 vše v
k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují z vlastnictví České republiky s
příslušností hospodařit s majetkem státu ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví
města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Cyklostezka u AMMANN(u) - směna pozemků a zřízení předkupního práva
Identifikace:
Na základě intenzivních jednání s vlastníky pozemků pod plánovanou cyklostezkou v úseku
od mostu u AMMANN(u) do Vrchovin, a to v období od června 2020 do února 2021, kde bylo
ze strany města předloženo několik variant nových řešení směn pozemků, za účelem uzavření
směnné smlouvy s pí [osobní údaj odstraněn], která odmítla podepsat směnnou smlouvu z
důvodu, že uzavřením směnné smlouvy s pí [osobní údaj odstraněn] by zcela ztratila přístup
na zemědělský pozemek p. p. č. 286 v k. ú. Vrchoviny, který má v podílovém spoluvlastnictví s
pí [osobní údaj odstraněn] . Dne 23.02.2021 proběhlo osobní jednání (zápis viz příloha tohoto
bodu) zástupců města Nové Město nad Metují s p. [osobní údaj odstraněn], který zastupuje
svoji sestru pí [osobní údaj odstraněn]. Paní [osobní údaj odstraněn] by přistoupila na novou
směnu pozemků v rozsahu, jak ji původně navrhli manželé [osobní údaj odstraněn] dopisem
ze dne 28.10.2020, který městu byl doručen dne 11.11.2020 (rovněž uveden v příloze k
tomuto bodu). Uvedená nová varianta by spočívala v tom, že část pozemku p. p. č. 292/5 v k.
ú. Vrchoviny, která je dosud stále v plném rozsahu ve vlastnictví města (nedošlo ke změně
vlastnictví v KN), by zůstala i nadále městu, a to v části cca 220 m2 (dle předběžného zákresu
od geodeta ze dne 26.03.2021, uvedený v příloze, v rámci přípravy na samotný GP, došlo k
upřesnění výměry z původních cca 200 m2, uvedený v záměru města směnit pozemky na 220
m2, a to z důvodu bezproblémového přístupu a manipulaci zemědělské techniky po zbývající
části pozemku města). Část pozemku města o výměře 220 m2 by byla využívána jako
přístupová cesta k dalším sousedním zemědělským pozemkům a jejich snadnějšímu
obhospodařování, a to: p. p. č. 286, p. p. č. 290/5 a p. p. č. 292/5 o výměře cca 2170 m2.
Odůvodnění:
V současné době sice město Nové Město nad Metují uzavřelo směnnou smlouvu dne
08.07.2020 s pí [osobní údaj odstraněn], nicméně bez uzavření další směnné smlouvy s pí
[osobní údaj odstraněn] a dosažení úplného vlastnického práva k nově vytvořenému pozemku
p. p. č. 301/12 v k. ú. Vrchoviny pro stavbu cyklostezky, je majetkoprávní narovnání dotčených
pozemků v rámci obou směn zcela bezpředmětné. Pokud by totiž město Nové Město nad
Metují podalo návrh na vklad dle směnné smlouvy s pí [osobní údaj odstraněn], došlo by k
tomu, že již zmiňovaný pozemek by město vlastnilo v podílovém spoluvlastnictví s pí [osobní
údaj odstraněn], což v tuto chvíli nic neřeší, neboť by město vlastnilo jen podíl 1/4. Jednou z
možností, jak se přiblížit k majetkoprávnímu narovnání pozemků pro je zveřejnit záměr města
směnit pozemky, dle návrhu manželů [osobní údaj odstraněn] ze dne 28.10.2020, ke kterému
se přiklonil i p. [osobní údaj odstraněn], zastupující svoji sestru pí [osobní údaj odstraněn], po
osobním jednání ze dne 23.02.2021 se zástupci města, a to vedoucího OMP Mgr. Pavla
Bachury a zastupitele p. Miroslava Jarolímka. Dle OMP v tuto chvíli není rozhodující, zda
disponujeme podpisy obou zmiňovaných vlastníků pozemků pod plánovanou stavbou
cyklostezky v listinné podobě, ale podstatný je jejich současný projev vůle s realizací nové
směny pozemků, který je příznivý a je třeba provést kroky vedoucí k předložení jedné směnné
Stránka 25

ZÁPIS Z PORADY
RM 62 ze dne 06.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
smlouvy obsahující celé majetkoprávní narovnání jak s pí [osobní údaj odstraněn], tak s pí
[osobní údaj odstraněn]. Záměr směnit pozemky byl zveřejněn na úřední desce ode dne
09.03.2021 do dne 26.03.2021 a k záměru nebylo přijato žádné vyjádření či připomínka.
Dne 26.03.2021 na základě předběžné žádosti vedoucího OMP, provedl geodet Ing. Bartoš,
předběžné geometrické zaměření a vyznačil část přístupové cesty na p. p. č. 292/5 v k. ú.
Vrchoviny s tím, že pro snadnější manipulaci a vjezd zemědělské techniky je možné GP
vypracovat tak, že městu by zůstala část pozemku o výměře 220 m2 (dle původního zákresu
do snímku mapy se jednalo o 200 m2) a zbývající část pozemku o výměře 2170 m2 (dle
původního zákresu do snímku mapy se jednalo o 2190 m2) by byla ve vlastnictví [osobní údaj
odstraněn].
