Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 58 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 08.02.2021
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

17:23

Plná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:23

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:23

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

17:23

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:23

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

17:23

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:23

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:23

Plná

Omluven

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:08

11

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

12

Ing. Libor Pozděna

13

17:06

Částečná

13:19

13:31

Částečná

vedoucí OMM

13:19

17:15

Částečná

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

13:56

17:15

Částečná

14

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

13:32

17:06

Částečná

15

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

14:32

16:30

Částečná

16

Mgr. Lucie Šímová

PRAV (OSÚ)

15:44

16:26

Částečná

17

Ing. Petr Kubala

vedoucí OS

15:45

16:26

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 08.02.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o souhlas s podáním žádostí o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"

2/2

Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2021

2/3

Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce

2/4

Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím

2/5

Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán

2/6

Žádost o poskytnutí investiční dotace - "TJ Spartak"

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 452/1 a p. p. č. 2049/1
oba v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Smetanova

3/2

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny - změna situačního náčrtu

3/3

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

3/4

Zvýšení nájemného o zjištěnou míru inflace za rok 2020

4.

Správa nemovitostí

4/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru energie informační tabule IREDO

4/2

Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení

5.

Rozvoj

5/1

Budoucnost hotelu Metuj - studie

5/2

Aktuální stav projektů ke dni 02.02.2021

5/3

Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města

5/4

Záměr bezbariérové trasy v ul. Nádražní

5/5

Dodatek č. 3 ke SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa

5/6

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD II/285 Nové Město nad Metují

5/7

Dopravní značení - Vrchoviny

5/8

VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují
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5/9

Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují

5/10

Odstranění DZ ul. Dobrušská

5/11

Propad stropu starých sklepů nám. Republiky

5/12

Otevřený dopis: nesouhlas s postupem RM (zřízení sdruženého sjezdu)

5/13

Nová investiční akce - Rekonstrukce WC v "ZŠ Malecí"

6.

Finance

6/1

Rozpočtová opatření 2020

6/2

Rozpočtová opatření 2021

6/3

Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2020

6/4

Navýšení § 3313 - kino - RO

6/5

Navýšení příjmů o přijaté vratky transferů - RO

6/6

Navýšení akce Realizace parku Březinky - RO

6/7

Vyřazení majetku

6/8

Rámcová objednávka THOMAS HUB

6/9

Nákup vozidla - nákladní užitkový automobil - pro potřeby TS

7.

Různé

7/1

ZM 17 dne 18.02.2021 - program

7/2

Zápis č. 7/2020 a 1/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.09.2020 a ze dne 18.01.2021

7/3

Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 237/2018

7/4

Dodatky smluv na kopírovací stroje

7/5

Zpráva o stížnostech za rok 2020

7/6

Informace TAJ k podnětům občana k závěrečné poradě vedoucích MěÚ konané dne 18.12.2020

7/7

Systemizace pracovních míst ke dni 01.03.2021

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 51-2950/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Výpůjčka části pozemku p. p. č. 486/4 v ul. Zborovská

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. p. č. 486/4 o výměře 20 m 2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, se zájemci manželi pí [osobní údaj odstraněn] a p.
[osobní údaj odstraněn], bytem: [osobní údaj odstraněn], za účelem údržby, včetně
zeleně, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a dle podmínek uvedených
ve zveřejněném záměru. RM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění vzorové
smlouvy o výpůjčce, schválené usnesením č. RM 345-14655/16 dne 11.04.2016.

Založeno:

05.11.2020

Plnění úkolu:

13.01.2021 - Splněno. Smlouva o výpůjčce uzavřena 07.01.2021.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021
Původní plnění: 11.01.2021

05.01.2021 - žádost o změnu termínu. Budoucí výpujčitelé dosud nereagovali na
návrh smlouvy o výpůjčce. Opakovaně byli telefonicky i písemně vyzváni k podpisu
smlouvy.

Číslo úkolu:

RM 54-3110/20

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1099, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 4,4 m, v účetní ceně
daru 26 290,45 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníky domu č. p. 1099
p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021
Původní plnění: 11.01.2021

Plnění ze dne 05.01.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpisy vlastníků domu
č. p. 1099 ul. Rezecká.
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Číslo úkolu:

RM 54-3102/20

Zodpovědný: Mach Petr, Ing.

Název:

Kanalizační přípojky v ul. Rezecká - darovací smlouvy

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu na darování části kanalizační přípojky k domu č. p. 1036, umístěné
v pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. Nové Město nad Metují o délce 3,3 m v účetní ceně
daru 19 717,84 Kč mezi městem Nové Město nad Metují a vlastníky domu č. p. 1036:
pí [osobní údaj odstraněn], p. [osobní údaj odstraněn], pí [osobní údaj odstraněn], pí
[osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

07.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva byla podepsána.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021
Původní plnění: 11.01.2021

Plnění ze dne 05.01.2021: Žádost nový o termín. Čekáme na podpisy vlastníků domu
č. p. 1036 ul. Rezecká.

Číslo úkolu:

RM 56-3250/21

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Žádost o finanční dar na nový babybox v Náchodě

Zadání:

schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a BABYBOX - Ludvík Hess a
Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00
Praha 10, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno, smlouva je podepsána.

Číslo úkolu:

RM 56-3249/21

Název:

Žádost o finanční dar na nový babybox v Náchodě

Zadání:

schvaluje
poskytnutí finančního daru v částce 10.000 Kč společnosti BABYBOX - Ludvík Hess
a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., na nový babybox u budovy Oblastní
nemocnice Náchod a.s. v Náchodě.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno, finanční částka byla odeslána na učet žadatele.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021
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Číslo úkolu:

RM 56-3243/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 2 k SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Park Březinky, Nové Město nad Metují,
I.etapa" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika,
s.r.o., 549 37 Žďárky 69, IČO: 27535363, na posun termínu z původního dne
31.12.2020 na dne 28.02.2021, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 56-3242/21

Název:

Dodatek č. 2 k SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa

Zadání:

souhlasí
s posunem termínu realizace akce „Parku Březinky Nové Město nad Metují I.etapa“ realizace zpevněných cest z původního dne 31.12.2020 na dne 28.02.2021.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 56-3240/21

Název:

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 184/2020

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 184/2020 na službu organizátor a administrátor
veřejných zakázek pro zajištění realizace akce Protipovodňový varovný a informační
systém města Nové Město nad Metují, registrační číslo projektu
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011152 s úpravou termínu plnění zakázky do dne
31.01.2021, mezi městem Nové Město nad Metují a Ing. Františkem Balkem,
Pacltova 505, 463 12 Liberec XXV-Vesec, IČO 04208242, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Dodatek podepsán.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 02.02.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 02.02.2021

Zodpovědný: Marvánová Žaneta, Ing.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 18.01.2021
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Číslo úkolu:

RM 56-3233/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Pronájem části p. p. č. 658/48 v k. ú. Nové Město nad Metují - deponie zeminy

Zadání:

schvaluje
smlouvu o nájmu části pozemku p. p. č. 658/48 o výměře 373 m2 v k. ú. Nové Město
nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví města Nové Město nad Metují
pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za účelem deponování zeminy, na dobu
určitou ode dne 01.01.2021 do dne 30.01.2021 a za nájemné ve výši 1.000,- Kč za
dobu nájmu, a to se zájemcem společností FATO, a. s., člen holdingu FATO, IČO:
27473295, se sídlem: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové. RM pověřuje ST
podpisem smlouvy ve znění přílohy tohoto bodu.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 13.01.2021.

Číslo úkolu:

RM 56-3232/21

Název:

Výpůjčka pozemku p. p. č. 1871 v k. ú. Nové Město nad Metují - ovocný sad

Zadání:

schvaluje
dodatek a změnu č. 1 ke smlouvě ze dne 25.11.2011 o výpůjčce p. p. č. 1871 o
výměře 4 812 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města Nové Město
nad Metují pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, spočívající ve změně sjednané
doby trvání výpůjčky, tj. prodloužení do dne 31.12.2030, ve znění přílohy tohoto bodu.
Dodatek bude uzavřen se stávajícím vypůjčitelem p. [osobní údaj odstraněn]. RM
pověřuje ST podpisem dodatku č. 1.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 02.02.2021.

