Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 49 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 05.10.2020
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

13:00

17:25

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:25

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:25

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:25

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

17:25

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:25

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:25

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:25

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:25

Plná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:00

13:23

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:27

17:07

Částečná

12

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:30

16:44

Částečná

13

Ing. Vratislav Nývlt

referent ORM (OMM)

13:30

14:53

Částečná

14

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

16:40

17:07

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 05.10.2020

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

2/2

Žádost MKN o navýšení rozpočtu na rok 2021

2/3

Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2020

2/4

Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2020

2/5

Informace o stavu příprav Dětského silvestra

2/6

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 31/2017 o poskytnutí dotace

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy

3/2

Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská

3/3

Žádost o pokácení smrku na p. p. č. 2054/9 v k. ú. Krčín

4.

Správa nemovitostí

4/1

Ateliérové okno ZUŠ - aktuální informace

5.

Rozvoj

5/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z KHK č. 18RRDU2-0015

5/2

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD

5/3

Rekonstrukce komunikace Na Bořetíně - dodatek č. 1 k SOD

5/4

Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci

5/5

Smlouva o právu k provedení stavby stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora

5/6

Dodatek č. 2 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad Metují
a části ul. Bořetínská“

5/7

Petice ke znovuotevření mostu ve Vrchovinách

5/8

Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy viz Zápis z 2. jednání OV Vrchoviny ze dne 08.09.2020

5/9

Zápis č. 10 z jednání Komise dopravní ze dne 23.09.2020

5/10

Nákupní park Nové Město nad Metují - nepovolené reklamy
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6.

Finance

6/1

Pořízení HW pro zajištění radarového měření

6/2

Nákup PC 2020

6/3

Vyřazení majetku

6/4

Vodní nádrž Vrchoviny - RO

6/5

Navýšení § 3341 - místní rozhlas - RO

6/6

Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO

7.

Různé

7/1

Poděkování + žádost předsedy spolku Naděje z kamionu z.s. za pronájem areálu býv. kasáren
- Novoměstský Tuplák

7/2

Zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019

7/3

Pravidla pro vyřizování stížností a petic

7/4

Ochranné pomůcky pro příspěvkové organizace

7/5

Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2021

8.

Diskuse
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1 Úvodní informace

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1

Bez usnesen

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:25
13:25 - 13:35
16:15 - 16:45
13:35 - 16:15
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:25

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 49-2833/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 49:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 05.10.2020

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

Školství, kultura a sport
Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
Žádost MKN o navýšení rozpočtu na rok 2021
Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2020
Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2020
Informace o stavu příprav Dětského silvestra
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 31/2017 o poskytnutí dotace

3.
3/1
3/2
3/3

Majetkoprávní úkony
Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy
Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská
Žádost o pokácení smrku na p. p. č. 2054/9 v k. ú. Krčín

4.
4/1

Správa nemovitostí
Ateliérové okno ZUŠ - aktuální informace

5.
5/1

Rozvoj
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z KHK č. 18RRDU2-0015
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5/2
5/3
5/4
5/5
5/6

5/9

Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD
Rekonstrukce komunikace Na Bořetíně - dodatek č. 1 k SOD
Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci
Smlouva o právu k provedení stavby stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora
Dodatek č. 2 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad Metují
a části ul. Bořetínská“
Petice ke znovuotevření mostu ve Vrchovinách
Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy viz Zápis z 2. jednání OV Vrchoviny
ze dne 08.09.2020
Zápis č. 10 z jednání Komise dopravní ze dne 23.09.2020

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

Finance
Pořízení HW pro zajištění radarového měření
Nákup PC 2020
Vyřazení majetku
Vodní nádrž Vrchoviny - RO
Navýšení § 3341 - místní rozhlas - RO
Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO

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

Různé
Poděkování + žádost předsedy spolku Naděje z kamionu z.s. za pronájem areálu býv.
kasáren - Novoměstský Tuplák
Zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019
Pravidla pro vyřizování stížností a petic
Ochranné pomůcky pro příspěvkové organizace
Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2021

8.