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST - informoval stručně radní o aktuální situaci a vysvětlil, proč je rozumné nyní bod přesunout
do další RM. Vedoucí OMP - doplnil, že na základě dnešního telefonického hovoru s
manželem jedné ze směňujících, a to pí [osobní údaj odstraněn], mu bylo sděleno, že z
důvodu onemocnění Covid 19, nestihl k novému návrhu směny podat písemné stanovisko a
přislíbil, že tak učiní. I z tohoto důvodu byl bod přesunut k projednání do programu další RM,
tj. RM 63 dne 19.04.2021. Radní se shodli, že bez písemně potvrzených stanovisek
směňujících stran nebude možné věc postoupit k projednání do ZM.
K čl. 3/3
RM doporučuje ZM schválit směnu nemovitých věcí, a to: podíl o velikosti 1/4 pozemku p. p. č.
301/12 o výměře 2503 m2 v k. ú. Vrchoviny, odděleného dle GP č. 571-608/2016, z pozemku p. p. č.
301/3 a p. p. č. 301/6 oba rovněž v k. ú. Vrchoviny, z vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn], za část
pozemku p. p. č. 292/5 o výměře 2.190 m2 v k. ú. Vrchoviny (dle předběžného zákresu od geodeta
ze dne 26.03.2021 se bude jednat o menší výměru o 20 m2 , tedy na výměru 2170 m2, neboť by byl
problém s vjezdem a manipulací zemědělské techniky po části pozemku města pro
obhospodařování sousedních zemědělských pozemků) a vše v obci Nové Město nad Metují, a to
bez doplatku směňovaných pozemků. Odchylka sjednané směny pozemků od směny obvyklé je
způsobena vysokým veřejným zájmem ve prospěch města a nejen jeho občanů, a to především
zajištění dopraví bezpečnosti pro chodce a cyklisty v úseku od železničního mostu u AMMANN(u)
do Vrchovin.
Bez usnesení
K čl. 3/3
RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného předkupního práva na dobu neurčitou a bezúplatně, k
části pozemku p. p. č. 292/5 o výměře 220 m2 dle zákresu od geodeta uvedený v příloze k tomuto
projednávanému bodu (číslo pozemku bude následně upřesněno po vyhotovení GP, nicméně dle
předběžného zákresu od geodeta ze dne 26.03.2021 se bude jednat o větší výměru o 20 m2, tedy z
200 m2 na 220 m2, neboť by byl problém s vjezdem a manipulací zemědělské techniky po části
pozemku města pro obhospodařování sousedních zemědělských pozemků) v k. ú. Vrchoviny ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují, ve prospěch oprávněných osob, a to podílových
spoluvlastníků pozemku p. p. č. 286 v k. ú. Vrchoviny, pí [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj
odstraněn] (budoucího vlastníka p. p. č. 292/5 o výměře 2170 m2 v k.ú. Vrchoviny).
Bez usnesení

Stránka 26

ZÁPIS Z PORADY
RM 62 ze dne 06.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

3/4 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na částech pozemků: p. p.
č. 368/4, 368/8, 368/2, 368/6, 368/7, 368/9, 437/4 a 439/1 vše v k. ú. Nové Město nad
Metují - ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, požádala dne
24.03.2021, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
54041/bVB5/FTTH-000/2021, v celkovém rozsahu cca 557,2 bm na částech dále uvedených
pozemků: p. p. č. 368/4, p. p. č. 368/8, p. p. č. 368/2, p. p. č. 368/6, p. p. č. 368/7, p. p. č.
368/9, p. p. č. 437/4 a p. p. č. 439/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují ve vlastnictví města v
ul. T. G. Masaryka a B. Němcové.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene vychází ze Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve výši
200 Kč/bm pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Dne 15.09.2020 byla uzavřena
Smlouva o právu provést stavbu ze dne 15.09.2020 (usnesení č. RM 44-2581/20 ze dne
27.07.2020) týkající se stejných pozemků a stejné trasy vedení optiky, kde byly upraveny
zejména podmínky provedení stavby. Předkládaná budoucí smlouva o věcném břemeni klade
detailnější podmínky na cenu za budoucí věcné břemeno a záležitosti spojené s vkladem
práva věcného břemene do KN. Nebude docházet k žádné "právní" kolizy obou uzavřených
smluv.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 62-3543/21
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 54041/bVB5/FTTH-000/2021, se
spol. T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, k částem
pozemků: p. p. č. 368/4, p. p. č. 368/8, p. p. č. 368/2, p. p. č. 368/6, p. p. č. 368/7, p. p. č. 368/9, p.
p. č. 437/4 a p. p. č. 439/1 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v
rozsahu cca 557,2 bm dle situačního náčrtu za cenu 200 Kč/bm+ 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: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/5 Výpůjčka pozemků v areálu Sportovního klubu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Pozemky o celkové výměře 8479 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města, pro
k. ú. a obec Nové Město nad Metují, v areálu u letního stadionu, jsou pronajaty Sportovnímu
klubu Nové Město nad Metují, z. s., (dále jen „SK“), se sídlem: 28. října 943, 549 01 Nové
Město nad Metují a platnost stávající smlouvy o nájmu končí dne 10.04.2021. Záměr města
poskytnout pozemky do výpůjčky byl zveřejněn ode dne 12.03.2021 do dne 30.03.2021.
K záměru jsme dne 29.03.2021 obdrželi souhlasné vyjádření SK, jiná vyjádření či připomínky
nebyly podány.
Odůvodnění:
Záměr byl zveřejněn v souladu s usnesením RM 60-3422/21 ze dne 08.03.2021. Jedná se o
pozemky v uzavřeném oploceném areálu u letního stadionu s hřišti, altány, přístřeškem aj., vč.
volné zatravněné navazující plochy, dále o pozemek s travnatým hřištěm, včetně přilehlého
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svahu se zázemím, a o pozemek pod stavbou šaten (budova šaten je již v KN zapsána).