Číslo úkolu:

RM 56-3231/21

Název:

Nájem pozemku p. p. č. 464/6 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada u BD

Zadání:

schvaluje
nové znění smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 15.01.2003, p. p. č. 464/6, nově o
celkové výměře 1 734 m2, k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku zahrada, ve
vlastnictví města Nové Město nad Metují pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují, za
nové roční nájemné ve výši 16.039,50 Kč (tj. 9,25 Kč/m2/rok), a to se stávajícím
nájemcem OS Větrník, z. s., IČO: 66288711, se sídlem: 28. října 596, 549 01 Nové
Město nad Metují, ve znění přílohy tohoto bodu. RM pověřuje ST podpisem nového
znění smlouvy o nájmu části pozemku 15.01.2003.

Založeno:

14.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 27.01.2021.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 18.01.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 02.02.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021

Stránka 7

ZÁPIS Z PORADY
RM 58 ze dne 08.02.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 55-3193/20

Zodpovědný: Hovorka Libor, Ing.

Název:

Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky

Zadání:

ukládá
vedení města prosazovat na jednáních s ŘSD realizaci rekonstrukce ulice U Zázvorky
v co nejkratším termínu, ideálně v roce 2021.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Jednání ke zpracovávání PD na rekonstrukci chodníků a k PD na rekonstrukci silnice
v ul. U Zázvorky proběhlo na ŘSD dne 08.12.2020, kde bylo ze strany ŘSD sděleno,
že oni mají termín odevzdání PD a podání žádosti o stavební povolení na konci února
2021, z toho vychází nereálnost realizovat rekonstrukci silnice a s tím zároveň
rekonstrukci chodníků v roce 2021, neboť získání stavebního povolení, vysoutěžení
dodavatelů a reálné zahájení realizace by se dostalo až do podzimních měsíců 2021,
což je pro tento typ stavby nežádoucí zahajovat na zimu. Proto se v tomto roce bude
postupovat tak, aby byla co nejdříve získána stavební povolení na rekonstrukci
silnice, tak i na rekonstrukci chodníků a ve spolupráci s ŘSD se bude připravovat
vyhlášení společné veřejné zakázky s tím, aby realizace proběhla v roce 2022.

Číslo úkolu:

RM 55-3176/20

Název:

Pasport městského mobiliáře

Zadání:

bere na vědomí
ve znění přílohy k tomuto bodu předložený manuál městského mobiliáře a ukládá
OMM předkládat návrh na umístění kontejnerového stanoviště vč. zvolené varianty
před realizací do RM.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno, úkol předkládat návrh na umístění kontejnerového stanoviště vč. zvolené
varianty vždy před realizací do RM byl zanesen do manuálu městského mobiliáře. V
letošním roce prozatím není v plánu realizovat na území města nové kontejnerové
stanoviště.

Číslo úkolu:

RM 55-3167/20

Název:

Změna stavebníka 2 RD v lokalitě Březinky

Zadání:

schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují a panem [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn],
na tyto nemovité věci: p.p.č. 696/46 o výměře 264 m2 a p.p.č. 694/13 o výměře 679
m2, jehož výměra byla změněna dle GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020, ve
znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 01.02.2021.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021
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Číslo úkolu:

RM 55-3166/20

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Změna stavebníka 2 RD v lokalitě Březinky

Zadání:

schvaluje
uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují a manžely panem [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj
odstraněn], na tyto nemovité věci: p.p.č. 2073/1 o výměře 72 m2 a p.p.č. 694/1 o
výměře 1040 m2, jejichž výměra byla změněna dle GP č. 2299-622/2020 ze dne
02.11.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 20.01.2021.

Číslo úkolu:

RM 55-3164/20

Název:

Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAVU na pozemku města p. p. č. 670/1 v k. ú.
Krčín v areálu TS

Zadání:

ukládá
OMM zajistit znalecký posudek, z důvodu zjištění kupní ceny v místě a čase obvyklé,
na budovu ve vlastnictví fy. Alkstav s.r.o. v likvidaci postavenou na pozemku ve
vlastnictví města p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín, za účelem jejího případného odkoupení
do vlastnictví města Nové Město nad Metují.

Založeno:

17.12.2020

Plnění úkolu:

03.02.2021 - žádost o změnu termínu. Z důvodu nemoci znalce, který zpracovává
znalecký posudek, se nestihl termín vypracování znaleckého posudku.

Číslo úkolu:

RM 55-3163/20

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2021379/VB/01- Vrchoviny - knn pro p.č. 245/3, se spol. ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku p.p.č.
2043/1 v k.ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují v majetku města, v rozsahu
cca 10 bm (přepočet 8 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:

17.12.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 23.12.2020.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 21.01.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 22.02.2021
Původní plnění: 08.02.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 23.12.2020
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Číslo úkolu:

RM 46-2678/20

Zodpovědný: Hable Petr

Název:

Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě nad Metují / pokračování č. II

Zadání:

pověřuje
ST a MST předložit k jednání s ŘSD, KHK a SÚS alternativní variantu uspořádaní
silniční sítě v Novém Městě nad Metují za účelem budoucího přeznačení stávající
silnice I/14 vedoucí přes Městskou památkovou rezervaci v Novém Městě nad Metují
ve znění upravených příloh tohoto bodu.

Založeno:

26.08.2020

Plnění úkolu:

Plnění úkolu ke dni 08.02.2021: OMM navrhuje vyřadit ze sledování, úkol je k tomuto
tématu veden pod č. RM 48-2798/20, Nové uspořádání silniční sítě v Novém Městě
nad Metují / pokračování č. III. Zde je proto úkol vyřazen jako splněný, protože RM
na jednom ze svých dalších zasedání tento úkol nahradila novým.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021
Původní plnění: 17.09.2020

Plnění úkolu ke dni 11.01.2021: Návrh alternativy byl ŘSD ČR předložen. Na jednání
dne 08.12.2020 na ŘSD ČR bylo sděleno, že to studují a v tuto chvíli čekáme na
odpověď.
Plnění úkolu ke dni 16.11.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Alternativní
varianta byla ŘSD, KHK, SÚS předložena. Budou probíhat další jednání.
Plnění úkolu ke dní 02.11.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Alternativní
varianta byla ŘSD, KHK, SÚS předložena. Budou probíhat další jednání.
Plnění úkolu ke dni 19.10.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Za město
Nové Město nad Metují byla předložena na jednáních se zástupci KHK a ŘSD ČR
alternativní varianta uspořádání silniční sítě preferovaná městem. Jednání nadále
pokračují.
Plnění úkolu ke dni 17.09.2020: Žádost o prodloužení termínu plnění. Jednání
probíhají, aktuální výstup byl vložen v samostatném bodě do jednání ZM.

Číslo úkolu:

RM 57-3303/21

Zodpovědný: Kunteová Lucie, Mgr.

Název:

Žádost Laxus z.ú. o užití znaku města Nové Město nad Metují

Zadání:

ukládá
OI (OSÚ) zajistit zaslání znaku města Nové Město nad Metují a podrobností k jeho
užití organizaci Laxus z.ú.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. E-mail s informací o souhlasu s užitím a znakem města ve formátu *.jpg a
*.cdr odeslán dne 02.02.2021.

Termín plnění: 29.01.2021
Splněno: 03.02.2021
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V
Číslo úkolu:

RM 57-3294/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armádyDukelská

Zadání:

odkládá
schválení smlouvy 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 a ukládá OMM smlouvu znovu
předložit do RM po obdržení vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

03.02.2021: Čekáme na vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR k této problematice.

Číslo úkolu:

RM 57-3293/21

Název:

SOPPS uložení optické sítě v lokalitě Husova-Československé armádyDukelská

Zadání:

odkládá
vydání souhlasu se stavbou optické sítě v trase v lokalitě Husova, Československé
armády, Dukelská na p. p. č. 368/7, 368/2, 652/1, 2220, 2228, 2227, 2219, 2218,
2226, 2075/3, 2217, 2225, 2224, 2215, 2223, 2222, 723/2, 733/9, 722/2, 722/6,
723/3, 722/8, 730, k. ú. Nové Město nad Metují, které jsou ve vlastnictví města a v
chodníkové tělese na p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové Město nad Metují, ve znění žádosti a
PD v příloze tohoto bodu a ukládá OMM žádost znovu předložit do RM po obdržení
vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k této problematice.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

03.02.2021: Čekáme na vyjádření ze SMO ČR či Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR k této problematice.

Číslo úkolu:

RM 57-3278/21

Název:

Územní studie Krčínské návrší - připomínky

Zadání:

ukládá
OMM odeslat odpověď na dopis p. [osobní údaj odstraněn] ve znění přílohy k tomuto
projednávanému bodu.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dopis žadateli odeslán dne 29.01.2021.