Diskuse

5/7
5/8

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 05.10.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 49 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 49-2834/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky
Identifikace:
Ředitelé základních škol v Novém Městě nad Metují informují RM o vyhlášení volného dne pro
žáky v pátek 25.09.2020. Volný den ředitelé vyhlásili na základě doporučení ministra
zdravotnictví.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických. Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, oznámí ředitel
školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli. Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 49-2835/20
RM bere na vědomí vyhlášení volného dne pro žáky z organizačních a provozních důvodů v
Základní škole Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, Základní škole Nové Město
nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, Základní škole a Mateřské škole Krčín a to v pátek 25.
09.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Žádost MKN o navýšení rozpočtu na rok 2021
Identifikace:
RM 35 dne 09.03.2020 usnesením č. RM 35-2070/20 schválila rozpočtové opatření - navýšení
§ 3314 - Městská knihovna - příspěvek o částku 100 tis. Kč. Toto navýšení příspěvku bylo
určeno na pořízení fotografií města Nové Město nad Metují do připravované publikace k 520.
výročí založení města. Ředitelka MKN předkládá RM rozpočet nákladů na vydání knihy.
Předpokládá se, že kniha by měla být pokřtěna v MKN v rámci Dnů evropského dědictví
11.09.2021. Na základě avizovaného snížení příspěvku příspěvkovým organizacím města na
rok 2021 o 5 %, žádá ředitelka MKN o zohlednění částky 350 tis. Kč v rozpočtu MKN na rok
2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme zohlednit částku na vydání knihy o Novém Městě nad Metují
v rozpočtu MKN na rok 2021. Připravovaná publikace by byla důstojným dárkem městu k jeho
520. výročí založení a bude moci být využívána jako vhodný dárek při různých příležitostech,
zároveň výrazně přispěje k propagaci města.
Vyjádření OF: V případě schválení bude zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2021.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vznesl dotaz - kam poputuje zisk z knihy? OŠKS - výtěžek z knihy půjde do
MKN. ST - pravidlem bývá, že si můžeme vyžádat X knížek pro potřeby města. OŠKS - pro
potřeby města dostaneme 1000 výtisků. Ing. Maur, MBA - v jakém nákladu kniha vychází 2000 ks? Ing. Prouza - ano. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 49-2836/20
RM ukládá OF zohlednit při přípravě rozpočtu na rok 2021 částku 350 tis. Kč, potřebných na vydání
knihy - připravované publikace k 520. výročí založení města, do příspěvku Městské knihovny Nové
Město nad Metují.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Žádost MKN - provoz v době Vánoc 2020
Identifikace:
Ředitelka MKN žádá RM o souhlas s uzavřením knihovny ve dnech 23.12.2020 (středa), od
28.12.2020 (pondělí) do 31.12.2020 (čtvrtek) a v sobotu 02.01.2021. Podle zkušeností
z minulých let je v těchto dnech minimální zájem o služby knihovny. Zaměstnanci dočerpávají
řádnou dovolenou. Městská knihovna se uživatelům opět otevře v pondělí 04.01.2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme souhlasit, MKN je v období mezi svátky uzavřená pravidelně
již několik let a nikdy nebyl ze strany uživatelů požadavek na otevření knihovny.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 49-2837/20
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny Nové Město nad Metují pro veřejnost ve středu
23.12.2020 a dále ve dnech 28.12.2020 až 31.12.2020 a v sobotu 02.02.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Žádost MSSS Oáza o navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2020
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza žádá RM o schválení navýšení limitu prostředků na platy pro rok 2020
o 1.047.987 Kč a prostředků na dohody pro rok 2020 o 76.553 Kč. Důvodem je vyplacení
odměn zaměstnancům z dotace MPSV určené na podporu finančního ohodnocení
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
ST - požádal o jednotnou úpravu číslovek, pokud se uvádí. V "Usnesení" požádal doplnit
dovětek, že je to hrazeno z dotace z MPSV. Ing. Maur, MBA - do diskuse se zapojil s
obdobnou připomínkou, tzn., aby z textu "Usnesení" bylo zřejmé, že je navýšení limitu
mzdových prostředků pokryto ze 100 % z MPSV. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 49-2838/20
RM schvaluje Městskému středisku sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují navýšení limitu
prostředků na platy pro rok 2020 z částky 23 596 724 Kč na částku ve výši 24 644 711 Kč a
navýšení limitu prostředků na dohody pro rok 2020 z částky 900 000 Kč na částku ve výši 976 553
Kč. Navýšení je v plné výši hrazeno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Informace o stavu příprav Dětského silvestra
Identifikace:
RM 45 dne 10.08.2020 uložila OŠKS připravit akci "Dětský silvestr 2020" v obdobném rozsahu
jako v minulých letech a o stavu příprav průběžně informovat RM. OŠKS předkládá RM ke
schválení Smlouvu o zprostředkování uměleckého vystoupení s agenturou MAGIC ART
PRODUCTION s.r.o. se sídlem Jindřicha Pruchy 1194, 686 01 Uherské Hradiště. S touto
agenturou spolupracujeme při přípravě a průběhu Dětského silvestru již několik let a vždy byla
spolupráce bezproblémová. Program, zázemí a organizační zajištění bude obdobné jako v
minulých letech. V současné době není ještě dohodnuta konečná verze ohňostroje. OŠKS
bude o stavu příprav průběžně informovat RM.
Odůvodnění: Předloženo na základě úkolu z RM 45. Znění Smlouvy o zprostředkování uměleckého
vystoupení bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy Ing. Maura, MBA, zodpověděl vedoucí OŠKS - týkaly se sankcí, termínů, rozpočtu
akce apod. Pokud to budeme muset zrušit v důsledku nepředvídatelných událostí, např.
epidemie, mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv nároků na
finanční vyrovnání. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 49-2839/20
RM byla seznámena se stavem příprav akce "Dětský silvestr 2020".
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 49-2840/20
RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování uměleckého vystoupení s agenturou MAGIC ART
PRODUCTION s.r.o. se sídlem Jindřicha Pruchy 1194, 686 01 Uherské Hradiště ve znění přílohy k
tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 49-2841/20
RM ukládá OŠKS průběžně informovat RM o stavu příprav akce "Dětský silvestr 2020".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 31/2017 o poskytnutí dotace
Identifikace:
ZM na svém jednání dne 20.04.2020 schválilo usnesením č. ZM 119-7564/17 schválilo dotaci
ve výši 60 tis. Kč společnosti Branka, o.p.s. Na základě veřejnoprávní smlouvy č. 31/2017 o
poskytnutí dotace uzavřené mezi městem Nové Město nad Metují jako poskytovatelem a
společností Branka, o.p.s. jako příjemcem měla být dotace vyčerpaná do dne 31.12.2020. Na
základě žádosti příjemce je RM předložen Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 31/2017 o
poskytnutí dotace. Obě smluvní strany konstatují, že ke dni 15.09.2019 došlo ke změně názvu
příjemce z původního názvu Branka, o.p.s. na nynější název Kladské pomezí, o.p.s.
Dodatkem se mění v článku II., odstavec 5, termín závěrečného vyúčtování do 30.09.2022 původní termín byl dne 31.12.2020.
Odůvodnění:
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 31/2017 o poskytnutí dotace byl konzultován s
PRAV.
Vyjádření OF: Doporučujeme souhlasit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 49-2842/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 31/2017 o poskytnutí dotace uzavřený mezi
městem Nové Město nad Metují a společností Kladské pomezí, o.p.s. a pověřuje ST jeho podpisem
ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení
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3/1 Koupě pozemků pod místní komunikací Spy - Chlístov, k. ú. Spy
Identifikace:
Jedná se o pozemky zastavěné stavbou komunikace v ul. Chlístovská v části města Spy: p. p.
č. 415/2 o výměře 43 m2, p. p. č. 416/2 o výměře 9 m2 a p. p. č. 416/3 o výměře 13 m2 v k. ú.
Spy ve vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], dále se jedná o pozemek p. p. č. 430/9 o výměře
132 m2 v k. ú. Spy ve vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn], a pozemek p. p. č. 430/12 o
výměře 6 m2 v k. ú. Spy ve vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn]. Uvedení vlastníci souhlasí
s prodejem svých pozemků do vlastnictví města pod místní komunikací za cenu 100 Kč/m²
pozemku.
Odůvodnění:
Cena pozemku pod komunikací ve výši 100 Kč/m² odpovídá ceně obvyklé při majetkoprávním
vypořádání obdobných pozemků ve vlastnictví města. Dle OMM by pozemky pod místními
komunikacemi mělo vlastnit město, což vyplývá i ze silničního zákona č. 13/1997 Sb. Za výše
uvedenou cenu by mělo být provedeno majetkoprávní vypořádání se všemi vlastníky
dotčených pozemků, kteří akceptují kupní cenu ve výši max. 100 Kč/m² pozemku, v souladu s
usnesením č. ZM 13-415/20, kterým bylo zahájeno majetkoprávní narovnání pozemků v ul.
Chlístovská. Odborné útvary souhlasí s odkoupením pozemků.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 49-2843/20
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemků p. p. č. 415/2, p. p. č. 416/2 a p. p. č. 416/3 vše v k. ú.
Spy a obci Nové Město nad Metují, z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu
ve výši 100 Kč/m2, tj. celkovou kupní cenu 6.500 Kč. Poplatek za návrh na vklad práva do KN
uhradí město Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 49-2844/20
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 430/9 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad
Metují, z vlastnictví pí [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, tj.
celkovou kupní cenu 13.200 Kč. Poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město
nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 49-2845/20
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. p. č. 430/12 v k. ú. Spy a obci Nové Město nad
Metují, z vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za sjednanou kupní cenu ve výši 100 Kč/m², tj.
celkovou kupní cenu 600 Kč. Poplatek za návrh na vklad práva do KN uhradí město Nové Město
nad Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/2 Koupě pozemku p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín v ul. Nahořanská
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 643/17 o výměře 59 m2 v k. ú. Krčín, v ul. Nahořanská ve vlastnictví pí
[osobní údaj odstraněn].
Odůvodnění:
Na základě uzavřené smlouvy o právu provést stavbu, a to "Radaru měření rychlosti ul.
Nahořanská p.č. 643/17 Nové Město nad Metují - Krčín" ze dne 11.09.2020 mezi městem
Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], schválené usnesením č. RM 47-2745/20
ze dne 07.09.2020, se město v čl. VI dané smlouvy zavázalo učinit potřebné kroky k
odkoupení zmiňovaného pozemku do vlastnictví města. Paní [osobní údaj odstraněn] souhlasí
s prodejem svého uvedeného pozemku do vlastnictví města za cenu dle znaleckého posudku.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - neví, jestli to bude splňovat účel, který umístění zařízení má přinést - myslí si, že
je to hodně daleko. ST - vysvětlil, jak probíhala jednání o umístění zařízení pro radar v této
lokalitě. Původní místo bylo sousedy odmítnuto, proto bylo přistoupeno k tomuto umístění, kde
je podmínkou vykoupení potřebného pozemku.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 49-2846/20
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek, z důvodu zjištění kupní ceny v místě a čase obvyklé, na
pozemek p. p. č. 643/17 v k. ú. Krčín, za účelem jeho odkoupení do vlastnictví města Nové Město
nad Metují v souvislosti s plánovaným umístěním radaru.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/3 Žádost o pokácení smrku na p. p. č. 2054/9 v k. ú. Krčín
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] o pokácení 1x smrku na p. p. č. 2054/9 v k. ú. Krčín.
Podrobnosti viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko OŽP: Smrk ztepilý se nachází v zeleném pásu mezi oplocením rodinného domu a
zpevněnou plochou ze zámkové dlažby, sloužící jako přístup k bytovému domu čp. 108. Pata
kmene je cca 50 - 70 cm od hranice pozemku s veřejným chodníkem. Zdravotní stav stromu je
dobrý, nicméně je patrné, že v kořenovém prostoru stromu probíhala stavební činnost, při
které mohlo dojít k poměrně závažnému poškození kořenového systému, které se ale ještě
neprojevilo na jeho celkové vitalitě. Poškozené kořeny již mohly být napadeny patogenními
organismy (např. dřevokaznými houbami). Kořenový systém smrku ztepilého má více stejně
silných kořenů, směřujících souběžně s povrchem půdy ve velmi mělkých vrstvách, z nichž do
hlubších vrstev půdy pronikají jen jednotlivé kořeny a kořínky. Tento systém je mělký, málo
stabilní, náchylný k vývratům. I s ohledem na obecnou charakteristiku kořenového systému
daného taxonu by tak mohlo dojít ke statickému selhání stromu, které by mohlo mít, s
ohledem na jeho umístění v blízkosti chodníku, komunikace, i obytných domů, za následek
nejen škody na majetku, ale i zdraví osob. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody shledal
závažné důvody pro povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1
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zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko TS: Uvedený strom roste v těsné blízkosti chodníku, který by se měl při chystané
rekonstrukci ul. Kapitána Jaroše také vybudovat nový. Doporučuji vyhovět žádosti a strom
odstranit, protože by k tomu z důvodu této stavby stejně muselo dojít.
Stanovisko Komise životního prostředí: Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Diskuse o stavu smrku, o nutnosti ho kácet v souvislosti s budováním komunikace a chodníku
již nyní. Byl vyjasněn katastr (je to těsně u hranic mezi k. ú. Krčín a Nové Město - strom je na
novoměstském katastru). Bylo hlasováno o souhlasu s kácením - 2 pro, 2 proti, 3 zdržel se nebylo schváleno: Návazně na to bylo hlasováno o nesouhlasu s kácením s tím, že pokud si
to v budoucnu vyžádá např. realizace chodníku, tak bude znovu rozhodnuto - 5 pro, 0 proti, 2
zdržel se - kácení bylo usnesením RM zamítnuto.
K čl. 3/3
RM souhlasí s pokácením 1x smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové Město nad Metují ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 2, Proti: 2, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 49-2847/20
RM nesouhlasí s požadovaným pokácením 1x smrku ztepilého na p. p. č. 2054/1 v k. ú. Nové
Město nad Metují s tím, že pokud si to v budoucnu vyžádá např. realizace chodníku v této lokalitě,
tak bude v RM znovu rozhodnuto.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