Stávající smlouva o nájmu z roku 1996 za symbolické nájemné ve výši 10 Kč za kalendářní
rok bude nahrazena smlouvou o výpůjčce za podmínek dle zveřejněného záměru. Ke znění
smlouvy nemá SK připomínek. O stavu pozemků bude rovněž vyhotoven předávací protokol.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 62-3544/21
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků: stp. č. 2436 o výměře 69 m2, p. p. č. 570/12 o výměře
3780 m2, p. p. č. 570/13 o výměře 630 m2 a části p. p. č. 2307 o výměře 4000 m2, všechny
pozemky v k. ú. Nové Město nad Metují, s účinností ode dne 11. 04.2021, a to se zájemcem:
Sportovní klub Nové Město nad Metují, z. s., IČO: 445 00 254, se sídlem: 28. října 943, 549 01 Nové
Město nad Metují, za účelem sportovního využití, umístění a údržby umístěných sportovních
zařízení, volnočasových a jiných prvků, hřišť a staveb vybudovaných vypůjčitelem, a dále za účelem
údržby zatravněných oplocených a neoplocených ploch, na dobu neurčitou s půlroční výpovědní
lhůtou. RM pověřuje ST podpisem smlouvy o výpůjčce pozemků ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Prodej pozemku p. p. č. 30/2 a části pozemku st. p. č. 13 oba v k. ú. Krčín, ul. Bratří
Čapků
Identifikace:
Společenství vlastníků jednotek Bratří Čapků 214, IČO: 25990454, se sídlem Bratří Čapků
214, 549 01 Nové Město nad Metují, požádalo o odkoupení pozemku p. p. č. 30/2, druh
pozemku zahrada a části pozemku st. p. č. 13, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
oba v k. ú. Krčín. Jako účel je uveden „lepší využití bytového domu např. k relaxaci obyvatel“.
Žádost je doplněna o 2 varianty (viz Žádost s přílohami - varianta 1, varianta 2).
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi vznesl dotaz radní Ing. Dostál - v jaké fázi nebo v jakém období došlo k prodeji
nemovitosti? ST - prodej byl dle jeho názoru realizován v rámci jedné z privatizačních vln, tj. v
cca období 1994-1998. Tato majetkoprávní záležitost bude zařazena do programu výjezdní
RM a pak teprve bude rozhodováno o přístupu nejen k žádosti, ale i k celému území. Poté
odhlasováno.
K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 62-3545/21
RM byla seznámena se žádostí Společenství vlastníků jednotek Bratří Čapků 214 ve věci
odkoupení pozemku p. p. č. 30/2 (příp. pouze jeho části), druh pozemku zahrada a části pozemku
st. p. č. 13, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Krčín. Vzhledem k tomu, že je
požadována i část pozemku st. p. č. 13, na kterém se nachází budova staré školy (od r. 2017
nemovitá kulturní památka), odkládá RM svůj další postup do doby provedení prohlídky na místě
samém.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
Stránka 28

ZÁPIS Z PORADY
RM 62 ze dne 06.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

3/7 Výpůjčka části pozemku (chodníku) pro umístění předzahrádky - CAFÉ POHODA
JAZZ
Identifikace:
Výpůjčka části pozemku p. p. č. 2033/3 o výměře 24 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh
pozemku ostatní plocha, v majetku města pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, a to za
účelem umístění mobilní předzahrádky před provozovnou CAFÉ POHODA JAZZ v domě č. p.
1205 na Husově náměstí. Záměr města byl zveřejněn ode dne 12.03.2021 do dne 30.03.2021.
Ke zveřejněnému záměru jsme dne 24.03.2021 obdrželi souhlasné vyjádření žadatele. Jiná
vyjádření či připomínky nebyly podány.
Odůvodnění:
Zveřejněno v souladu s usnesením č. RM 60-3441/21 ze dne 08.03.2021. OMM předkládá RM
k odsouhlasení uzavření smlouvy po zveřejnění záměru. Znění smlouvy o výpůjčce bude
vycházet ze vzorové smlouvy o výpůjčce části pozemku schválené usnesením č. RM 603440/21 dne 08.03.2021 a bude v souladu s podmínkami zveřejnění.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 62-3546/21
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 2033/3 o výměře 24 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují se zájemcem p. Romanem Lichým, IČO:
11590084, se sídlem: Přibyslavská 1400, 549 01 Nové Město nad Metují, za účelem umístění
mobilní předzahrádky před provozovnou v domě č. p. 1205 na Husově náměstí, a to na dobu určitou
ode dne 07.04.2021 do dne 10.10.2021 a ode dne 01.04.2022 do dne 10.10.2022 za podmínek, že v
souvislosti s užíváním nesmí docházet k poškozování chodníku, vypůjčitel si zajistí pro umístění
předzahrádky příslušná povolení správních orgánů a je povinen řídit se podmínkami RP MPR. RM
pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové smlouvy o výpůjčce, schválené usnesením č. RM
60-3440/21 dne 08.03.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4 Správa nemovitostí
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 4
Bez usnesení
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5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Kontejnerové stanoviště NAD STOPEM
Identifikace:
RM uložila na základě dříve projednávaného pod usnesením RM 59-3376/21 úkol "RM ukládá
OMM (ORM) prověřit možnosti vybudování kontejnerového stání v zeleni u parkoviště "Nad
Stopem" v části navazující na stezku vedoucí k parku u MSSS Oáza." Alternativy stanovišť
včetně vyjádření odborných útvarů je v příloze tohoto bodu.