Termín plnění: 22.02.2021
Původní plnění: 08.02.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 22.02.2021
Původní plnění: 08.02.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021
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V
Číslo úkolu:

RM 57-3266/21, RM 57-3267/21

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Smírné řešení náhrady škody způsobené "ZŠ Malecí"

Zadání:

nesouhlasí
s tím, aby ředitelka Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod, IČO: 00857858, v řízení vedeném Okresním soudem v Náchodě ve věci
náhrady škody ve výši 316.730 Kč, vzniklé Základní škole Nové Město nad Metují,
Školní 1000, okres Náchod, IČO: 00857858 v souvislosti s přečiny, kterých se týká
pravomocný Trestní příkaz Okresního soudu v Náchodě č. j.: 11 T 38/2019-545 ze
dne 03.04.2019, přistoupila ke smírnému řešení za podmínek navržených žalovanými
při ústním jednání dne 14. 01.2021, tedy že první žalovaná pí [osobní údaj odstraněn]
by škole uhradila částku 100.000 Kč a druhá žalovaná pí [osobní údaj odstraněn] by
škole uhradila částku 50.000 Kč za podmínky, že jí soud přizná náhradu nákladů
řízení.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Dne 03.02.2021 bylo na MěÚ doručeno další podání od právničky pí [osobní
údaj odstraněn], to ihned rozeslala Mgr. Šímová všem radním, ale vzhledem k tomu,
že radní s dalším návrhem nesouhlasili a nadále trvají na opakovaně přijatém a
platném stanovisku, není třeba úkol v této podobě dále sledovat ani zařazovat tuto
záležitost do jednání RM 58 jako nový bod.

Číslo úkolu:

RM 57-3265/21

Název:

Žádost o souhlas s podnájmem - MMUZ

Zadání:

souhlasí
s tím, aby Městské muzeum Nové Město nad Metují pronajalo prostory, které se
nacházejí ve 3. nadzemním podlaží v budově Spolkového domu, a to p. [osobní údaj
odstraněn], za účelem zdobení voskových svíček.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 57-3262/21

Název:

Žádost o příspěvek - "TRIVIUM PLUS"

Zadání:

nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Trivium Plus
o.p.s. Dobřany s tím, že žáci a děti s trvalým bydlištěm v Novém Městě nad Metují
mají zajištěny dostatečné podmínky pro plnění povinné školní docházky a
předškolního vzdělávání v místě bydliště.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021
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Číslo úkolu:

RM 57-3261/21

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Název:

Žádost o schválení převodu majetku - "ZUŠ B. Smetany"

Zadání:

schvaluje
převod 1 ks pianina z majetku ZUŠ B. Smetany do majetku Mateřské školy, Nové
Město nad Metují, Na Františku 845, pracoviště MŠ Pod Výrovem.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 57-3260/21

Název:

Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - "ZUŠ B. Smetany"

Zadání:

souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní uměleckou školu Bedřicha
Smetany Nové Město nad Metují od společnosti Ammann Czech Republic a.s., se
sídlem Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují, ve výši 5 tis. Kč na nákup
vybavení a provoz školy.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 57-3257/21

Název:

Přerušení provozu MŠ o hlavních prázdninách 2021

Zadání:

ukládá
OŠKS informovat velké zaměstnavatele ve městě o termínech uzavření MŠ v době
hlavních prázdnin.

Založeno:

28.01.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 44-2582/20

Název:

Smlouva na umístění vedení - CETIN

Zadání:

schvaluje
smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě v ul. Čsl. armády v Novém Městě nad
Metují na p. p. č. 653/2., st. č. 2197 a uvnitř i vně budovy č. p. 42, uzavíranou mezi
městem Nové Město nad Metují jako vlastníkem pozemků a chodníkového tělesa a
firmou CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, a to ve znění
přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021

Zodpovědný: Kupka Václav, Mgr.

Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 01.02.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana
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V
Termín plnění: 08.02.2021
Splněno: 03.02.2021
Původní plnění: 07.09.2020

Založeno:

30.07.2020

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva byla podepsána.
Žádost o nový termín. Čekáme na zajištění podpisu stavebníka.
Žádost o nový termín. Čekáme na zajištění podpisu stavebníka.
Žádost o nový termín. Čekáme na zajištění podpisu stavebníka.
Žádost o nový termín. Čekáme na zajištění podpisu stavebníka.
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:20
17:20 - 17:23

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 58-3306/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 58:
1.
1/1
1/2
2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
3.
3/1
3/2
3/3
3/4
4.
4/1
4/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.02.2021
Školství, kultura a sport
Žádost o souhlas s podáním žádostí o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"
Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2021
Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce
Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím
Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán
Žádost o poskytnutí investiční dotace - "TJ Spartak"
Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 452/1 a p. p. č.
2049/1 oba v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Smetanova
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny - změna situačního náčrtu
Dohoda o ukončení Smlouvy o užívání odjezdových (příjezdových) stání na BUS stanovišti
Na Rychtě v Novém Městě nad Metují
Zvýšení nájemného o zjištěnou míru inflace za rok 2020
Správa nemovitostí
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru energie informační tabule IREDO
Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení
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5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
6.
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7
8.

Rozvoj
Budoucnost hotelu Metuj - studie
Aktuální stav projektů ke dni 02.02.2021
Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Záměr bezbariérové trasy v ul. Nádražní
Dodatek č. 3 ke SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa
Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD II/285 Nové Město nad Metují
Dopravní značení - Vrchoviny
VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují
Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují
Odstranění DZ ul. Dobrušská
Propad stropu starých sklepů nám. Republiky
Otevřený dopis: nesouhlas s postupem RM (zřízení sdruženého sjezdu)
Nová investiční akce - Rekonstrukce WC v "ZŠ Malecí"
Finance
Rozpočtová opatření 2020
Rozpočtová opatření 2021
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2020
Navýšení § 3313 - kino - RO
Navýšení příjmů o přijaté vratky transferů - RO
Navýšení akce Realizace parku Březinky - RO
Vyřazení majetku
Rámcová objednávka THOMAS HUB
Nákup vozidla - nákladní užitkový automobil - pro potřeby TS
Různé
ZM 17 dne 18.02.2021 - program
Zápis č. 7/2020 a 1/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.09.2020 a ze dne
18.01.2021
Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Dodatky smluv na kopírovací stroje
Zpráva o stížnostech za rok 2020
Informace TAJ k podnětům občana k závěrečné poradě vedoucích MěÚ konané dne
18.12.2020
Systemizace pracovních míst ke dni 01.03.2021
Diskuse
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 08.02.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 58 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 58-3307/21
RM 6souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Žádost o souhlas s podáním žádostí o grant - "ZŠ a MŠ Krčín"
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" žádá v souladu se „Zásadami upravujícími povinnosti
příspěvkových organizací ke zřizovateli“ o souhlas s podáním 2 žádostí o grant z dotačního
programu KHK na rok 2021. Jedná se o program „Rozvoj podmínek pro vzdělávání“, kde
škola žádá o 50 tis. Kč a v programu "Rozvoj nadání", kde škola žádá o 48,8 tis. Kč. Případná
spoluúčast bude hrazena z rozpočtu školy.
Odůvodnění: Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 58-3308/21
RM souhlasí s tím, aby Základní škola a Mateřská škola Krčín podala 2 žádosti o grant z dotačního
programu KHK na rok 2021 „Rozvoj podmínek pro vzdělávání" a v programu "Rozvoj nadání".
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Limit mzdových prostředků a počtu zaměstnanců PO na rok 2021
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení limity mzdových prostředků a počty pracovníků
příspěvkových organizací MMUZ, MKN, MSSS Oáza na rok 2021.
Odůvodnění:
Návrh je podán na základě požadavků ředitelů PO a je v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů a
Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších právních předpisů.
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 58-3309/21
RM schvaluje limit počtu zaměstnanců (PZ), přepočtený počet zaměstnanců (PPZ), objem
prostředků na platy (PP) a prostředky na dohody (D) pro rok 2021 takto: Městská knihovna Nové
Město nad Metují - PZ: 8, PPZ: 7,7, PP: 2.938.160 Kč, D: 100.000 Kč; Městské muzeum Nové
Město nad Metují - PZ: 7, PPZ: 7, PP 2.576.210 Kč, D: 210.000 Kč; Městské středisko sociálních
služeb Oáza Nové Město nad Metují - PZ: 65, PPZ: 59, PP: 25.751.096 Kč, D: 1.045.000 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/3 Informace o zápisu dětí k povinné školní docházce
Identifikace:
Ředitelé základních škol informují RM o termínu zápisu dětí k povinné školní docházce. V "ZŠ
Komenského" proběhne zápis ve dnech 08. a 09.04.2021, v "ZŠ Malecí" a v "ZŠ a MŠ Krčín"
ve dnech 22. a 23.04.2021.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 58-3310/21
RM bere na vědomí konání zápisu dětí k povinné školní docházce do základních škol v Novém
Městě nad Metují pro školní rok 2021/2022, který se uskuteční v Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod ve dnech 08. a 09.04.2021, v Základní škole Nové Město
nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a v Základní škole a Mateřské škole Krčín ve dnech 22. a
23.04.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím
Identifikace:
Ředitelům škol bylo nabídnuto k využití ve školních jídelnách vybavení kuchyně v bývalém
hotelu Metuj. Ředitelky "MŠ Na Františku" a "ZŠ Malecí" projevily zájem o nerezové stoly,
kovové regály a odsávač par. Ředitelé ostatních příspěvkových organizací se byli v hotelu
Metuj podívat, ale o zařízení neprojevili zájem. Zbývající vybavení bude nabídnuto nájemci
Pavlátovy louky.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit bezúplatný převod majetku města do majetku
příspěvkových organizací.
Vyjádření OSN: Doporučujeme schválit bezúplatný převod majetku města do majetku
příspěvkových organizací za předpokladu, že objekt zůstane v majetku města a nebude
nabízen k prodeji, nebo pronájmu.
Vyjádření OF: Souhlasím s převodem majetku v případě, že je definitivně rozhodnuto, že hotel
Metuj nebude nabízen k prodeji nebo pronájmu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
OŠKS - v býv. hotelu Metuj je řada nevyužitého vybavení kuchyně, které jsme nabídli
ředitelům PO - jediní zástupci "MŠ Na Františku" a "ZŠ Malecí" si něco málo vybrali - ostatní
bude nabídnuto nájemci Pavlátovy louky a dále ředitelce "SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad
Metují". TAJ - zájem je o vybavení typu nábytek, ale el. zařízení bude podobná kategorie, co
většina má. Ing. Dostál - krčínská škola nemá zájem? OŠKS - z vybavení si škola nic
nevybrala, pouze majetek typu pekáče apod. Poté odhlasováno.