4/1 Ateliérové okno ZUŠ - aktuální informace
Identifikace:
Na RM 48 byl projednáván i schvalován dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 18/2020 Ateliérové okno ZUŠ - jednalo se o prodloužení termínu realizace - podrobnosti viz příloha k
tomuto bodu, tj. výňatek ze zápisu z RM 48 - bod 4/6. Radní požádali o aktuální informace k
výsledkům jednání s dodavatelem akce na následující RM. Jednání proběhlo dne 30.09.2020
a dále ještě pokračuje - informace byly podány přímo na jednání RM 49.
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Odůvodnění:
Plnění úkolu z RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním vedoucí OSN, dále ho doplnil ST a MST. Ing. Maur, MBA celou záležitost by již předal právníkům - přečetl, co uvádí fy ARCHaPLAN s.r.o. - z vyjádření
jednoznačně vyplývá zásadní pochybení dodavatele a tím pádem i porušení smlouvy
závažným způsobem. Vedoucí OMM - dnes o tom jednal s PRAV - je otázkou, zda ještě pár
dnů nepočkat na reakci dodavatele, než již nyní např. zahájit jednání o odstoupení od
smlouvy. Ing. Maur - město jako investor musí dát naprosto jasně dodavateli vědět, jak jeho
postupy hodnotíme a co mu reálně hrozí, pokud ihned nepředloží návrh řešení chyb, kterých
se dopustil, a to samozřejmě na vlastní náklady. Další diskuse přítomných se týkala
projektové dokumentace - je prokazatelné, že nejde o žádný nový projekt. Po diskusi byly
formulovány návrhy 2 usnesení, o kterých RM hlasovala:
1. RM ukládá OMM trvat na realizaci ateliérového okna ZUŠ dle projektové dokumentace v co
nejkratším termínu. Hlasováno - 7 pro
2. RM ukládá OMM informovat realizační firmu, že pokud své pochybení nenapraví na své
náklady do dne 30.11.2020, bude město činit právní kroky vedoucí k naplnění smlouvy.
Hlasováno - 7 pro.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 49-2848/20
RM ukládá OMM trvat na realizaci ateliérového okna ZUŠ dle projektové dokumentace v co
nejkratším termínu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 49-2849/20
RM ukládá OMM informovat realizační firmu Daniel Hubálek, Pod Výrovem 1050, 549 01 Nové
Město nad Metují, IČO: 67472737, že pokud své pochybení nenapraví na své náklady do dne
30.11.2020, bude město činit právní kroky vedoucí k naplnění smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení
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5/1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z KHK č. 18RRDU2-0015
Identifikace:
V roce 2018 byla uzavřena mezi městem Nové Město nad Metují a KHK Smlouva o poskytnutí
dotace z dotačního fondu KHK č. 18RRDU2-0015 na projekt Cykloregion V. Moravce novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora - DSP. Dotace ve výši 297 tis. Kč byla
téhož roku připsána na účet města. Termín, do kterého měl být projekt realizován, byl
stanoven smlouvou do dne 30.11.2020. Vzhledem ke skutečnosti, že není dokumentace pro
stavební povolení vypracována a není možné naplnit cíl projektu, požádalo město KHK, na
základě doporučení administrátora programu, o prodloužení doby realizace projektu do dne
31.12.2021. Krajským zastupitelstvem byla žádost města v září letošního roku schválena.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 18RRDU2-0015
zpracovaný poskytovatelem dotace ve znění přílohy tohoto bodu je předkládán RM ke
schválení.
Odůvodnění:
Nyní probíhá zpracování dokumentace k územnímu řízení (DUR), v roce 2019 proběhlo
biologické hodnocení v dané lokalitě a v současné době jsou v řešení majetkoprávní vztahy s
majiteli dotčených pozemků. V návaznosti na zpracovanou DUR a vydání územního
rozhodnutí bude zadáno vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení DSP, což je cíl
projektu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - vznesl kritickou připomínku, že se dokumentace připravuje dlouho. ORM prodleva vznikla čekáním na biologické posouzení a nyní na inženýring (tj. zajištění všech
potřebných vyjádření). Letos by se mělo požádat o územní rozhodnutí, dále o povolení kácení
stromů. ST - s projektantem máme z minulosti dobrou zkušenost, odvádí kvalitní projektovou
práci, ale má nyní problémy s termíny. Vázlo to ale opravdu hlavně na biologickém průzkumu.
Ing. Maur, MBA - jaký má orientačně skluz projektant? ORM - dlouhý skluz (v řádů jednotek
měsíců) byl zapříčiněn zpracováním biologického posouzení, nyní je PD rozpracována téměř
do fáze pro stavební povolení. Poté odhlasováno. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednací místnosti.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 49-2850/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 18RRDU2-0015 mezi městem Nové Město nad Metují a Královéhradeckým krajem,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, který upravuje dobu
dokončení realizace projektu do dne 31.12.2021. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Opěrná zeď v ul. Nádražní - dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
Při realizaci stavby Opěrná zeď v ul. Nádražní u č. p. 361 v Novém Městě nad Metují se po
odtěžení materiálu vyskytly nepředvídatelné skutečnosti. Konkrétně se vyskytla část
nepravidelné skály v místech, kde PD tento stav nepředpokládala. Bylo nutné operativně
přepracovat PD, vypracovat nový rozpočet a navrhnout alternativní řešení s jiným způsobem
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založení stavby. Stavba byla přerušena na nezbytně nutnou dobu, poté se realizovalo dle
změny PD, kterou projektant předkládal po částech tak, aby stavba mohla rychle pokračovat
tak, aby nedošlo ke škodám na dalším majetku. Tento operativní postup byl schválen MST na
kontrolním dni. Změnový rozpočet mohl být předložen až nyní po kompletním dokončení
změny PD. Vícepráce na realizaci stavby činí celkem 1.504.156,05 Kč vč. DPH. Cena
za přepracování PD činí 48.384,0 Kč vč. DPH a cena za zábor silnice o další 2 měsíce
z důvodu prodloužení výstavby činí 73.200 Kč. ORM předkládá ke schválení změnový list a
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984 na
vícepráce ve výši 1.504.156,05 Kč vč. DPH a vystavení objednávky na úhradu záboru silnice,
dále předkládá ke schválení vícenáklady na opravu PD firmě ASSPRO s.r.o., IČO: 45534772.
Na RM bude přizván TDI - Ing. V. Nývlt, aby s provedenými změnami podrobně seznámil RM.
Na výše uvedené vícenáklady nejsou na položce města dostatečné prostředky a je třeba
schválit RO navýšení akce § 3639 „Oprava opěrné zdi u č.p. 361 v ul. Nádražní - realizace“ ve
výši 1 700 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 550 tis. Kč z § 2219 - Rekonstrukce
chodníků v ul. Nádražní - PD, 650 tis. Kč § 3113 ZŠ - Komenského - odborné učebny,
bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor 500 tis. Kč § 2212 - Rekonstrukce živičného
krytu v ul. Rezecká PD + realizace.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání k tomuto bodu byli přizváni Ing. Vojnarová a Ing. Nývlt z ORM. Ing. Nývlt seznámil
radní s historií přípravy realizace opěrné zdi v ul. Nádražní a popsal průběh zahájení
realizace, při které při odtěžení zeminy a odbourání stávajících opěrných zdí byly zjištěny
odchylky a nepředvídatelné změny v podloží a v založení zdí. Tato zjištění vyvolala, aby byla
navržena nová projekční řešení. Projektant zpracoval několik variant, a až s touto poslední,
která je předkládána a která je dodavatelskou firmou naceněna, souhlasila majitelka pozemku
a domu, na který opěrná zeď navazuje. Komentář k realizaci a k řešení nenadálých problémů
při realizaci byl doprovázen ukázkami fotografií ze stavby. Komentoval i zpracovanou a
prezentovanou přílohu s názvem "Vyjádření k návrhu_2". Při prezentaci bylo též poukázano
na nelichotivý stav navazující stávající zdi, která na realizovanou opěrnou zeď navazuje a
pokračuje směrem do ul. Havlíčkova. I tuto zeď v rozmezí několika příštích let bude nutné
rekonstruovat.
Další diskutující: ST, Ing. Němeček, Ing. Maur, vedoucí OMM, MST. ST - na jednu stranu je
hezké mít kolem města skálu, na stranu druhou je skála problémem. Ing. Maur - bude třeba
rozložit financování na opravu skal a těchto opěrných zdí a také žádat i o dotace do KHK
například. ST - slova Ing. Nývlta budou součástí textu žádosti o mimořádnou dotaci na
opěrnou zeď v ul. Nádražní na KHK. Ing. Nývlt - o prázdninách jsme chytli jeden a půl měsíční
skluz díky uvedeným nepředvídatelným změnám, ale do zimy bychom to chtěli mít hotové.
OMM - co nejdříve je nutné mít hotový chodník. Ing. Nývlt - vydlážděný chodník asi nebude, to
se nestihne z důvodu počasí, ale bude zhutněn, aby byl pochůzný, bude zasypán štěrkem a
příští rok dodělán. MST - uvedená rekonstrukce opěrné zdi je bohužel v ochranném pásmu
MPR. Bude třeba hledat dotační tituly na sanaci skal.
V diskusi zazněly také informace k investičním akcím v ulicích Nahořanská, Na Strážnici a Na
Zadomí.
Ing. et Ing. Dostál - zdá se mu, že u akce rekonstrukce chodníků v ul. Na Strážnici a
Nahořanská vázne komunikace mezi dodavatelem a investorem a s občany - účastní se řízení