Dále "RM 59-3375/21 ukládá OMM prověřit možnost umístění dalšího kamerového stanoviště
pro dohled nad kontejnerovými stanovišti na parkovišti "Nad Stopem" a v části Březinek."
Cenové nabídky s návrhem na umístění jsou v příloze tohoto bodu včetně navrženého
doporučení.
Odůvodnění:
Projednat umístění kontejnerového stanovištěm nad restaurací Stop na ploše parkoviště a
nový kamerový bod propojený se služebnou MP. Finance na tuto případně novou investiční
akci nejsou v tuto chvíli v rozpočtu schváleny.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse všech radních o možných variantách řešení. Radní se vyjadřovali ke každé ze 3
navržených variant, zvažovali pečlivě všechny aspekty a dopady, které mohou jednotlivé
varianty znamenat. Z diskuse nakonec vyplynuly 3 návrhy usnesení.
1/ RM schvaluje realizaci nového kontejnerového stání v ul. Družební dle varianty č. 2
(uprostřed parkoviště NAD STOPEM) ve znění přílohy tohoto bodu. Hlasováno - 5 pro, 0 proti,
1 zdržel se.
2/ RM schvaluje novou položku rozpočtu města na rok 2021 Kontejnerové stání v ul. Družební
- PD a RO - navýšení § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 60 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto přesunem ze stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219). Hlasováno - 6
pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3/ RM ukládá OMM nechat zpracovat PD - Kontejnerové stání na parkovišti dle varianty č. 2
ve znění přílohy tohoto bodu a v souladu s Manuálem městského mobiliáře města Nové Město
nad Metují. Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 62-3547/21
RM schvaluje realizaci nového kontejnerového stání v ul. Družební dle varianty č. 2 (uprostřed
parkoviště NAD STOPEM) ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 62-3548/21
RM schvaluje novou položku rozpočtu města na rok 2021 Kontejnerové stání v ul. Družební - PD a
RO - navýšení § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů ve výši 60 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
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přesunem ze stavební úpravy chodníku v ul. Sokolská (§ 2219).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 62-3549/21
RM ukládá OMM nechat zpracovat PD - Kontejnerové stání na parkovišti dle varianty č. 2 ve znění
přílohy tohoto bodu a v souladu s Manuálem městského mobiliáře města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 28.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2021 - příspěvky města
Identifikace:
Město se každoročně účastní dotačního Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón (dále jen Program regenerace), který vyhlašuje
Ministerstvo kultury ČR (dále jen „MK“). Na základě předloženého Anketního dotazníku
(listopad 2020) a po jednání Ústřední komise MK obdrželo město dne 12.02.2021 Rozpis
státní finanční podpory v Programu regenerace pro rok 2021, kde byla městu stanovena kvóta
400 tis. Kč. Podmínky Programu regenerace určují povinné podíly na financování obnovy
kulturní památky a to: podíl MK (max. 50 %), vlastník kulturní památky (min. 40 %) a město
(min. 10 %, od roku 2016 je ZM schválen příspěvek města 15 %). Pro rok 2021 byla do
Programu regenerace podána jedna žádost soukromého vlastníka kulturní památky. Město
nemá v rozpočtu města zařazenu žádnou akci na obnovu kulturní památky na území MPR.
Dle podmínek Programu regenerace byla navržena výše příspěvku z rozpočtu města a výše
příspěvku z MK na obnovu kulturní památky. Výše příspěvku byla odsouhlasena KREG.
V rozpočtu města pro rok 2021 je na příspěvky vyhrazena částka 80 tis. Kč. Potřeba
prostředků z MK ČR pro rok 2021 z přidělené kvóty 400 tis. Kč činí 233 tis. Kč, o což město
požádá MK. Žádost města o dotaci z Programu regenerace byla odeslána 29.03.2021. Po
obdržení Rozhodnutí o účelové dotaci z MK (obvykle v polovině roku) bude s žadatelem
uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. ZM 120-7576/17. V případě, že Rozhodnutí MK bude obsahovat nová
odůvodnění, která by měla být ve smlouvách zanesena, bude vzorová smlouva předložena
ZM nově ke schválení.
Odůvodnění:
Dle pokynů MK nezbytné schválit Zastupitelstvem města povinný podíl z rozpočtu města
jmenovitě pro kulturní památku, které jsou v majetku soukromých vlastníků. Schválit rozdělení
(využití) přidělené kvóty z MK.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se dotázal, proč je o tento program tak malý zájem - bylo vysvětleno, že někteří
vlastníci v MPR nemají zájem o podání žádosti o příspěvek z Programu regenerace MPR a
MPZ z důvodu, že minimální požadovaná částka na stavební akci je 100.000 Kč (protože
minimální příspěvek MK je ve výši 50.000 Kč a příspěvek města ve výši 15 %) a řada občanů
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neplánuje stavební akce v této finanční výši. Raději svou nemovitost občané opravují bez
podmínek, na své vlastní náklady, v nižších částkách a postupně. MST - bere to jako podnět
k tomu, aby se k tomuto programu více publikovalo a propagovalo, např. v NZ apod. Poté byla
navržená znění usnesení odhlasována.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 62-3550/21
RM doporučuje ZM schválit povinnou spoluúčast z rozpočtu města v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 na obnovu kulturní
památky měšťanský dům č. p. 1229 vlastník [osobní údaj odstraněn] – Obnova fasády, oken a
klempířských prvků ve výši 78.000 Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 62-3551/21
RM doporučuje ZM schválit využití finančních prostředků z přidělené kvóty pro rok 2021
v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 62-3552/21
RM doporučuje ZM schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón dle vzorové smlouvy
schválené usnesením č. ZM 120-7576/17 s vlastníkem kulturní památky (žadatelem) po obdržení
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z MK ČR pro rok 2021 a pověřit ST podpisem této smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 VZ - „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“
Identifikace:
Dne 24.03.2021 proběhlo jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Malá vodní nádrž Spy
v Novém Městě nad Metují.“ Komise nyní předkládá RM protokol o otevírání a hodnocení
nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci byly doručeny celkem 2
nabídky uchazečů o veřejnou zakázku jedna v elektronické podobě prostřednictvím profilu
zadavatele a jedna v listinné podobě. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny
vč. platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma VODA CZ SERVICE s.r.o., IČO:
27545547, se sídlem Hořenice 45, 551 01 Jaroměř, za nabídkovou cenu 641.313,06 Kč vč.