Stránka 18

ZÁPIS Z PORADY
RM 58 ze dne 08.02.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 58-3311/21
RM schvaluje bezúplatný převod z majetku města Nové Město nad Metují do majetku Mateřské
školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 následujících položek: Stůl nerez (160 x 60), Stůl
nerez s policí (130 x 70).
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 58-3312/21
RM schvaluje bezúplatný převod z majetku města Nové Město nad Metují do majetku Základní
školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod následujících položek: Regál kovový
výška 200 cm (100 x 50), Stůl nerez s policí (130 x 70), Stůl nerez (100 x 60), Stůl nerez (120 x 80),
Stůl nerez s policí (110 x 50), Stůl s policí (120 x 70), Stůl se šuplíkem (170 x 70), Odsávač par.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Žádost MK o povolení kulturní akce - Brány města dokořán
Identifikace:
MK žádá RM o povolení tradiční kulturní akce Brány města dokořán dne 17.04.2021 na celé
ploše Husova náměstí a o bezplatné zapůjčení krytého pódia, koberce a 5 ks stánků na tuto
akci v prostoru před "vlaštovkami". Součástí akce budou menší atrakce, které budou postupně
přijíždět od úterního podvečera a nebudou bránit vozidlům v parkování. V sobotu se v rámci
této akce bude konat tzv. Spolkový den. Žádost o zvláštní užívání komunikace bude podána
na ODSH.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci, souhlasíme.
Vyjádření MP: Za MP nemám k akci námitek za podmínky, že budou dodržena všechna
aktuálně platná nařízení. V případě konání akce bude služba adekvátně posílena.
Vyjádření OS: Obřadní den na toto datum není naplánován a ani žádné svatby nejsou
v kalendáři svateb zaznamenány. Za OS je tedy akce možná.
Vyjádření OŠKS: Souhlasíme s konáním akce. V případě, že ze strany spolků bude malý
zájem o účast na Spolkovém dnu, bude stačit zábor pouze poloviny náměstí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 58-3313/21
RM souhlasí s pořádáním akce Brány města dokořán a s bezplatným zapůjčením krytého pódia,
koberce a 5 ks stánků Městskému klubu v Novém Městě nad Metují na tuto akci, která se bude
konat v sobotu 17.04.2021 na celé ploše Husova náměstí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 58-3314/21
RM ukládá TS zajistit postavení a následný úklid krytého pódia, položení a úklid koberce a dovoz a
následný odvoz 5 ks stánků na akci Brány města dokořán, která se uskuteční v sobotu 17.04.2021
na Husově náměstí v prostoru před "vlaštovkami".
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/6 Žádost o poskytnutí investiční dotace - "TJ Spartak"
Identifikace:
TJ Spartak Nové Město nad Metují žádá RM a ZM o poskytnutí investiční dotace ve výši
10.506.109,79 Kč jako spoluúčast na financování investiční akce "Rekonstrukce ledové plochy
zimního stadionu včetně technologie chlazení a vybavení strojovny". Na rekonstrukci bude
TJ Spartak žádat o investiční dotaci od Národní sportovní agentury, program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024. Z této dotace lze financovat 70 % z
uznatelných nákladů akce. Plánované náklady na rekonstrukci jsou 35.020.365,96 Kč,
požadovaná investiční dotace od města je 30 % celkových nákladů, což je 10.506.109,79 Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OF: V rámci rozpočtu na rok 2020 byla schválena následující textová část: „Z akcí
ORM nezařazených do návrhu rozpočtu města jsou prioritní tyto položky - chodník v ul. U
Zázvorky - realizace, program Regenerace - ZUŠ 1209 - sanační opatření (realizace),
demolice objektu čp. 142 v ul. Nerudova - realizace a cyklostezka Ammann - Vrchoviny. V
případě jejich realizace budou na jejich pokrytí využity volné finanční zdroje nebo budou
financovány úvěrem. Obdobně bude postupováno i v případě poskytnutí příspěvku TJ Spartak
na rekonstrukci Zimního stadionu.“ Vzhledem ke konečnému výsledku hospodaření za rok
2020 a schválenému rozpočtu na rok 2021 má město v případě schválení dotace pro TJ
Spartak v současnosti volné finanční zdroje i na pokrytí dotace v celém rozsahu. Schválení
dotace samozřejmě odčerpá významné volné prostředky, které by mohly být využity na jiné
velké investiční akce města (kino, hotel Metuj, autobusový terminál, kasárna, ...). V případě
rozdělení akce na 2 etapy v roce 2021 by bylo schváleno RO a zároveň uloženo zařadit
druhou etapu do návrhu rozpočtu na rok 2022.
Vyjádření OMM: V případě podpoření tohoto investičního záměru města doporučujeme
stavebně akci řešit pouze na 1 etapu. Objekt a jeho provoz je součástí vybavenosti města,
proto je vhodné podporovat tuto činnost. Na druhou stranu se jedná o vysoké finanční
požadavky, které je potřeba dobře rozmyslet z důvodů finančních možností města a
budoucích velkých investičních akcí v majetku města v nejbližších letech (více viz OF).
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k významu zimního stadion pro sport, školy i širokou veřejnost
doporučujeme souhlasit s poskytnutím investiční dotace.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - potřebné informace jsou sice předloženy, ale je to opravdu velká finanční částka,
má s tím proto problém. OŠKS - případné dotazy je připraven Ing. Vik (předseda "TJ Spartak")
telefonicky zodpovědět přímo teď do RM. Ing. Maur - doporučil by schválit podporu - v žádosti
o dotaci zde platí, že kdo dřív přijde, ten má větší šanci. Jaké má "TJ Spartak" pořadové číslo
registrované žádosti? MST - neví, jestli tam "TJ Spartak" žádost již poslal. OŠKS "TJ Spartak" ještě žádost nepodal, ale v nejbližších dnech to plánují. Ing. Maur - o co déle
žádost podají, tím více klesá šance na úspěšné získání peněz z tohoto dotačního titulu.
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Ing. Dostál - doporučoval by, aby pan Ing. Vik dal zastupitelům informace sám od sebe a
nečekal na vyzvání na ZM, tzn., aby si kvalitně připravil vystoupení k této věci na ZM. Také byl
přesvědčen, že "TJ Spartak" bude činit kroky ve věci podání žádosti o dotaci mnohem dříve.
TAJ - jaký spolupodíl na tom bude mít samotný "TJ Spartak" - tato otázka určitě zazní a měli
by mít na ni připravenou odpověď. Poté radní odhlasovali obě 2 navržená doporučující
usnesení pro ZM.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 58-3315/21
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace Tělovýchovné jednotě Spartak Nové
Město nad Metují, z.s., ve výši 10.506.109,79 Kč vč. DPH jako spoluúčast na financování investiční
akce "Rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu vč. technologie chlazení a vybavení strojovny",
na kterou bude Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s., žádat Národní sportovní
agenturu o investiční dotaci z programu č. 162 52 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 58-3316/21
RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace TJ Spartak - rekonstrukce zimního
stadionu ve výši 10.506,11 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části
Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 18.02.2021
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 zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p. p. č. 452/1 a p. p.
č. 2049/1 oba v k. ú. Nové Město nad Metují - ul. Smetanova
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, žádá
prostřednictvím svého zmocněnce ze dne 18.01.2021 fy GGP s.r.o, se sídlem Nad Stadionem
1311, 549 01 Nové Město nad Metuj, po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2019607/VB/1 Nové Město n.MSmetanova - knn p.č. 488/1, v celkové délce 18,48 bm v části pozemků: p. p. č. 452/1 a
2049/1 oba v k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Smetanova ve vlastnictví města.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla uzavřena dne 12.05.2020 a
schválena usnesením č. RM 39-2247/20 ze dne 04.05.2020. Kolaudační souhlas na stavbu
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distribuční soustavy dle uvedené smlouvy byl vydán dne 08.09.2020 pod spis. zn. č. Výst.
39998/2020/Mi, KS-57/20.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 58-3317/21
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019607/VB/1 Nové
Město n.M- Smetanova - knn p.č. 488/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemků: p. p. č. 452/1 a 2049/1 oba v majetku města Nové Město
nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v délce 18,48 bm v rozsahu
dle GP č. 2288-141/2020 ze dne 19.10.2020 za celkovou cenu 3.696 Kč + DPH v zákonné výši, tedy
ve výši 4.472,16 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny - změna situačního náčrtu
Identifikace:
Část pozemku p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví města. RM usnesením č. RM 553163/20 ze dne 14.12.2020 schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021379/VB/01- Vrchoviny - knn pro p.č. 245/3, se spol.
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku
p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují v majetku města, v rozsahu cca
10 bm (přepočet 8 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). Smlouva
byla uzavřena dne 23.12.2020. Dne 11.01.2021 jsme obdrželi od fy Elektrocomp spol. s.r.o.,
která zastupuje ČEZ Distribuce, a.s., žádost o změnu dané smlouvy, a to pouze v rozsahu dle
situačního náčrtu, vše uvedeno v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
OMM (ORM) souhlasí se změnou vedení NN a nového pojistkového pilíře v rozsahu dle
žádosti ze dne 11.01.2021, jejíž přílohou byl nový situační náčrt.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 58-3318/21
RM souhlasí se změnou v situačním náčrtu ve znění přílohy k tomuto bodu, z důvodu
bezproblémového nového umístění nového pojistkového pilíře a vedení NN po následném
nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku p. p. č. 245/3 v k. ú. Vrchoviny, který nahradí situační
náčrt tvořící přílohu k již uzavřené smlouvě budoucí o smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-2021379/VB/01- Vrchoviny - knn pro p. č. 245/3 ze dne 23.12.2020 se
spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku p.
p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město nad Metují v majetku města, schválené usnesením
č. RM 55-3163/20 ze dne 14.12.2020, a to za podmínky, že v případě možné realizace cyklostezky
týkající se zmiňované části pozemku dojde ze strany ČEZ Distribuce, a.s., k přeložení pojistkového
pilíře a části vedení NN.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/3 Dohoda o ukončení Smlouvy o užívání odjezdových (příjezdových) stání na BUS
stanovišti Na Rychtě v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
Ze strany ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, IČO: 60108851,
obdrželo město dne 05.01.2021 návrh dohody o ukončení Smlouvy o užívání odjezdových
(příjezdových) stání na autobusovém stanovišti Na Rychtě v Novém Městě nad Metují
uzavřené dle 31.12.2012, vč. dodatku č. 1 ze dne 10.01.2013, a to z důvodu, že zmiňovaná
akciová společnost již nebude ode dne 07.03.2021 zajišťovat veřejnou autobusovou dopravu v
KHK na základě výsledků VŘ. Ukončení smluvního vztahu požaduje uvedená akciová
společnost ke dni 06.03.2021. Odjezdová stanoviště jsou umístěna na těchto částech
pozemků: p. p. č. 2244 a p. p. č. 2245 obě v k. ú. Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
OMP sděluje, že z důvodu dalšího nezajišťování veřejné autobusové dopravy je na místě
akceptovat ukončení dohody, který dle PRAV splňuje veškeré právní náležitosti.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na žádost Ing. Prouzy byl textově upraven úvod poslední věty v "Identifikaci" - konkrétně
"Autobusové stanoviště jsou umístěné..." na "Odjezdová stanoviště jsou umístěna...".
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 58-3319/21
RM schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o užívání odjezdových (příjezdových) stání na
autobusovém stanovišti Na Rychtě v Novém Městě nad Metují uzavřené dne 31.12.2012, vč.
Dodatku č. 1 ze dne 10.01.2013 mezi městem Nové Město nad Metují a společností ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s., Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, IČO: 60108851, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Zvýšení nájemného o zjištěnou míru inflace za rok 2020
Identifikace:
Dle MF ČR byla zjištěna míra inflace za rok 2020 ve výši 3,2 %. Podle ujednání ve většině
smluv o nájmu pozemků (inflační doložka) má město možnost uplatnit zvýšení nájmu dle míry
inflace. OMM předkládá ke zvážení, zda přistoupit ke zvýšení nájemného, neboť k poslednímu
zvýšení došlo v roce 2020, kdy byla zároveň smluvně ujednána i možnost kumulace
nájemného nejdéle za 3 po sobě následující roky.
Odůvodnění:
Inflace za rok 2020 je ve výši 3,2 %. U všech smluv proběhlo poslední zvýšení nájemného v
roce 2020, kdy inflace za rok 2019 dosáhla výše 2,8 %, a to z důvodu, aby došlo ve všech
smlouvách ke sjednání možnosti kumulování zvýšení nájemného o inflaci nejvýše za 3 po
sobě následující roky. V případě zvýšení pouze u smluv podnikatelských bude zisk činit cca
7.804 Kč. Zisk při zvýšení u všech smluv o nájmu pozemků by činil cca 11.775 Kč. Ke dni
01.01.2021 evidujeme 107 smluv o nájmu pozemků, z toho 36 smluv na pozemky k podnikání
(včetně 8 smluv pro autoškoly). Podrobnější přehled o výnosu za rok 2020 v příloze tohoto
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bodu. Vyjádření odborných útvarů: OMM - Vzhledem k náročnosti celého procesu a s ohledem
na hospodářskou situaci podnikatelů v ČR doporučujeme nájemné o meziroční inflaci
nezvyšovat u žádného typu smluv a příp. v dalším roce uplatnit ustanovení o kumulaci (u
podnikatelů se tak zároveň jedná o podporu podnikání ve městě). OF - Souhlasíme se
sloučením inflace za delší období.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz radního Ing. Němečka, zda bude tato záležitost předložena i v příštím roce,
odpověděl vedoucí OMP s tím, že ano. Poté radní navržené znění usnesení odsouhlasili.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 58-3320/21
RM souhlasí s ponecháním stávající výše nájemného za pozemky v majetku města Nové Město
nad Metují pro rok 2021 (tj. bez navýšení o míru inflace z roku 2020). Ponechání stávajících cen u
smluv k "podnikání" RM také vnímá jako podporu města podnikatelům, kteří ve městě působí.
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