jako vlastník a dokumenty a informování ze strany města považuje za nedostatečné. Je to tam
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rozkopané po obou stranách, není možné jít bezpečně - na silnici nikdo nerespektuje 30
km/hod. Co se týká průběhu stavby, dost nešťastně vnímá to, že se postupuje dílčími částmi.
Ing. Nývlt - my jako investor tlačíme dodavatele, ten chce urychleně realizovat, ale zdržují ho
další firmy, kteří si v chodnících ukládají sítě. Nelze udělat 10 m obrubníků a pak 10 m dlažby.
S občany stavba ale každý den jedná v místech, kde se zrovna stavba pohybuje a realizuje.
Vždycky přišli a řekli lidem, co bude následující den, a snažili se vycházet vstříc. To, že jsou
někde vynechány části chodníků, je proto, že se čeká na přepojení sítí jiných subjektů.
Křižovatka ul. Bratří Čapků není hotová z důvodu, že se stále čeká na překop. U potravin
COOP se také čeká na překopy. Pro občana se to může zdát chaotické.
Ing. Dostál - informovanost občanů je povinná ze strany města nebo ze strany stavby? Ing.
Nývlt - vždycky jsme se to snažili za investora a dodavatele s občany řešit. ST - při kontrolním
dnu se také vše řeší, neví o případu, kde by nedošlo ke vzájemné dohodě (řešení výškových
návazností apod.) - kromě 1 případu (p. [osobní údaj odstraněn]), který tam chodník nechce a
sjíždět chce tak, jak byl zvyklý. Ale takový přístup je spíše výjimečný. Ing. Dostál - dotaz na
Ing. Nývlta - jsou navržené výškové nivelety a návaznosti na podezdívky plotu apod. uvedené
v PD z Vašeho pohledu v pořádku nebo se to mohlo v projektu lépe podchytit v porovnání s
jinými projekty a realizacemi akcí? Další dotaz byl na nutnost použití kontrastní dlažby pro
slepce. Ing. Nývlt - musí být kontrastní dle daných nařízení a pravidel. Projekt (papír) snese
všechno, ale na místě zjistíte, že realita je jiná, ale projekt této akce byl dle jeho názoru
zpracován na dobré úrovni. Bohužel u části realizace komunikace ÚS KHK nebyl však projekt
dodržen, a projekt silnice a projekt chodníků se bohužel mezi sebou rozchází, i když byly
spolu koordinovány. ST - doplnil a uvedl příklad, že pokud je chodník realizován z dotace
SFDI, podléhá přísným pravidlům a kontrolám - tuto kontrolu zažil na chodníku v ul.
Náchodská, kde se vše na kontrole přeměřovalo.
Info Ing. Nývlta k Zadomí - jih je hotový, kromě osazení zábradlí - tam přijde zábradlí kovářské
nebo nebude žádné - bohužel se to provizorium již nyní veřejností komentuje, i když to není
ještě hotové, a to je vše, co nám na jižním Zadomí chybí. Další diskuse se týkala zábradlí a
nutnosti jeho umístění.
Ing. Nývlt - západní Zadomí - zde jsme byli v realizaci zdrženi ČEZ(em). Z těchto důvodů se
nestihne celá trasa letos.
Odchod Ing. Nývlta z jednání RM ve 14:53 hodin.
Mgr. Hylský - seznámil by s tím celým zastupitele. ST - navrhoval by účast Ing. Nývlta na
zasedání ZM 15. Ing. Němeček - účast by velmi doporučoval.
Usnesení vč. doplněného úkolu ve znění: "RM ukládá OMM předložení žádosti o dotaci na
akci „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ do dotační oblasti
Královéhradeckého kraje Dotace na individuální účel a zároveň ukládá MST projednání
projektu s příslušným radním Královéhradeckého kraje, který má v gesci oblast regionálního
rozvoje." bylo odhlasováno - jeden radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 49-2851/20
RM schvaluje změnový list č. 1 na vícepráce na akci „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361
v Novém Městě nad Metují“ způsobené změnou projektu opěrné zdi z důvodu výskytu skály v místě
opěrné zdi v celkové výši 1.504.156,03 Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 49-2852/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 97/2020 na realizaci akce „Opěrná zeď v ul.
Nádražní u č.p. 361 v Novém Městě nad Metují“ mezi městem a firmou STAVIX s.r.o., IČO:
27526984, na vícepráce způsobené změnou projektu opěrné zdi z důvodu výskytu skály v místě
opěrné zdi za celkovou částku výši 1.504.156,03 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 49-2853/20
RM schvaluje vícenáklady na 2 měsíce záboru silnice z důvodu výskytu skály v místě opěrné zdi v
celkové výši 73.200 Kč a pověřuje ORM uzavřením objednávky na zajištění záboru u firmy STAVIX
s.r.o., IČO: 27526984.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 49-2854/20
RM schvaluje vícenáklady na opravu PD z důvodu výskytu skály v místě opěrné zdi celkové výši
48.384 Kč vč. DPH a pověřuje ORM uzavřením objednávky u firmy ASSPRO projekční a inženýrská
kancelář s.r.o., IČO: 45534772.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 49-2855/20
RM schvaluje RO navýšení akce § 3639 „Oprava opěrné zdi u č.p. 361 v ul. Nádražní - realizace ve
výši 1 700 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 550 tis. Kč z § 2219 - Rekonstrukce chodníků
v ul. Nádražní - PD, 650 tis. Kč § 3113 ZŠ - Komenského - odborné učebny, bezbariérovost,
rekonstrukce půdních prostor, 500 tis. Kč § 2212 - Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD +
realizace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 49-2856/20
RM ukládá OMM předat informaci o vícepracích na opěrné zdi v ul. Nádražní na jednání ZM 15.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 49-2857/20
RM ukládá OMM (ORM) předložení žádosti o dotaci na akci „Opěrná zeď v ul. Nádražní u č.p. 361
v Novém Městě nad Metují“ do dotační oblasti Královéhradeckého kraje Dotace na individuální účel
a zároveň ukládá MST projednání projektu s příslušným radním Královéhradeckého kraje, který má
v gesci oblast regionálního rozvoje.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Rekonstrukce komunikace Na Bořetíně - dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
Na realizaci Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně byla uzavřena smlouva o dílo č.
180/2020 se společností STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922. Termín realizace akce je
podmíněn realizací teplovodu společností První novoměstská teplárenská s.r.o. Na základě
koordinační schůzky, která se konala na MěÚ dne 13.08.2020 firma STAVIBET s.r.o.
přepracovala harmonogram prací z důvodu posunutí dokončení rekonstrukce teplovodu na
začátek listopadu. Původní termín realizace stavby v SOD byl červenec-listopad 2020. Nově
byla akce rozdělena na 2 etapy: 1. etapa - výstavba dešťové kanalizace 02.11.2020 11.12.2020; 2. etapa - zbývající práce (rekonstrukce komunikace a VO) březen-červenec
2021. OMM předkládá ke schválení dodatek č. 1 na posun dokončení realizace stavby
„Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ z listopadu 2020 na červenec 2021.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - pořád dostatečně nepochopil, proč firma STAVIBET s.r.o. nekomunikovala s
PNT s.r.o. - jak je to možné? Na dotaz radního odpověděla vedoucí ORM - když se
připravovaly akce, tak bylo předpokládáno, že dodavatel firmy PNT s.r.o. bude akci realizovat
po kratších úsecích a za nimi bude moci návazně postupovat firma Stavibet s.r.o. PNT s.r.o.
na koordinační schůzce sdělila ale postup, že musí rozkrýt úsek, kde bude teplovod
rekonstruován, v jednom kuse, takže celý úsek od kotelny až k BD 41 a 42 bude rozdělen jen
do 2 etap, které vždy budou rozkryté celé. Proto není možné, aby se na parkovišti pletla firma
STAVIBET, když to bude v celém kuse odkryté, STAVIBET s.r.o. nastoupí, až dodavatel PNT
s.r.o. opustí parkoviště za BD 44 - 47, což dle jejich doloženého harmonogramu bude na
začátku listopadu. Mgr. Hylský - to nesedí s tím, co říkal na poslední Valné hromadě PNT p.
Kosek. Ing. Maur - souhlasí s připomínkou Mgr. Hylského. Přijde mu teď, že se jeden
vymlouvá na druhého. Od začátu bylo zřejmě něco v komunikaci a koordinaci špatně. ORM nové informace o způsobu realizace byly řečeny p. Svobodou z PNT s.r.o. na koordinační
schůzce za účasti vedení města (MST), OMM, ORM, dodavatelských firem (PNT s.r.o.,
STAVIBET s.r.o., T-Mobile, GOLDWARE s.r.o. a ČEZ) - oproti původním předpokladům zde
bylo řečeno, že firmy nemohou jít souběžně za sebou (po cca 10-20 m úsecích), ale
PNT s.r.o. musí nejprve dokončit etapu na parkovišti, aby mohla nastoupit firma
STAVIBET s.r.o. ST - původně měla být akce dokončena do září 2020. Co je nová informace
(asi po odkrytí), tak PNT s.r.o. bude muset odstranit z výkopu i staré vedení, které by mohlo
poškodit nové vedení. Firma Agricomp s.r.o. udělá 1. etapu (tj. cca do poloviny parkoviště za
BD 44 - 47) a zasypou to, pak půjdou na 2. etapu. Mgr. Hylský - dále se dotázal, proč nebyla
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koordinační schůzka dříve, např. na jaře, a byla až v létě? ORM - nebyli vysoutěženi oba dva
dodavatelé, ti byli známi v červenci 2020. Ing. Maur - uvedl, že mu to přijde jako nedostatečná
příprava ze strany PNT s.r.o., nikoliv ze strany fy STAVIBET s.r.o. V ČR se dle jeho názoru
obecně podceňuje příprava investičních akcí a naše město není výjimkou. Obecně si myslí, že