DPH. Pro tuto akci je v rozpočtu města na rok 2021 navržena příslušná položka s částkou ve
výši 900 tis. Kč. Na akci je poskytnuta dotace od KHK ve výši 251 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 62-3553/21
RM souhlasí na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Malá vodní
nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“ firmě VODA CZ SERVICE s.r.o., Hořenice 45, 551 01
Jaroměř, IČO: 27545547, za nabídkovou cenu 641.313,06 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 62-3554/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Malá vodní nádrž Spy v Novém Městě nad Metují“ mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou VODA CZ SERVICE s.r.o., IČO: 27545547, za nabídkovou
cenu 641.313,06 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 DZ místa pro přecházení ul. Havlíčkova
Identifikace:
OMM předkládá na základě úkolu č. PVO 295-17685/19: "PVO ukládá OMM prověřit možnost
umístění DZ do ul. Havlíčkova - upozornění na "přechody pro chodce" - 2 místa pro
přecházení v ul. Havlíčkova a v případě souhlasu DI PČR předložit tento návrh do jednání
RM. Návrh umístění svislého dopravního značení upozorňujícího na místo pro přecházení v
ul. Havlíčkova před provozovnou Verner Potraviny. Umístění DZ 2 místa pro přecházení v ul.
Havlíčkova u křižovatky k vlakovému nádraží, bylo již v minulém roce schváleno a
realizováno.
Odůvodnění:
Značení místa pro přecházení v ul. Havlíčkova u prodejny Verner bylo možné umístit až po
stavebním doplnění nástupního místa pro přecházení na obou stranách silnice II/285, což bylo
realizováno na konci roku 2020. Umístění navrženého dopravního značení místa pro
přecházení bylo e-mailově odsouhlaseno zástupcem DI PČR, nyní čekáme na vydání
oficiálního stanoviska. Předpokládaná cena za umístění DZ je 5.800 Kč vč. DPH, bude
hrazeno z položky rozpočtu "Dopravní značení", na které bylo pro rok 2021 schváleno 300 tis.
Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 62-3555/21
RM souhlasí s doplněním svislého dopravního značení označující místo pro přecházení v ul.
Havlíčkova u provozovny Potraviny Verner a pověřuje OMM zajištěním všech potřebných povolení a
umístěním nového dopravního značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/5 Vyhrazené parkovací stání ul. Nádražní
Identifikace:
OMM opětovně předkládá žádost pí [osobní údaj odstraněn], o přehodnocení rozhodnutí č.
RM 57-3281/21 a znovu povolení bezúplatného vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní
před č. p. 351 z důvodu opatrovnictví vnuka p. [osobní údaj odstraněn], který je vlastníkem
průkazu ZTP/P. K žádosti předkládá vyjádření psychologa.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů a stanovisko OSV v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: ST, Ing. Dostál - v dané lokalitě vyhrazené parkování označené DZ dle jeho
názoru postrádá smysl, neboť je v ul. Nádražní a v její blízkosti dostatek místa pro
zaparkování. Po zvážení všech aspektů a vyjádření odborných útvarů bylo jednomyslně
odhlasováno s tím, že nebyly shledány dostatečné důvody ke schválení vyhrazeného
parkovacího stání.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 62-3556/21
RM nesouhlasí se znovu povolením vyhrazeného parkovacího stání v ul. Nádražní před č. p. 351
pro pí [osobní údaj odstraněn], opatrovnici vnuka p. [osobní údaj odstraněn] z důvodu neshledání
sociální překážky, která by p. [osobní údaj odstraněn] tímto rozhodnutím bránila v integraci do
společnosti. Dle pravidel města Nové Město nad Metují pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa
schválených v RM 341 ze dne 15.02.2016 žádáme o odstranění dopravního značení vyhrazeného
parkovacího místa v ul. Nádražní před č. p. 351 na vlastní náklady žadatelky pí [osobní údaj
odstraněn], a to nejpozději do dne 17.05.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 17.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Kabelizace optickou sítí ul. Nerudova, B. Němcová
Identifikace:
OMM předkládá žádost společnosti GOLDWARE s.r.o., T. G. Masaryka 64, 549 01 Nové
Město nad Metují, o uložení optické sítě v lokalitě ul. Nerudova a jejím napojením na stávající
síť v ul. B. Němcové a dále pak na ul. T. G. Masaryka.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v samostatné příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal ST z jednání se stavebníky optických sítí ve městě. Bližší informace
podal radním vedoucí OMM. Do diskuse se dále zapojili: vedoucí ORM a MST. Ing. Maur vzhledem k tomu, že mají záměr pokládky již schválený RM v minulých letech a k tomu, že se
v ul. Nerudova plánuje rekonstrukce komunikace a terminálu Rychta a že tam budou probíhat
zemní práce, tak s tím souhlasí, ale pro příští žádost o pokládku optických sítí do městských
pozemků bude vydán souhlas pouze s podmínkou, že do 1 výkopu budou pokládány sítě
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všech stavebníků optických sítí v jednom čase. Do budoucna je potřeba to se stavebníky
optických sítí předem domluvit, aby tomu tak bylo. ST - zástupce N-SYS(u) se na jednání