4/1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odběru energie informační tabule IREDO
Identifikace:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umožnění podružného odběru elektrické energie pro napájení
informační tabule IREDO, uzavřené mezi společností OREDO s.r.o., Nerudova 104, 500 02
Hradec Králové, IČO: 25981854, a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549
01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, dne 21.08.2015. Smlouva byla uzavřena na dobu
určitou do dne 31.01.2021 s možností prodloužení smluvního vztahu. Tento dodatek řeší
prodloužení Smlouvy na dobu neurčitou.
Odůvodnění:
Společnost OREDO s.r.o. by ráda ponechala informační tabuli IREDO na stávajícím umístění
v Novém Městě nad Metují, a proto zaslala návrh dodatku ke Smlouvě o umožnění
podružného odběru elektrické energie pro napájení informační tabule IREDO, kterým se řeší
prodloužení smluvního vztahu na dobu neurčitou.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Dotaz vznesl Ing. Dostál - nemůže ustanovení smlouvy v budoucnu zkomplikovat realizace
nového autobusového terminálu? Odpověděl vedoucí OMM - žádné problémy
nenastanou. Poté radní usnesení hlasováním schválili.
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 58-3321/21
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o umožnění podružného odběru elektrické energie pro
napájení informační tabule IREDO, uzavřené mezi společností OREDO s.r.o., Nerudova 104/63, 500
02 Hradec Králové, IČO: 25981854, a městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01
Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, kterým se doba trvání Smlouvy mění na dobu neurčitou, ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/2 Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení
Identifikace:
OSN předkládá ke schválení aktualizovaná Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení.
Aktualizace je v souvislosti s novým občanským zákoníkem, dále pak spočívá v tom, že se
změnila výše nájemného v bytech zvláštního určení na 49,75 Kč/m2/měsíc (původní nájemné
43,22 Kč/m2/měsíc) a název "sociálně-rozmisťovací komise" je nahrazeno názvem "Sociální
komise".
Odůvodnění:
Aktualizace "Pravidel" byla konzultována s ÚKIA a PRAV.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 58-3322/21
RM schvaluje Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