laxní přístup je 1 z problémů, proč se akce prodlužuje, prodražuje apod. ST - přiznal, že
příprava se dá udělat opravdu kvalitně, pokud to má 1 hlavu, tzn. 1 investora. Mgr. Hylský my (město) nedokážeme dokončit ani 1 akci v daném 1 roce. Je to vidět na několika akcích po
městě, které jsou všechny nedokončené. MST - vnímá to také jako negativní, radost mu to
určitě nedělá, ale zopakoval by to, co řekl již ST, viz chodníky v ul. Nahořanská - je složité
komunikovat s více stavebníky (dodavateli sítí apod.). Ing. Maur, MBA - nechce to hodnotit
příkře, ale ze 4 dnešních témat v RM 49 se 4 posouvají - mělo by se proto vyhodnotit, zda v
systému práce není potřeba udělat něco jinak, protože 4 nedokončené akce ze 4, je špatně.
Ing. Dostál - hlavní negativa vidí již ve fázi projektování + zdůvodnil (viz např. vznik výškového
problému u komunikace v Krčíně). ST - informoval o 1 stěžujícím si občanovi - nelze brát za
univerzální pravdu vše, co někdo napíše, ale vždy se musí najít kompromis. Poté
odhlasováno.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 49-2858/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180/2020 na posun dokončení realizace stavby
„Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně“ z listopadu 2020 na červenec 2021 a rozdělení na 2
etapy, přičemž dokončení 1. etapy (dešťová kanalizace) je do dne 11.12.2020, mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou STAVIBET s.r.o., IČO: 27472922, ve znění přílohy tohoto bodu a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Úprava místa pro přecházení před č. p. 189, ul. Havlíčkova - SOD na realizaci
Identifikace:
V rozpočtu města je zařazena akce “Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova“.
Firma PRODIS projektování dopravních a inženýrských staveb, IČO: 123496615, zpracovala
PD. ORM poptalo realizaci stavby. Ze 4 oslovených firem jsme obdrželi 2 nabídky.
Nejpříznivější nabídku podala firma Novostav s.r.o., IČO: 45539006, za celkovou cenu
107.368,20 Kč vč. DPH. ORM předkládá ke schválení SOD mezi městem a firmou Novostav
s.r.o. Pro zajištění financování je nutné schválit RO navýšení akce § 2219 „Nástupní plocha
místa pro přecházení ul. Havlíčkova“ ve výši 40 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 40
tis. Kč § 2212 - Rekonstrukce živičného krytu v ul. Rezecká PD + realizace.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur nakonec bez dotazu k tomuto bodu. ST - zeptal se radního Ing. Dostála na důvod
jeho zdržení se (pozn.: při hlasování). Ing. Dostál - nesouhlasí s touto investicí, považuje to za
zbytečné. ORM - jedná se o požadavek DI PČR. Ing. Dostál - ano, chápe, přesto je proti. Poté
odhlasováno.
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K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 49-2859/20
RM schvaluje zadání veřejné zakázky “Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova“ firmě
Novostav s.r.o., IČO: 45539006, za celkovou cenu 107.368,20 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 49-2860/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Nástupní plocha místa pro přecházení ul.
Havlíčkova“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Novostav s.r.o., IČO: 45539006, za
celkovou cenu 107.368,20 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 49-2861/20
RM schvaluje RO navýšení akce § 2219 „Nástupní plocha místa pro přecházení ul. Havlíčkova“ ve
výši 40 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem 40 tis. Kč z § 2212 - Rekonstrukce živičného krytu
v ul. Rezecká PD + realizace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Smlouva o právu k provedení stavby stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora
Identifikace:
ORM předkládá RM ke schválení Smlouvu o právu k provedení stavby „Cykloregion V.
Moravce - novostavba stezky pro pěší a cyklisty lesem Obora u Nového Města nad Metují“
mezi městem a panem [osobní údaj odstraněn], který je vlastníkem p. p. č. 699/2 a p. p. č.
238/1 v k. ú. Krčín. Stavba cyklostezky bude částečně provedena na pozemku p. p. č. 699/2 v
k. ú. Krčín. Uvedenou smlouvou dává pan [osobní údaj odstraněn] též souhlas s kácením na
jeho pozemcích p. p. č. 699/2 a p. p. č. 238/1 v k. ú. Krčín.
Odůvodnění:
Pro vydání rozhodnutí o povolení kácení stromů rostoucích mimo les, územního rozhodnutí a
stavebního povolení je třeba s vlastníkem dotčených pozemků uzavřít Smlouvu o právu
provést stavbu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 49-2862/20
RM schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Cykloregion V. Moravce - novostavba stezky
pro pěší a cyklisty lesem Obora u Nového Města nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a
panem [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Dodatek č. 2 k SOD na akci „Komunikace na p. p. č. 203/24, k. ú. Nové Město nad
Metují a části ul. Bořetínská“
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují uzavřelo v loňském roce s firmou NOVOSTAV s.r.o. SOD na
akci „Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú.NMnM a části ul. Bořetínská“. Realizace díla byla
rozdělena do 2 etap, kdy dokončení a realizace 2. etapy bylo dodatkem č. 1 posunuto do
konce října 2020. Nyní je do RM předložen Dodatek č. 2 k této SOD na vzniklé vícepráce na
této stavbě.
Odůvodnění:
Dodavatel stavby byl vysoutěžen v době, kdy ještě probíhalo stavební řízení před vydáním
stavebního povolení, v tomto řízení byly dotčenými vlastníky sousedních nemovitostí
vzneseny připomínky a námitky, kterým město vyhovělo, aby bylo získáno stavební povolení.
Jednalo se o zajištění okapového chodníku v šíři 1 m a oplechování soklu domu č. p. 101,
vybudování odvodnění pro dům č. p. 405, tyto práce již byly nad rámec vysoutěžené ceny,
proto jsou nyní zahrnuty do konečného sumáře víceprací. Další vícepráce byly vyvolány při
samotné realizaci stavby a na základě zadání města, např. úprava terénu a chodníčku podél
objektu města č. p. 201 a úprava terénu, předláždění a osetí travou plochy na p. p. č. 2291 v
k. ú. Nové Město nad Metují po bývalé tržnici, dále pak připomínkami DI Náchod. Celkově
vícepráce činí 365.824, 84 Kč vč. DPH. Proti vícepracem byly na této stavbě i méně práce ve
výši 51.570,20 Kč vč. DPH, celkové navýšení akce Dodatkem č. 2 bude tedy činit 314.254,64
Kč vč. DPH. Pro tuto stavbu bude ještě objednáno zaměření stavby za cca 7,5 tis. Kč. Na
položce rozpočtu 2020 "komunikace mezi novými BD v lokalitě "Rychta" včetně VO" bylo
schváleno 1 950 tis. Kč, po proplacení fa dle původní SOD, zbyde na položce 311 tis. Kč,
proto bude nutné schválit RO - navýšení položky § 2212 (org. 1804) "komunikace mezi
novými BD v lokalitě "Rychta" včetně VO" o 15 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur + Mgr. Hylský - dotaz na výčet víceprací. Vedoucí ORM odpověděla, že soutěž
běžela zároveň se stavebním řízení, ve kterém byly vzneseny připomínky ze strany vlastníků
sousedních nemovitostí (pozemků) - požadovali metrový chodníček, opravy soklíku a
oplechování, to nebylo v rozpočtu. Další připomínka druhého občana byla odkanalizování
šachty, odizolování, dopracování výškového napojení atd. Na základě požadavku města se
udělal pěkný vydlážděný chodník. Na položce peníze jsou, chybělo cca 15 tis. Kč. Poté
odhlasováno.
Po diskusi k tomuto bodu radní Mgr. Hylský poprosil, aby radní (zastupitelé) dostávali takové
důležité informace o vícepracech atd. dříve.
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 49-2863/20
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke SOD na akci „Komunikace na p.p.č.203/24 k.ú.NMnM a části ul.
Bořetínská“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové, na
vícepráce a méněpráce v celkové výši 314.254,64 Kč vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 49-2864/20
RM schvaluje RO navýšení akce § 2212 (org. 1804) "komunikace mezi novými BD v lokalitě
"Rychta" včetně VO" o 15 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 2212 (org. 1696)
"Komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD (doplatek)".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Petice ke znovuotevření mostu ve Vrchovinách
Identifikace:
Dne 07.09.2020 byla ZM doručena Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Petici předkládá Petiční výbor, zastoupený pí [osobní údaj odstraněn]. K petici je připojen
podpisový arch s celkovým počtem 159 podpisů. Prostřednictvím petice vyjadřují obyvatelé
místní části Vrchovin svůj nesouhlas s uzavřením mostu ve Vrchovinách a nesouhlas s názory
„Sdružení Vrchoviny krásnější“ uvést opravu mostu do původního stavu, kde realizace opravy
mostu bude finančně náročná. Občané ve Vrchovinách chtějí most opravit za účelem
bezpečnosti a průchodu pro chodce. Souhlasí s původním projektem lávky.
Odůvodnění: RM je ke schválení předkládán návrh sdělení, kterým bude město na předloženou petici
reagovat. Toto sdělení bude následně na vědomí předáno i ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST - petice ke znovuotevření mostu ve Vrchovinách se vyjadřuje k tomu, že chce most pro