dostavil a byl o tom informován. S fy GOLDWARE s.r.o. je o tom obtížné komunikovat a
domluvit se na osobním jednání - z posledního jednání asistentka jednatele fy GOLDWARE
s.r.o. opět omluvila. Projednávaná problematika bude zařazena do programu výjezdní RM. Na
dotazy Ing. Dostála, které se týkaly přehledu o již vydaných předběžných souhlasech,
odpověděli vedoucí ORM a vedoucí OMM. Z této části diskuse vzešlo 2. usnesení ve znění:
"RM ukládá OMM předložit do RM 64 přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby
optických sítí v Novém Městě nad Metují." Poté byla obě 2 usnesení odhlasována. Po
projednání tohoto bodu se ještě Ing. Maur dotázal na řešení velice rozbitého povrchu vozovky
při zaústění silnice z ul. Nerudova do ul. Nádražní u autobusového nádraží. ST vysvětlil, že
rozsah poškození je zde takový, že to již není řešitelné nějakým malým záplatováním děr v
rámci obvyklé "jarní" činnosti TS, půjde již o malou zakázku pro odbornou firmu. Radní se
shodli, že je to ale třeba řešit, a i zde se chtějí stavit při plánovaném jarním výjezdu.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 62-3558/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu optické sítě s názvem "KABELIZACE OPTICKOU
SÍTÍ ULICE NERUDOVA" na pozemcích p. č. 2034/6, 437/4, 441/1, 437/8, k.ú. Nové Město nad
Metují 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, a to za osobní
účasti ST a jednatele fy GOLDWARE s.r.o. při podpisu smlouvy.
.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 62-3557/21
RM ukládá OMM předložit do RM 64 přehled vydaných souhlasů se záměry výstavby optických sítí
v Novém Městě nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 VZ - Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 24.03.2021 proběhlo 1. jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy a doplnění
chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“ a dne 29.03.2021 proběhlo 2. jednání této
komise. Komise nyní předkládá RM protokoly o otevírání a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci bylo doručeno celkem 7
nabídek uchazečů o veřejnou zakázku, 5 v elektronické podobě prostřednictvím profilu
zadavatele a 2 v listinné podobě. Nabídky byly hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny vč.
platné DPH. Nejvýhodnější nabídku podala firma Matex HK s.r.o., Kladská 181/55, 500 03
Hradec Králové, za nabídkovou cenu 2.940.294,74 Kč vč. DPH. Pro tuto akci je v rozpočtu
města na rok 2021 navržena příslušná položka s částkou ve výši 3 500 tis. Kč. Na akci byla
podána žádost o dotaci do IROP(u). V březnu 2021 již bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 1.754.650 Kč. Ta bude částečně pokrácena s ohledem na skutečné uznatelné
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náklady a s ohledem na fakt, že vysoutěžená částka je nižší, než byla částka uvedená v
žádosti o dotaci, která vycházela z PD (3.292.894 Kč vč. DPH).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 62-3559/21
RM souhlasí na základě předložených protokolů o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek, se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“ firmě Matex HK s.r.o., Kladská
181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25968807, za nabídkovou cenu 2.940.294,74 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 62-3560/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové
Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Matex HK s.r.o., Kladská 181/55,
500 03 Hradec Králové, IČO: 25968807, za nabídkovou cenu 2.940.294,74 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 Rozpočtové opatření na akci „Rekonstrukce komunikace Na Bořetíne“
Identifikace:
RM 51 dne 02.11.2020 usnesením č. RM 51-2979/20 schválila přesun realizace dešťové
kanalizace v rámci akce Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně na jaro 2021. Při
zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 se počítalo s čerpáním 500 tis. Kč na realizaci
dešťové kanalizace v roce 2020. Návrh rozpočtu po přesunu akce na jaro nebyly upraven.
V rozpočtu města na položce § 2212, ORG. 1822 chybí 500 tis. Kč. RM je předložen návrh na
úpravu rozpočtu 2021.
Odůvodnění:
V rozpočtu 2020 nebyly čerpány prostředky na akci „Komunikace na Bořetíně“ ve výši cca 500
tis Kč na realizaci dešťové kanalizace z důvodu přesunu akce na rok 2021. Tato skutečnost
nebyla zohledněna v návrhu rozpočtu města na rok 2021. Dle uzavřených smluv a objednávek
celkové náklady na akci činí 6 356 tis Kč. Na položce města je nyní schváleno 6 000 tis. Kč.
Pro zajištění financování akce je třeba provést RO ve výši 500 tis. Kč. V rozpočtu pro rok 2020
bylo na tuto akci alokována částka ve výši 7 350 tis. Kč, ze které bylo čerpáno na PD a
finanční plnění ze smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. na realizaci přeložky NN. Vzhledem k výši
částky bude toto RO schvalovat ZM. ORM doporučuje RO schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz Ing. Maura na případné posuny termínů. ORM - do prázdnin - posuny termínů nehrozí.
Poté odhlasováno.