5/1 Budoucnost hotelu Metuj - studie
Identifikace:
Usnesením č. RM 46-2705/20 bylo uloženo OMM zahájit kroky vedoucí ke zpracování studie
využití Hotelu Metuj s vazbou na přestavby jednotlivých podlaží na seniorské a startovací
bydlení a zároveň s tím související potřebu parkování. OMM nyní předkládá zpracované a
projednané materiály do RM k projednání.
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Odůvodnění:
Je třeba seznámit RM s materiály a projednat s přesahem na řešení dalších městských budov
v dalších letech. Směřovat rozhodnutí RM a ZM k vyřešení využití bývalého hotelu Metuj vč.
zpracování dalších potřebných dokumentací k naplnění cílů. V příloze je vyjádření odborných
útvarů s tím, že na konci dokumentu je společné doporučení pro RM jak objekt využít.
Přiložena je studie a dotační podmínky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi k tomuto bodu vystoupili Ing. Maur, Ing. Dostál, MST, ST, vedoucí OMM,
Ing. Němeček. Diskutující pochválili úroveň i obsah zpracované studie, vidí v tom cestu k
realizaci. Diskutovány byly počty a druhy bytů (sociální a startovací byty), parkování a počty
parkovacích míst v objektu, možné využití dotačních titulů, vazby tohoto záměru na budoucí
záměry v areálu bývalých kasáren - viz dotace na "brownfields", projednání studie v komisích
a termíny, zamyslet se nad dobrým názvem pro projekt řešící rekonstrukci býv. hotelu Metuj,
další projednání na dubnovém zasedání ZM a možnosti budoucího napojení objektu na teplo
od PNT s. r. o. Na závěr diskuse byla formulována 3 usnesení, která byla schválena.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 58-3323/21
RM byla seznámena se studií zpracovanou fy ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. na využití bývalého
Hotelu Metuj v ul. Klosova, a to ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 58-3324/21
RM ukládá OMM projednat se zpracovatelem studie nové uspořádání bytů v posledním podlaží dle
dotačních podmínek MMR podprogram 117D0640 Podporované byty 2020 vč. doprovodných
parkovacích míst dle varianty B (studie) s možností parkováním uvnitř objektu v 1. NP.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 58-3325/21
RM ukládá MST projednat studii využití bývalého hotelu Metuj od fy ORGATEX - NÁCHOD s.r.o.
v Komisi pro výstavbu a rozvoj, Komisi bytové a Komisi sociální s výstupem nejpozději do dne
17.03.2021.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 17.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Aktuální stav projektů ke dni 02.02.2021
Identifikace:
ORM předkládá aktuální stav dotovaných projektů ke dni 02.02.2021 viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: Pravidelná informace pro jednání ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 58-3326/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktuální stav dotovaných projektů ke dni 02.02.2021 ve znění
přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města
Identifikace:
OMM předkládá informace o aktuálních dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční
záměry města. Informace v dokumentu jsou předběžné, po vyhlášení konkrétní výzvy bude
nutné ověřit podrobné podmínky pro získání dotace.
Odůvodnění:
Pravidelná informace pro ZM.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - v "Dotačních možnostech pro dlouhodobé investiční záměry města" objevil, že je
plánována dotační podpora "terminálů" a myslí si, že bychom to měli "chytit za pačesy". OMM
- s tím souvisí spousta dalších věcí, bez kterých se nehneme, jako je nejdříve zpracování a
schválení Změny č. 1 RP Rychta, případná úprava DUR - Terminál Rychta a zejména pak
získání územní rozhodnutí a stavebního povolení (Ing. Němeček upozornil, že to nebude
jednoduché získat). Ing. Maur - dílčí poznámky - zmiňuje nový IROP 2021 - 2027 Infrastruktura sociálních služeb - z toho něco pro Metuj - výtah? ORM - bohužel, podmínky
dotace na výtah jen pro objekty, kde žádný nebyl. Ing. Maur - další možnosti - Komunitní
prostory - např. Stará škola + Biostezka Libchyňské údolí - co začlenění Pavlátovy louky do
takového dotovaného projektu? Další dotace - propustek Krčín a lávka pod zámkem, celkově
vidí několik námětů k projednání i v koncepční RM. OMM - k areálu býv. kasáren a možnosti
dotací brownfield. ST - co se týká lávky pod zámkem, tak ji máme naprojektovánu, ale
nemáme souhlas majitele sousedního pozemku, do kterého částečně zasahujeme stavbou
lávky a máme na tom pozemku navrženo i zařízení staveniště. Je snaha s ním jednat, ale on
nemá zájem. Ing. Maur - požádal o zpětnou informativní vazbu k těmto svým poznámkám a
návrhům v některé z příštích RM. MST přislíbil zajistit. Vedoucí ORM dále informovala radní o
vypsaném dotačním titulu, kde by bylo možno získat peníze na rekonstrukci WC na "ZŠ
Malecí", na což máme připravenou PD a je možné do dne 05.03.2021 podat žádost o dotaci akce celkem je cca 3,5 mil. Kč a povinný podíl města 1,1 mil. Kč. Navrhla to také jako nový
bod, který by byl postoupen do programu únorového zasedání ZM. Tento bod byl po diskusi
doplněn jako bod č. RM 58 - 5/13.
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 58-3327/21
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Dotační možnosti pro dlouhodobé investiční záměry města ve
znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/4 Záměr bezbariérové trasy v ul. Nádražní
Identifikace:
Město zadalo zpracování PD na Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní. PD by měla být
dokončena koncem února 2021 a následně budou činěny kroky k získání platného stavebního
povolení. Jedná se o řešení chodníkové plochy po obou stranách krajské komunikace od
autobusového nádraží Na Rychtě po křižovatku s ul. Rašínova a dále pravostranného
chodníku podél místní komunikace směrem k vlakovému nádraží. Na rekonstrukci chodníků je
možné získat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen "SFDI"),
který pravidelně každý rok vyhlašuje výzvy, přičemž je možné získat dotaci až do výše 85 %
způsobilých výdajů. V případě, kdy chodník lemuje místní komunikaci, požaduje SFDI, aby
tato bezbariérová trasa byla schválena v rámci záměrů Národního rozvojového programu
mobility pro všechny, který pravidelně 2x ročně vyhlašuje vláda ČR. Z tohoto důvodu je
nezbytné zpracovat záměr bezbariérové trasy a předložit ho do Národního rozvojového
programu mobility pro všechny ke schválení. Pro rok 2022 vyhlásil Vládní výbor pro osoby se
zdravotním postižením ve spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového programu
mobility pro všechny I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a
obcích s termínem předložení záměrů do dne 16.04.2021. Záměr bezbariérové trasy podél
místní komunikace v ul. Nádražní (od křižovatky s ul. Rašínova s přechodem přes ul. Gen.
Klapálka k vlakovému nádraží) bude navazovat a zároveň tak rozšiřovat záměr bezbariérové
trasy v ul. Rašínova, který byl do Národního programu mobility pro všechny předkládán v roce
2013. V případě, že vláda ČR doporučí tuto bezbariérovou trasu, bude možné žádat o finanční
prostředky ze SFDI na realizaci stavebních prací.
Odůvodnění:
Schválení záměru bezbariérové trasy podél místní komunikace v rámci Národního
rozvojového programu mobility pro všechny je podmínkou pro podání žádosti o finanční
příspěvek na realizaci ze SFDI.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
MST - upozornil na chybné datum v "Identifikaci" tohoto bodu, kde je 2020 a má být 2021 bylo opraveno. Ing. Němeček - dotázal se na postup, zda nejdříve bude třeba dostat trasu do
národního plánu mobility a návazně pak bude žádost na dotaci od SFDI? Vedoucí ORM
potvrdila, že takto je třeba postupovat. Ing. Dostál - má to návaznost na projektování? ORM ano, PD bude projednána do Plánu mobility - upřesnění bude předloženo do příští RM. Radní
dále diskutovali o linii chodníku - jeho části na rohu před kinem. Celé to má vazbu i na
probíhající změnu RP Rychta. Je otázka, zda dát přednost chodníku či parkovacím místům bude ještě dále řešeno. Doporučující usnesení pro ZM bylo schváleno.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 58-3328/21
RM doporučuje ZM schválit podání záměru bezbariérové trasy Stavební úpravy ul. Nádražní do
vyhlášené výzvy Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/5 Dodatek č. 3 ke SOD - Park Březinky, Nové Město nad Metují I. etapa
Identifikace:
OMM předkládá návrh dodatku č. 3, který snižuje celkovou cenu díla o 6.383,66 Kč vč. DPH a
upravuje termín ukončení povýsadbové péče z původního května 2024 na listopad 2023.
V souvislosti s doplněním nové mlatové cesty, řešené dodatkem č. 1, je dodatkem č. 3 řešeno
odečtení položek za realizaci nových trávníků a terénních úprav v místech nové mlatové
cestičky. Termín ukončení SOD byl upraven na základě požadavku SFŽP. Dle dotačních
pravidel musí být všechny realizační smlouvy ukončeny v roce 2023 tak, aby se uznatelné
výdaje stihly do konce roku 2023 proplatit. Z tohoto důvodu byl termín ukončení SOD upraven
z původního května 2024 na listopad 2023.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 58-3329/21
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Park Březinky, Nové Město nad Metují,
I.etapa" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Okrasné zahrady arboristika, s.r.o., Velké
poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27535363, na snížení celkové ceny díla o 6.383,66 Kč vč.
DPH na celkovou částku 1.080.928,53 Kč a upravení termínu ukončení povýsadbové péče z
původního května 2024 na listopad 2023, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 Dodatek č. 1 k SOD na zpracování PD II/285 Nové Město nad Metují
Identifikace:
Město obdrželo žádost fy M -PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové, o posunutí
termínu projekčních prací o 3 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy z důvodu zimního období,
kdy není možné zahájit při souvislé sněhové pokrývce a teplotách pod bodem mrazu provádět