pěší. MST - je to vlastně tak, jak byla lávka navržená, k jejíž realizaci nedošlo z důvodů
opakovaného odvolání některých občanů a "Spolku". Po havárii stávajících konstrukcí, což se
nyní řeší, je třeba zvážit dvě varianty 1) rekonstrukce mostu pro pěší řešená novou konstrukcí
lávky pro pěší, 2) rekonstrukce mostu pro pěší ve stávajícím snížení konstrukce mostu
s přístupem po rampách. Po diskusi a návazně na to pak bylo dopracováno 4. usnesení. Poté
radní všechna 4 usnesení odhlasovali - 7 pro.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 49-2865/20
RM bere na vědomí Petici k znovuotevření mostu ve Vrchovinách, doručené městu dne
07.09.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 49-2866/20
RM schvaluje sdělení k Petici k znovuotevření mostu ve Vrchovinách, doručené městu dne
07.09.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 49-2867/20
RM ukládá ST informovat obratem o tomto sdělení členy ZM prostřednictvím e-mailu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 49-2868/20
RM ukládá OMM rozpracovat ekonomické a technické řešení rekonstrukce mostu ve Vrchovinách
pro pěší ve 2 variantách: 1) rekonstrukce mostu pro pěší řešená novou konstrukcí lávky pro pěší, 2)
rekonstrukce mostu pro pěší ve stávajícím snížení konstrukce mostu s přístupem po rampách.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 30.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/8 Požadavek OV Vrchoviny na obnovu Bražandy viz Zápis z 2. jednání OV Vrchoviny
ze dne 08.09.2020
Identifikace:
Zápis z 2. jednání Osadního výboru Vrchoviny (dále jen "OV Vrchoviny") konaného dne
08.09.2020 od 18:30 hodin v knihovně Vrchovin obsahoval mj. bod týkající se obnovy polní
cesty „Bražanda“. Členové OV Vrchoviny by se opět rádi vrátili k problematice obnovení polní
cesty „Bražandy“, jejíž řešení bylo odsunuto kvůli koronavirové krizi a RM jí zatím zcela
odložila z důvodů finanční náročnosti. OV Vrchoviny by chtěl nabídnout součinnost občanů
Vrchovin např. při kácení stromů, či dalších činnost, které by byli v jejich silách, např. v rámci
společné úklidové akce, aby byla celá realizace schůdnější a samozřejmě finančně méně
náročná. OV Vrchoviny upozorňuje i na skutečnost, že o výjezdu zástupců RM nebyl
informován, proto se nikdo z OV Vrchoviny nemohl schůzky na místě zúčastnit a vysvětlit
detailněji zamýšlenou realizaci. Je tedy třeba stanovit další postup v této záležitosti.
Odůvodnění:
Tato záležitost byla řešena prostřednictvím Porady vedoucích odborů a oddělení dne
29.09.2020 - viz č. PVO 312-17753/20: "PVO ukládá TAJ ve spolupráci s OSÚ (S.
Hoffmannovou) zařadit bod ve věci obnovy "Bražandy" do programu RM 49, tj. dne
05.10.2020."
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - pokud se tím bude RM zabývat, bylo by dobré nejdříve nechat odborně posoudit náletové
porosty, které v trase bývalé cesty vznikly. Jak plocha keřů, tak některé stromy, by při
odstraňování měly být zřejmě odsouhlaseny státní správou. V tomto smyslu navrhl usnesení.
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Ing. Němeček - věnoval by se ve Vrchovinách prioritně mostu a dalším akcím - nyní ne
obnově Bražandy. Ing. Maur, MBA - souhlasí s tím a do nového usnesení naformulovaného
ST navrhl doplnit odůvodnění, tzn. vzhledem k finanční situaci s dopadem na rozpočet města
a krizovou situací spojenou s COVID, dává RM ve Vrchovinách přednost jiným prioritám. Nic
neposuzovat a nechat v platnosti již předchozí stanovisko RM. Ing. Dostál - přikláněl by se k
tomu, co říkal ST, tj. náletové porosty posoudit. Ing. Němeček - pokud odborné posouzení
nebude město nic stát, tak by mu nebránil, ale je zásadně proti tomu, aby k budoucímu řešení
byly nějak zapojeny jak finance města, tak kapacity OMM či TS apod. Musíme se věnovat
jiným prioritám. V další diskusi se radní shodli v tom, že případné realizaci tohoto záměru,
pokud bude v režii obyvatel Vrchovin, tj. svépomocí, bránit nebude.
Návazně na diskusi pak bylo hlasováno o 3 usneseních jednotlivě:
1/ RM konstatuje, že záměr obnovy cesty Bražanda není v tuto chvíli investiční prioritou města
Nové Město nad Metují pro místní část obce Vrchoviny - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se
2/ RM konstatuje, že nebrání iniciativě OV Vrchoviny řešit akci svými vlastními silami - 7 pro,
0 proti, 0 zdržel se
3/ RM ukládá OMM, aby ve spolupráci s OŽP zmapovali stav porostu Bražandy - 4 pro,
1 proti, 2 zdržel se.
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 49-2869/20
RM konstatuje, že záměr obnovy cesty Bražanda není v tuto chvíli investiční prioritou města
Nové Město nad Metují pro místní část obce Vrchoviny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 49-2870/20
RM konstatuje, že nebrání iniciativě OV Vrchoviny řešit akci svými vlastními silami.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 49-2871/20
RM ukládá OMM, aby ve spolupráci s OŽP zmapovali stav porostu Bražandy.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Zápis č. 10 z jednání Komise dopravní ze dne 23.09.2020
Identifikace:
Dne 23.09.2020 se sešla ke svému 10. jednání Komise dopravní. Komise dopravní navrhuje
realizovat 2. etapu zjednosměrňování ulic v Novém Městě nad Metují v souladu s Dopravní
studií v klidu, jak jí bylo uloženo RM takto:
1. zjednosměrnit ulici Na Výsluní v opačném směru, než je navrhováno v opatření F4
Koncepce dopravy v klidu, tzn. ve směru od ulice Slunečná k ulici Československé armády.
2. zjednosměrnit ulici Pod Vodojemem v souladu s opatřením F5 Koncepce dopravy v klidu ve
směru od ulice Družební k ulici Československé armády.
3. zjednosměrnit ulici V Aleji ve směru od ulice Československé armády k ulici Leštinská
4. zjednosměrnit ulici Třešňová ve směru od ulice Leštinská k ulici Československé armády.
Zápis z 10. jednání Komise dopravní ze dne 23.09.2020 - viz příloha tohoto bodu.
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Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vyjádření OMM k návrhům:
1. zjednosměrnit ulici Na Výsluní v opačném směru, než je navrhováno v opatření F4
Koncepce dopravy v klidu - tj. zjednosměrnění ve směru od ulice Slunečná k ulici
Československé armády. OMM toto nedporučuje - doporučuje vzhledem k návaznosti na
navrhované zjednosměrnění ul. V Aleji zachovat směr dle koncepce dopravy v klidu, tj. od ul.
ČSA k ulici Slunečná. Také z důvodu bezproblémového výjezdu z ul. Družební.
Předpokládané náklady na nákup a instalaci DZ - 25.000 Kč vč. DPH. Zároveň OMM dává k
úvaze se touto ulicí případně v současné době ještě nezabývat, a to z důvodu
projednávaného rozvojového území na Výsluní a nové lokality František - Dubinky.
2. zjednosměrnit ulici Pod Vodojemem v souladu s opatřením F5 Koncepce dopravy v klidu ve
směru od ulice Družební k ulici Československé armády - souhlasí s návrhem. Předpokládané
náklady na nákup a instalaci DZ - 25.000 Kč vč. DPH.
3. zjednosměrnit ulici V Aleji ve směru od ulice Československé armády k ulici Leštinská souhlasí s návrhem. Předpokládané náklady na nákup a instalaci DZ jsou 70.000-80.000 Kč
vč. DPH.
4. zjednosměrnit ulici Třešňová ve směru od ulice Leštinská k ulici Československé armády souhlasí s návrhem. Předpokládané náklady na nákup a instalaci DZ jsou 90.000-100.000 Kč
vč. DPH.
Celkově se jedná o desítky nových dopravních značek jako je Jednosměrný provoz, Zákaz
vjezdu všech vozidel, Zákaz odbočování vpravo, vlevo, Přikázaný směr jízdy vpravo, vlevo,
případně doplnit navíc o DZ obousměrný provoz cyklistů v jednosměrce. Na to bude třeba
myslet při navrhování a schvalování položek v rozpočtu na rok 2021.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - vzhledem k tomu, že jde o poměrně zásadní zásah do současného dopravního režimu v
několika ulicích, doporučuje uskutečnit výjezd na místo, seznámit se s tím a pak rozhodnout.
Tzn. nyní nehlasovat o návrzích Komise dopravní.
Ing. Prouza - poukázal na nesoulad v "Odůvodnění" a v navrženém "Usnesení" - jde o
zjednosměrnění ul. Na Výsluní, a to Komise dopravní navrhuje směr od ul. Slunečná k ul.
Československé armády. Bylo upraveno.
Ing. Němeček - dotaz, proč je tento 1 návrh Komise dopravní v rozporu s koncepcí - tj. opačný
směr zjednosměrnění ul. Na Výsluní? OMM - v "Odůvodnění" je vyjádření OMM, který
navrhuje zachovat to dle studie - tj. od ul. Československé armády k ul. Slunečná. Zároveň ale
dávají k úvaze toto zatím neřešit a vyčkat na výsledek projednávaného rozvojového území na
Výsluní a nové lokality František - Dubinky. Radní nakonec o těchto návrzích nehlasovali a
rozhodli, že bude záležitost zařazena do programu příští RM 50, která bude výjezdní. Vše
bude posouzeno na místě a poté bude rozhodováno.
Dále Ing. Prouza upozornil na další body projednávané v Komisi dopravní, které nebyly do
pozvánky na RM 49 zapracovány. Jedná se o podnět A. Balcara k prodeji pozemků z
vlastnictví PNT s.r.o. na Malecí. K tomu bylo doplněno usnesení: "RM ukládá ST jednat s