Stránka 36

ZÁPIS Z PORADY
RM 62 ze dne 06.04.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 62-3561/21
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 2212 - Komunikace v ul. Na Bořetíně - realizace ve
výši 500 tis. Kč na zajištění financování akce dle uzavřených smluv a objednávek. Navýšení bude
pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování - položka 8115 - změna stavu
prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Žádost o dotaci na projekt Geomorfologická stezka Libchyňským údolím
Identifikace:
MAS Pohoda venkova vyhlásila dne 31.03.2021 výzvu pro podávání žádostí o dotaci v rámci
Programu rozvoje venkova ČR. Město má připraven záměr geomorfologické stezky vedoucí
podél Libchyňského potoka. Start stezky je plánován Libchyních a cíl je v Novém Městě nad
Metují, v ul. Pod Hradištěm. Na trase bude 9 zastavení s informačními tabulemi, na vybraných
stanovištích i s posezením, součástí trasy bude lesní geopark či herní vodní prvek. Záměr je
blíže popsán v příloze tohoto bodu. Předpokládané náklady na odbornou přípravu (konzultace
s geologem, příprava textů) jsou 50.000 Kč. Celkové náklady na realizaci projektu jsou
odhadovány na 250.000 Kč, dotace činí 100 % z uznatelných nákladů. Všechny plánované
prvky by měly být uznatelné. Podmínkou je, aby byly umístěny na lesních pozemcích ve
vlastnictví města. Výdaje budou hrazeny z rozpočtu § 2143 - cestovní ruch - schváleno 300
tis. Kč.
Odůvodnění:
Město má zájem posílit rekreační funkci městských lesů a rozšířit možnosti volnočasových
aktivit v přírodě pro obyvatele města a jeho návštěvníky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 62-3562/21
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do 5. výzvy MAS Pohoda venkova v rámci Programu rozvoje
venkova na projekt Geomorfologická stezka Libchyňským údolím.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 04.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Žádost o vyjádření k PD a ke zřízení sjezdu pro RD v ul. Smetanova v Novém
městě nad Metují
Identifikace:
Firma Povolstav s.r.o. se sídlem Na Kozačce 1289/7, 122 00 Praha 2 Vinohrady, která
zastupuje p. [osobní údaj odstraněn], na základě plné moci, požádala o vyjádření a vydání
stanoviska pro územní souhlas a ohlášení stavby rodinného domu na p. p. č. 488/5 v k. ú.
Nové Město nad Metují (ul. Smetanova). Součástí vyjádření bude souhlas s umístěním sjezdu
s připojením na místní komunikaci v šířce 5 m, sjezd přes chodník a zeleň s napojením na
místní komunikaci jsou na p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, která je v majetku
města, dále souhlas s umístění přípojky vodovodu v délce cca 7,67 m a kanalizace v délce 9,7
m do pozemku v majetku města p. p. č. 488/5 k.ú. Nové Město nad Metují. PD je vypracována
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firmou MODERNDREAM, zodpovědný projektant Ing. Petr Neradil, T. G. M. 93, 549 54 Police
nad Metují, č. autorizace ČKAIT 0601937 s datem 09/2019.
Odůvodnění:
Vyjádření dotčených útvarů jsou přílohou k tomuto bodu. Pro umístění sjezdu je nutné uzavřít
se stavebníkem smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti a pro
umístnění přípojek kanalizace a vodovodu je nutné uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
Dále je předkládáno k odsouhlasení vyjádření pro účely vydání společného územního a
stavebního řízení.
Vysvětlení: Čečetková Alena - zástupkyně vedoucí ORM
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 62-3563/21
RM schvaluje vydání souhlasného vyjádření města Nové Město nad Metují k PD na stavbu
„RODINNÝ DŮM v Novém Městě nad Metují na p. p. č. 488/5 v k. ú. Nové Město nad Metují“ dle
předložené PD vypracované firmou MODERNDREAM s.r.o., IČO: 06968945, Plzeňská 155/113, 150
00 Praha 5, zodpovědný projektant Ing. Petr Neradil, č. autorizace ČKAIT 1301312, s datem
12/2020 a jejímž investorem je p. [osobní údaj odstraněn], a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření
města k předložené dokumentaci ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 62-3564/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
2049/1 v k.ú. Nové Město nad Metují za účelem dopravního připojení stavby „RODINNÝ DŮM na p.
p. č. 488/5 v k. ú. Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj
odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 62-3565/21
RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky v délce 7,657 m a kanalizační
přípojky v délce 9,7 m, které budou uloženy do p. p. č. 2049/1 v k. ú. Nové Město nad Metují, která
je ve vlastnictví města Nové Město nad Metují za účelem připojení stavby „NOVOSTAVBA
RODINNÉHO DOMU na p.p.č. 488/5 v k.ú. Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad
Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 03.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 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. 6/1 USNESENÍ č. RM 62-3566/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, "ZŠ Krčín" a Centra
prevence MANDL ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

7/1 Zpráva o činnosti Městského úřadu 2020
Identifikace:
RM je každoročně předkládána Zpráva o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují.
Zpráva za rok 2020 je předložena v příloze tohoto bodu RM na vědomí.
Odůvodnění:
Zpráva o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují je souhrnný materiál za rok 2020 z
jednotlivých odborů úřadu. Zpráva je pravidelně vkládána na web města.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
MST - poděkoval všem zainteresovaným za zpracování této velmi rozsáhlé a i obsahově
kvalitní zprávy.
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 62-3567/21
RM bere na vědomí obsah a vydání Zprávy o činnosti Městského úřadu Nové Město nad Metují za
rok 2020 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Dodatek č. 1 k smlouvě o technické podpoře ze dne 29.09.2020
Identifikace:
RM je předkládán návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o technické podpoře ze dne 29.09.2020
uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují a společností INIT technology s.r.o.,
Sehradice 129, 763 23 Sehradice, IČO: 04423101. V rámci tohoto dodatku je upraven vztah k
osobním údajům, ke kterým má společnost INIT technology s.r.o., přístup při provádění
servisních prací na údržbě a aktualizacích programu Scarabeus, ve kterém jsou zpracovávány
přestupky zjištěné v rámci měření rychlosti, provedené stacionárním radarem v bezobslužném
provozu.