přípravné práce, zejména zaměření stávajícího stavu komunikace, provedení diagnostiky
vozovky, čištění a kamerový průzkum stávající kanalizace.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s posunutím termínu projekčních prací. Dodatek ke smlouvě byl připraven
obchodním oddělením Správy silnic KHK na základě smlouvy o spolupráci s KHK, která řeší
společný postup při zadávání a vypracování PD pro společné povolení a pro provedení stavby
„II/285 Nové Město nad Metují - hranice okresu RK“.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 58-3330/21
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na posunutí termínu vypracování PD stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují - hranice okresu RK“ mezi městem Nové Město nad Metují a fy M projekce s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové, IČO: 05061415, ve znění přílohy tohoto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/7 Dopravní značení - Vrchoviny
Identifikace:
OMM předkládá návrh úpravy DZ ve Vrchovinách před kruhovým objezdem směrem od
Náchoda pro zvýšení bezpečnosti chodců na základě úkolu z PVO č. PVO 312-17746/20 ve
znění: "PVO ukládá OMM (ORM) prověřit možnost umístění nového dopravního značení na
kruhovou křižovatku ve Vrchovinách a případně pak postoupit ke schválení v RM."
Odůvodnění:
OMM v souladu s požadavkem OV Vrchoviny předkládá návrh řešení a předpokládanou cenu
za úpravu dopravního značení u kruhového objezdu, která činí cca 22.500 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 58-3331/21
RM souhlasí s úpravou DZ ve Vrchovinách před kruhovým objezdem směrem od Náchoda pro
zvýšení bezpečnosti chodců, ve znění situace v příloze tohoto bodu, a pověřuje OMM zajištěním
potřebných povolení a umístěním tohoto DZ.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/8 VZ - Urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě
nad Metují
Identifikace:
Dne 27.05.2020 město vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování Urbanisticko-architektonické
studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují. Konečný termín odevzdání
ideových návrhů společně s nabídkami byl stanoven na dne 15.10.2020. Dne 15.10.2020
proběhlo jednání komise pro otevírání obálek. Jednání hodnotící komise, která provedla
posouzení a hodnocení nabídek, proběhlo v následujících měsících s ohledem na průběh
pandemie koronaviru a na vládní opatření. Hodnotící komise nyní předkládá RM a následně
ZM protokol o posouzení a hodnocení nabídek a ideových návrhů.
Odůvodnění:
Ve stanoveném termínu byly podány celkem 4 nabídky vč. ideových návrhů. Otevírání obálek
se uskutečnilo dne 15.10.2020. Jednání hodnotící komise bylo vzhledem k průběhu pandemie
přesouváno na příhodnější období. První jednání hodnotící komise se konalo dne 16.12.2020
a druhé jednání dne 29.01.2021. Hodnotící komise doporučila schválit zadání VZ vítěznému
uchazeči s doporučeními na úpravu ideového návrhu uvedenými v protokolu z jednání
hodnotící komise. Uvedená doporučení byla doplněna do SOD, a to na základě čl. 12.5 v
zadávací dokumentaci, ve kterém si zadavatel vyhradil právo jednat o konečném znění SOD
na tuto zakázku. Schválení vítěznému uchazeči je předkládáno ZM na základě přijatého
usnesení č. ZM 12-385/20 dne 14.05.2020: ZM schvaluje vyhrazení si, v souladu s § 102 odst.
3 zákona o obcích, pravomoci rozhodnout o vítězi veřejné zakázky na zpracování
urbanisticko-architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují a
pravomoci schválit smlouvu o dílo, která bude s tímto vítězným uchazečem uzavřena. V
rozpočtu města na rok 2021 je na tuto akci schváleno 750 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Proběhla velice obsáhlá diskuse - diskutující: Ing. Maur, ARCH, Ing. Němeček, Ing. Prouza,
Ing. Dostál, MST, ST, OMM, ORM. K diskusi byl přizván Mgr. A. Vít Lukas (ARCH), který od
14:32 hodin odprezentoval jednotlivé snímky (viz přílohy tohoto bodu). Vítězný návrh je dle
jeho názoru zpracován s výrazně konzervativními prvky. Fakticky všechny návrhy zachovávají
budovu bývalých kasáren. Ing. Maur - z pohledu realizovatelnosti - do jaké míry bude zájem o
záměr a najití investorů, jestli to jde od toho očekávat? ARCH - problém jsou velké objekty,
čím menší objekty, tím je zájem vyšší, protože mají nižší investice, dle jeho názoru by se také
takové objekty realizovaly snáz. Návrh fakticky přivádí do území cca 213 b.j., tj. cca 640
obyvatel. Ing. Němeček - zmínil riziko, které zde vidí - překvapilo ho, že se potencionální
investor, který ho se svými dřívějšími návrhy zaujal (řešil budovu kasáren), do soutěže
nepřihlásil, dále se obává, že nám projektant na základě vítězné studie namaluje něco, co je
krásné, ale bude se to těžko naplňovat. Zmiňoval také parkování, která jsou navrhována v
suterénu, to bude velice nákladné (70 parkovacích míst pod BD s 50 byty). Máme tady možná
hezkou "malůvku", ale neví, na kolik je možná skutečná realizace. ARCH - souhlasil s
hodnocením Ing. Němečka. Dále byl i diskutován druhý návrh v pořadí, kde největší kritika
byla, že jsou auta umístěna na terénu - podle ARCH ještě pořád by to bylo řešitelné - některé
sekce v domě by se daly obětovat k parkování a fungovalo by to. Poukázal na nešťastné
rozmístění staveb, tj. dívat se do oken dalšího domu - vyřešilo by to spíše šachovnicové
uspořádání. Ing. Dostál - jak zaznělo z úst autora vítězného návrhu, má to řešeno skicovitě vnímá to, že je to tvárné, z pohledu moderního přístupu je to nejperspektivnější, ale vilové
domy vidí mnohem hodnotnějším řešením této lokality. Ing. Maur - ztotožňuje se s pohledem
Ing. Němečka. Dlouhodobá budoucnost města. Varianta 2 mu přijde příznivější pro cílovou
skupinu mladých lidí. Dále byla diskutována i otázka "sociálního objektu", který by v území měl
zájem realizovat KHK. Ing. Prouza - upozornil na nutnost umožnění výjezdů ze zadních
zahrádek obyvatel ul. Johnova - kvůli tomu jsme tam kdysi chystali tu komunikaci i s názvem
ul. Spojovací - přístupy tam musí být zachovány / udělány. ORM - to jsou ideové nápady,
které bude třeba zprojektovat (po schválení) v rámci dalšího stupně projektování. Ing. Prouza druhou záležitostí je řešení ul. Kasárenská - v horní části je to zúžené, tam je to nutné naopak
rozšířit tak, jak to je dnes v dolní části. Tzn., ne, že to bude oddechová zóna, ale tam má vést
krajská komunikace 3. třídy vedoucí nahoru od ul. T. G. Masaryka do ul. Československé
armády - to je mj. požadavek KHK. ARCH reagoval - všichni v návrhu kvitovali právě zklidnění
této ulice - vychází to z logiky nového řešení - tato myšlenka pak s komunikací III. třídy jdou
dost proti sobě - dokonce do této komunikace byl uvažován vyjíždějící patník, který tu ulici
přes den zavře - viz barevně označeno na příloze s názvem "Vítěz ideového návrhu" nedokáže si proto představit, že pěší zóna bude fungovat společně se středně frekventovanou
komunikací. ST - doporučil, aby bylo rozhodnuto o fázích dalších kroků, ze kterých vyplynou
úpravy atd. ARCH - velice důležité je, vyjasnit si pozici města, protože na základě nějakého
tápání (bez jasného zadání ze strany města) nejsou zpracovatelé připraveni ani schopni
vytvořit optimální urbanistickou studii, podle které pak bude postupováno. Dále reagovala
vedoucí ORM - aby se to dále utvářelo v podobě, jakou jako město chceme, musíme pracovat
s tím, co vidíme u vítěze a při dalších jednáních pak docílit změn, aby to městu vyhovovalo.
Ing. Dostál - když nevíme, jak to řešit, musíme si buď najmout externí firmu, nebo jak jinak to
řešit? Vedoucí OMM shrnul, jaký byl postup, když se to připravovalo. Bylo to řešeno v
únoru/březnu 2020, COVID to celé posouval, v létě se řešilo přečíslování komunikací a v září
se to dalo do ZM apod. Ing. Prouza - majetkově se to sice např. ve vazbě na komunikaci v ul.
Kasárenská změní, ale co se týká provozu, ten se nezmění tím, že se komunikace přečísluje
na krajskou + uvedl příklad Krčína. ST doporučil, aby klíčové věci z diskuse k tomuto bodu
byly vloženy do textu "Identifikace" bodu do ZM, aby to nebylo znovu vymýšleno a pracně
rozebíráno na ZM.
Po dlouhé diskusi radních, kdy se závěrem shodli, že o všech úpravách a připomínkách bude
jednáno s autorem vítězné studie, byla obě 2 navržená znění usnesení odhlasována.
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K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 58-3332/21
RM doporučuje ZM souhlasit na základě předloženého protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek hodnotící komisí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Urbanisticko-architektonická
studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ firmě Ateliér Zídka, architektonická
kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 58-3333/21
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o dílo na zpracování „Urbanisticko-architektonické studie
areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou
cenu 481.580 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/9 Schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
OVRR jako příslušný pořizovatel předkládá ke schválení Zadání změny č. 2 Územního plánu
Nové Město nad Metují ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
O pořízení Změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují (dále jen "změna č. 2")
rozhodlo ZM svým usnesením č. ZM 11-357/20 ze dne 20.02.2020. OVRR ve spolupráci s
určeným zastupitelem následně zpracoval návrh Zadání změny č. 2, který projednal s
dotčenými orgány, sousedními obcemi a KÚ KHK. Současně návrh Zadání změny č. 2 doručil
veřejnosti a každý k němu mohl uplatnit připomínky. Na základě výsledků projednání
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh Zadání změny č. 2 a nyní jej
předkládá ke schválení.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 58-3334/21
RM doporučuje ZM schválit Zadání změny č. 2 Územního plánu Nové Město nad Metují ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