jednatelem PNT s.r.o., p. Miroslavem Koskem, o úpravě podmínek prodeje pozemku p. p. č.
614/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, na Malecí ve smyslu využití prostoru pro stavbu
parkovacího domu nebo parkovacích ploch."
Konečně 4. usnesení vyplynulo z podnětu Komise dopravní, který se týkal řešení cyklostezky
v úseku Vrchoviny - Šonov-Provodov. Navržené usnesení: "RM ukládá ST ve spolupráci s
OMM jednat s obcí Provodov-Šonov a následně s Královéhradeckým krajem ve věci
vybudování cyklostezky v úseku Vrchoviny-Šonov a jejím napojením na připravovanou
cyklostezku okolo Rozkoše." O všem bylo hlasováno a všechna 4 navržená usnesení byla
schválena. Jeden radní nebyl při hlasování přítomen v jednací místnosti. Další diskuse se
ještě týkala propojení cyklostezek s Krčínem (od letiště atd.).
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 49-2872/20
RM bere na vědomí zápis č. 10 z jednání Komise dopravní ze dne 23.09.2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 49-2873/20
RM projednala návrhy Komise dopravní na zjednosměrnění ulic: Na Výsluní, Pod Vodojemem, V
Aleji a Třešňová. RM zařazuje tento podnět do výjezdu RM 50 přímo na místa navrhovaných změn.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 49-2874/20
RM ukládá ST jednat s jednatelem PNT s.r.o., p. Miroslavem Koskem, o úpravě podmínek prodeje
pozemku p. p. č. 614/5 v k. ú. Nové Město nad Metují, na Malecí, ve smyslu využití prostoru pro
stavbu parkovacího domu nebo parkovacích ploch.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 19.10.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 49-2875/20
RM ukládá ST ve spolupráci s OMM jednat s obcí Provodov-Šonov a následně s Královéhradeckým
krajem ve věci vybudování cyklostezky v úseku Vrchoviny-Šonov a jejím napojením na
připravovanou cyklostezku okolo Rozkoše.
Odpovídá: ST, Provede: OSÚ, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/10 Nákupní park Nové Město nad Metují - nepovolené reklamy
Identifikace:
Přímo na jednání RM ORM seznámilo RM s faktem, že stavební úřad doručil městu dne
14.09.2020 sdělení o seznámení s podklady rozhodnutí před vydáním rozhodnutí o
dodatečném povolení stavby - reklam na "Nákupním parku Nové Město nad Metují". K těmto
nepovoleným reklamám přijala RM 31 usnesení, viz v příloze. Následně na opakovanou
žádost ORM odeslalo své nesouhlasné vyjádření ze dne 10.06.2020. OVRR si nechalo
zpracovat posudek od nezávislého architekta (v příloze), na základě kterého je připraveno
vydat rozhodnutí o dodatečném povolení reklam na Nákupním parku Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
ORM projednalo s RM další postup v řízení o dodatečném povolení reklam na Nákupním
parku Nové Město nad Metují.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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Z podrobnějšího projednání:
Diskuse k uvedenému tématu. Ing. Dostál se dotazoval, zda není možné toto rozhodnutí
OVRR nějak zvrátit. Proběhla diskuse se závěrem nezpracovávat oponentní posudek a
nepodávat odvolání. Ing. Pozděna ještě aktuálně informoval radní o odpovědi ŘSD k opravě
nerovností na vjezdu do Husova náměstí - akci provedou až na jaře 2021.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 49-2876/20
RM ukládá OMM nepodávat odvolání v řízení o dodatečném povolení reklam na Nákupním parku
Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Pořízení HW pro zajištění radarového měření
Identifikace:
Jedná se o pořízení serveru od společnosti INIT technology s.r.o., která dodává SW
Scarabeus sloužící pro zpracování záznamů z radaru. Veškeré smlouvy schválené v RM jsou
již uzavřeny, nyní jde o poslední součást techniky, která je nezbytná k úspěšné implementaci
a spuštění systému.
Odůvodnění:
Pořízení HW od stejné společnosti, která dodá SW je v dané situaci ekonomicky a časově
nejvhodnější variantou. Pořízení HW zvlášť by způsobilo časovou prodlevu cca 8 týdnů.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur, MBA - software nebyl součástí rozpočtu na radary? TAJ - jedná se o nákupy
IT částí a v celkovém rozpočtu to bylo. Vedoucí OF potvrdil. Ing. Maur, MBA - není to tedy nad
rámec? OF - ne. Poté hlasováním schváleno.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 49-2877/20
RM schvaluje pořízení HW - serveru pro zajištění radarového měření od firmy INIT technology
s.r.o., Prostřední 132, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 04423101, formou přímé objednávky, tedy za
použití výjimky ze Zásad pro zakázky malého rozsahu. Nabídková cena bez DPH 176.960 Kč, DPH
ve výši 37.161,6 Kč, celková cena s DPH 214.121,6 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/2 Nákup PC 2020
Identifikace:
Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 20 PC.
Odůvodnění:
Jedná se o pravidelnou plánovanou obměnu PC, veřejná zakázka byla realizována formou
vícekriteriálního hodnocení - ekonomické výhodnosti nabídky. Podrobná hodnotící tabulka viz
příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Maura k vícekriteriální soutěži a ceně odpověděl TAJ a MST, kteří byli členy
komise pro tuto zakázku.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 49-2878/20
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky nabídku firmy vmSHOP, s.r.o., 28. října 168, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 27562301, za nabídkovou cenu 479.161 Kč vč. DPH, 396.000 Kč bez
DPH, výše DPH 83.161 Kč a pověřuje ST podpisem kupní smlouvy v rozsahu přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OI, Provede: OSÚ, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 49-2879/20
RM stanovuje pro případ neplnění smlouvy s uchazečem na prvním místě, pořadí na druhém místě,
a to nabídku firmy Scenario, s.r.o., Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 29462177,
nabídková cena vč. DPH 407.407 Kč, 70.707 Kč výše DPH, cena bez DPH 336.700 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení 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. 6/3 USNESENÍ č. RM 49-2880/20
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města a Centra prevence
Mandl ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/4 Vodní nádrž Vrchoviny - RO
Identifikace:
Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 je zahrnuta realizace akce Vodní nádrž Vrchoviny
(Stavební úpravy - rekonstrukce vodní nádrže v místní části Vrchoviny). Na akci obdrželo
město v roce 2019 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č.
19RRDU3-003 dotaci ve výši 500.000 Kč, přičemž maximální procentuální podíl dotace na
uznatelných výdajích projektu nesmí překročit 23,84 %. Celkové stavební výdaje na realizaci
akce v roce 2020 činily 2.008.358,04 Kč. Pro dodržení maximálního procentuálního podílu
dotace na skutečných výdajích projektu je možné z poskytnuté dotace čerpat částku
478.792.Kč. Zbylá část nevyčerpané dotace ve výši 21.208 Kč musí být dle dotační smlouvy
vrácena na účet poskytovatele dotace tj. KHK.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že dotace byla poskytnuta již v roce 2019 a vratka nevyčerpané dotace
bude realizována v roce letošním, bude tato částka účetně zahrnuta v § 6402 - finanční
vypořádání minulých let. Z toho důvodu je navrženo RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 49-2881/20
RM schvaluje RO navýšení § 6402 - finanční vypořádání minulých let ve výši 21,21 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z akce Vodní nádrž Vrchoviny (§ 2341).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Navýšení § 3341 - místní rozhlas - RO
Identifikace:
Vedoucí TS navrhuje navýšení § 3341 - místní rozhlas o částku 20 tis. Kč.
Odůvodnění:
Město obdrží dotaci na realizaci projektu Protipovodňový varovný a informační systém města
Nové Město nad Metují (bezdrátový rozhlas). V návaznosti na potíže s fungováním rozhlasu
v době krize COVID 19 na jaře letošního roku bylo projektantem projektu doporučeno vyřešení
problému pořízením nové ústředny pro stávající drátový rozhlas, která bude plně kompatibilní
s novým systémem a rozhlas jako celek bude plně funkční. Z provozního rozpočtu § 3341 bylo
nutné nad rámec projektu zakoupit novou ústřednu za částku 36,8 tis. Kč. Běžný rozpočet,
který je ve výši 50 tis. Kč, s touto částkou neuvažoval. Z toho důvodu je navrženo RO, které
bude pokryto z rozpočtu TS § 2112 - silnice.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 49-2882/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3341 - místní rozhlas o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
v rámci rozpočtu TS přesunem z § 2212 - silnice.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/6 Navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení 3349 - Novoměstský zpravodaj o částku 20 tis. Kč.
Odůvodnění:
Z důvodu pozdního dodání faktury za tisk Novoměstského zpravodaje v prosinci 2019 došlo
k jejímu proplacení až v roce 2020. V letošním roce tedy bude uhrazeno 13 měsíčních plateb
za tisk NZ. Stávající rozpočet § 3349 nemá na tuto úhradu dostatečnou rezervu, je tedy