Odůvodnění:
Uzavření dodatku je nezbytné z hlediska GDPR. Návrh byl schválen pověřencem pro ochranu
osobních údajů města Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Kratěna Miloš - vrchní strážník
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 62-3568/21
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o technické podpoře ze dne 29.09.2020 mezi městem Nové
Město nad Metují a společností INIT technology s.r.o., Sehradice 129, 763 23 Sehradice, IČO:
04423101, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Rezignace zastupitelky Mgr. Ireny Kupkové + Osvědčení o nastoupení do funkce
člena zastupitelstva
Identifikace:
Dne 31.03.2021 obdržel ST písemnou rezignaci zastupitelky Mgr. Ireny Kupkové na její
mandát. Za odstupující členku ZM nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany,
tj. ODS, v tomto případě je to kandidát Ing. Aleš Vrátný. Takto nastoupenému členu ZM předá
RM písemné osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM. Viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Za odstupující členku ZM nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí
podle § 45 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., ze dne 6. prosince 2001 o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách), kterým je pan Ing.
Aleš Vrátný. Takto nastoupenému členu zastupitelstva města předá podle § 56 odst. 2 zákona
o volbách rada města písemné osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva. Viz
příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 62-3569/21
RM bere na vědomí rezignaci členky ZM paní Mgr. Ireny Kupkové ke dni 31.03.2021 a děkuje jí za
dosavadní práci.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 62-3570/21
RM potvrzuje a předává panu Ing. Aleši Vrátnému Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM.
Odpovídá: OVV, Provede: OVV, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Souhrnná zpráva o realizovaných řídících kontrolách v roce 2020 a o plánech
kontrol na rok 2021 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 2020 a plánovaných na
rok 2021 (dále jen „Souhrnná zpráva FK“).
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. 7/4 USNESENÍ č. RM 62-3571/21
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o realizovaných řídících kontrolách v roce 2020 a o plánech
kontrol na rok 2021 odborů a oddělení MěÚ pro finanční oblast, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Smlouva o poskytování služeb v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v
sociální oblasti na území obcí KHK II
Identifikace:
Smlouva mezi objednatelem KHK a poskytovatelem Moore Advisory CZ, s.r.o., se sídlem
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, za účasti města Nové Město nad Metují, v rámci
našeho zapojení se do projektu KHK "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na
území obcí Královéhradeckého kraje II" a na základě uzavření Smlouvy o centralizovaném
zadávání v březnu 2020.
Odůvodnění:
V březnu 2020 jsme s KHK uzavřeli Smlouvu o centralizovaném zadávání. V únoru 2021 KHK
vyhlásil veřejnou zakázku na zpracování naší třetí (poslední) aktivity, a to Zajištění
analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - Nové
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Město nad Metují Návrh systému dalšího návazného dostupného bydlení v rámci prevence
sociálního vyloučení v Novém Městě nad Metují. Výstup bude zapracován do Plánu sociálních
služeb Novoměstska 2021-2023. Předkládáme RM ke schválení a k pověření ST k podpisu
smlouvu o poskytování služeb. Úhradu zpracování obou analýz zajišťuje KHK z projektu.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 62-3572/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi objednatelem Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, za účasti města Nové Město nad Metují, a
poskytovatelem Moore Advisory CZ, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 v
rámci projektu „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého
kraje II - dílčí část 4 - Zajištění analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb - Nové Město nad Metují (Návrh systému dalšího návazného dostupného bydlení v
rámci prevence sociálního vyloučení v Novém Městě nad Metují), ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění: Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ Ing. Dostál - vznesl dotaz na úpravy předzahrádek v ul. Nahořanská. ST - je to v procesu
vyjednávání, je to v gesci OMM - musíme to ještě prodiskutovat s realizátory. Ing. Dostál poděkoval a informoval ještě o jednáních s pí Bc. Čečetkovou z ORM a o tom, že jak on, tak
KŽP jsou připraveni se na konečném řešení podílet.
2/ Ing. Maur - vznesl dotaz, zda již proběhlo jednání s p. [osobní údaj odstraněn] ve věci
směny pozemku? MST - termín jednání zatím z důvodu epidemiologického nebyl dohodnut.
Děkuje za připomenutí. Jednání se pokusí s p. [osobní údaj odstraněn] domluvit a uskutečnit.
Doplnil ST - poslední telefonický rozhovor byl s p. [osobní údaj odstraněn] cca v prosinci, od té
doby jsme s ním nemluvili. Spojíme to i s projednáním problematiky vystavováním zboží před
obchodem p. [osobní údaj odstraněn]. Radní se shodli, že je třeba vyvíjet tlak k dosažení
řešení - má to vliv i na případné další žádosti o prodloužení souhlasu s existencí dočasných
staveb zde.
3/ Ing. Maur - druhý dotaz vznesl na to, kdy bude PD na demolici městských objektů v ul.
Nerudova? ORM - PD je připravena, byla pořizována v souvislosti s původním projektem na
terminál Rychta. Byli osloveni zástupci "síťařů" k vyjádření - v dubnu to bude podáno na
OVRR a v květnu lze předpokládat vydání demoličního souhlasu.
Konec jednání RM 62 v 15:00 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
Zápis z RM 62 vyhotoven dne:
Zápis z RM 62 vypraven dne:
Zápis z RM 62 zveřejněn dne:

Petr Hable v.r.
starosta
09. dubna 2021
09. dubna 2021
09. dubna 2021
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