předložen návrh RO.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 49-2883/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3349 - Novoměstský zpravodaj o částku 20 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 02.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 Poděkování + žádost předsedy spolku Naděje z kamionu z.s. za pronájem areálu
býv. kasáren - Novoměstský Tuplák
Identifikace:
Předseda spolku Naděje z kamionu z.s., p. Jiří Hučko, děkuje jménem celé organizace ST,
RM a ZM za pronájem areálu býv. kasáren k uskutečnění akce Novoměstský Tuplák dne
19.09.2020. Celý koncert 4 kapel se nesl v přátelském duchu, proběhl bez jakýchkoliv
komplikací a po ukončení akce byl prostor řádně uklizen. Mezi návštěvníky přímo na místě,
ale i na sociálních sítích, byl ohlas velmi kladný. Proto, i když z hlediska financí nebyla akce
rentabilní, by rádi požádali o pronájem areálu ve dnech 17.09. - 19.09.2021 k uskutečnění 2.
ročníku Novoměstského Tupláku. Podrobnosti viz dopis v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: Bez připomínek.
Stanovisko TS: V souvislosti s touto akcí jsme neměli žádnou práci, pouze v pondělí po
ukončení akce bylo z areálu kasáren odvezeno několik pytlů drobného odpadu.
Stanovisko MP: Jelikož MP ani Policie ČR nezaznamenala k akci Novoměstský tuplák 2020
ani jediný incident či oznámení, nemáme námitek k opětovnému pořádání akce v roce 2021.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 49-2884/20
RM bere na vědomí poděkování předsedy spolku Naděje z kamionu z.s., p. Jiřího Hučka, za
pronájem areálu býv. kasáren k uskutečnění akce Novoměstský Tuplák dne 19.09.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 49-2885/20
RM souhlasí s konáním akce Novoměstský Tuplák - slavnosti piva, pořádané neziskovou
organizací Naděje z kamionu z.s., IČO: 04325567, v termínu 17.09. - 19.09.2021 v areálu býv.
kasáren v Novém Městě nad Metují. Souhlas RM s využitím areálu je zároveň podmíněn realizací
těchto opatření: zajistit dostatečný počet mobilních WC, zajistit dostatečný počet pořadatelské
služby, zajistit parkování návštěvníků, hlučnou hudební produkci ukončit nejpozději ve 22:00 hodin.
RM dále doporučuje zvážit provizorní oplocení části areálu, kde se akce bude konat a přípravu
jednoduchého letáku s upozorněním na konání této akce a jeho doručení do schránek okolních
objektů. RM upozorňuje, že v areálu není k dispozici přípojka vody a je zde omezená možnost
připojení elektřiny.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Zápis č. 5 z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 07.10.2019
Identifikace: RM je předložen Zápis č. 5 z jednání KV ZM ze dne 21.09.2020 ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odůvodnění: Povinnost předkládat zápisy ze zasedání KV ZM vyplývá z § 119 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 49-2886/20
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Zápis č. 5 z jednání KV ZM ze dne 21.09.2020 ve znění přílohy
tohoto bodu.
Odpovídá: ÚKIA, Provede: ÚKIA, Termín: 12.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Pravidla pro vyřizování stížností a petic
Identifikace:
Nová Pravidla pro přijímání a vyřizování stížnosti a peticí přijatých městem Nové Město nad
Metují, kterými budou nahrazena pravidla platná od roku 2006.
Odůvodnění:
RM je ke schválení předkládáno aktualizované znění Pravidel pro přijímání a vyřizování
stížností a petic, jejichž schválení je podle § 102 odst. 2 písm. l) výlučnou pravomocí RM. V
textu pravidel k podstatným úpravám nedošlo, byly aktualizovány pouze obsažené odkazy na
zákonné normy, u kterých došlo ke změnám a pravidla byla upravena po formální stránce - do
podoby dle vzoru, dle kterého jsou v současné době vnitřní předpisy města připravovány.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 49-2887/20
RM schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic přijatých městem Nové Město nad
Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Ochranné pomůcky pro příspěvkové organizace
Identifikace:
Na RM 48 radní Mgr. Josef Hylský navrhl prověřit možnost poskytnutí ochranných pomůcek
školám. Ve školách a v příspěvkových organizacích města byla prověřena potřeba těchto
ochranných pomůcek - roušky, respirátory, ochranné štíty. Počty a odhadované související
finanční výdaje jsou uvedeny v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Stanovisko OF: V případě schválení je nutné provést navýšení rozpočtu § 5213, protože na
nákup všech požadovaných pomůcek tam není dostatek financí. ZM schválilo svým
usnesením č. ZM 14-502/20 snížení příspěvků PO města. Městem realizovaný nákup
ochranných pomůcek pro PO města efekt těchto úsporných opatření snižuje.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:14 hodin - Mgr. Hylský - požádal o projednání tohoto bodu v době přítomnosti
vedoucího OŠKS. Dále uvedl, že svůj podnět na RM 48 směřoval k tomu, aby se učitelé cítili
bezpečně, momentálně je situace taková, že by respirátory mělo školským zařízením
distribuovat MŠMT - nechal by to proto zatím na nich a řešil by to až v případě, že by to
nefungovalo. Osobně by se do nákupu roušek vůbec nepouštěl - z ekologického hlediska by
se přikláněl k "vícerázovým" ochranným pomůckám, než-li k jednorázovým. OŠKS - podal
radním informace z jednání se školami - dosud jim ochranné pomůcky nechyběly, požadavky
sepsaly zejména proto, že byly k tomu vyzváni, a to na základě podnětu z RM 48. TAJ poprosil, aby se tedy toto rozhodnutí RM, že se jim zatím nic nakupovat z rozpočtu města
nebude, vysvětlilo ředitelům, kteří požadavky vznesli. ST - doporučil by tedy 1. část usnesení
vynechat a 2. usnesení ponechat a schválit - byl by pro provedení RO ve výši 100 tis. Kč.
OŠKS - podpořil by to, nevíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Ředitelům škol by vysvětlil, jak
se k tomu RM postavila. Mgr. Hylský - myslí si, že je to dobrá interpretace. MST - informoval,
co a v jaké výši má pokrývat "dar" od MŠMT. ST - naformuloval dovětek 2. navrženého znění
usnesení. K 1. usnesení radní nehlasovali, tzn. bez usnesení. Poté se radní vrátili dle
programu RM 49, a to k článku Majetkoprávní úkony.
K čl. 7/4
RM souhlasí / nesouhlasí s nákupem ochranných pomůcek pro příspěvkové organizace města
Nové Město nad Metují.
Bez usnesení
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K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 49-2888/20
RM schvaluje RO - navýšení § 5213 - krizová opatření o částku 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6409 - ostatní činnosti (rezerva na investiční a neinvestiční výdaje). Finanční
prostředky budou využity v případě krizové situace pro potřeby města a městských organizací.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Kalendář termínů zasedání RM a ZM na rok 2021
Identifikace:
RM je na vědomí předkládán kalendář termínů zasedání RM a ZM města Nové Město nad
Metují na rok 2021 vč. koncepčních zasedání RM - viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 49-2889/20
RM bere na vědomí kalendář termínů zasedání RM a ZM města Nové Město nad Metují na rok
2021 vč. koncepčních zasedání RM ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ ST - informoval radní o pátečním zasedání krizového štábu za účasti: vedení města,
MP, OSV, OŠKS, pí Kupkové, Ing. Kavanové. Ve školách je situace týkající se COVID(u) v
pořádku, školy jsou připraveny k nouzovému režimu. Dnes, tj. pondělí dne 05.10.2020, v 9:00
hodin zasedala Bezpečnostní rada města, kde bylo mj. projednáváno i vyjádření Okresního
ředitele o příznivé bezpečnostní situaci ve městě - historicky nejnižší kriminalita. Poslední
informace ST se týkala soudního jednání, kterého se účastnil dne 23.09.2020.
2/ Ing. Maur, MBA - dotaz na přípravu bodu LAM do programu příštího zasedání ZM 15.
MST - prověřují dvě varianty valu - bude to předloženo - mj. i vyjádření projektanta s
vysvětlením smyslu protažení valu. Dále informoval o prověření dotačního titulu (Výzva č. 147
v rámci OPŽP - Podporovaná aktivita 1.4.1: Analýza odtokových poměrů včetně návrhů
možných protipovodňových opatření). Projektová manažerka kontaktovala ministerstvo, odtud
bylo vysvětleno, že podpora je zaměřena na realizaci takových protipovodňových opatření,
která budou mít pozitivní efekt na zmenšení zaplaveného území v obcích, snížení počtu
zaplavených nemovitostí, a tím snížení povodňových škod a ochranu obyvatelstva trvale
žijících v záplavovém území. V případě biotopu se jedná o vyvolanou investici, takové projekty
nespadají do nabídky OPŽP s tématem předcházení riziku povodní. ST - otázkou tedy
zůstává, zda to dotáhnout k PD, která dá odpověď o ceně a realizovatelnosti.
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Konec jednání RM 49 v 17:25 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 49 vyhotoven dne:

8. října 2020

Zápis z RM 49 vypraven dne:

8. října 2020

Zápis z RM 49 zveřejněn dne:

8. října 2020
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