Stránka 32

ZÁPIS Z PORADY
RM 58 ze dne 08.02.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

5/10 Odstranění DZ ul. Dobrušská
Identifikace:
Na základě podnětu z diskuse na RM 54 a na doporučení MP předkládáme návrh na
odstranění DZ, který byl ústně odsouhlasen zástupcem DI PČR. Jedná se o návrh odstranění
DZ č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 40“ z ul. Dobrušská (při vjezdu do obce ve směru od
Spů), a to z důvodu nově umístěného rychlostního měřiče.
Odůvodnění:
OMM souhlasí s odstraněním DZ omezující nejvyšší povolenou rychlost na 40 km/h, a to
z důvodu nově umístěného rychlostního měřiče. Tato značka po umístění stanoviště radaru
mate řidiče a objevilo se již několik podnětů k jejímu odstranění.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - nesouhlasí s odstraněním DZ i přes argumenty ze strany MP a stížnosti
veřejnosti na nesmyslnost této DZ (o těchto skutečnostech informoval TAJ), když do této
lokality bylo umístěno stanoviště radaru, který hlídá dodržování omezené rychlosti 50 km/h.
OV Krčín se k tomu nesešel a souhlas p. Hladíka nepovažuje za dostačující. Dále Ing. Dostál
upozornil radní, že tato DZ má především svůj preventivní a psychologický význam, nutí řidiče
při vjezdu do města zpomalit. Na základě toho Ing. Dostál předložil k hlasování protinávrh
usnesení ve smyslu schválit zachování této DZ, nebo odložení bodu do doby, než toto
skutečně projedná celý OV Krčín a předloží své písemné stanovisko. Bylo hlasováno o
odložení bodu z důvodu projednání v OV Krčín - 3 pro, 0 proti a 3 zdržel se - protinávrh nebyl
přijat. Poté se radní hlasováním vrátili k původně navrženému znění usnesení, tj. souhlas s
odstraněním DZ - 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se - usnesení bylo přijato.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 58-3335/21
RM souhlasí s odstraněním DZ č. B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 40“ z ul. Dobrušská a pověřuje
OMM zajištěním potřebných povolení a odstraněním DZ.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.06.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Propad stropu starých sklepů nám. Republiky
Identifikace:
Dne 01.02.2021 došlo ke zjištění prohlubně v terénu s pravděpodobným dalším propadem
stropu starých sklepů na veřejném prostranství nám. Republiky. V parčíku nám. Republiky
byla zjištěna prohlubeň v terénu prům. cca 25 cm, zatím nezjištěné hloubky, pravděpodobně
způsobena dalším propadem stropu starých sklepů. Situace byla OVRR pro jistotu
vyhodnocena jako havarijní s možností ohrožení života a zdraví. Byla okamžitě provedena
taková bezpečnostní opatření, aby bylo zabráněno vstupu do místa propadu. V blízkosti
prohlubně bylo umístěno oplocení a širší okolí bylo zapáskováno. Dne 03.02.2021 se konala
koordinační porada MST, OVRR, TS, OMM a ORM, kde byl dohodnut další postup - viz
příloha tohoto bodu.
Odůvodnění: Informace OVRR o havarijní situaci a nařízených opatřeních.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
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Z podrobnějšího projednání:
Dotaz vznesl Ing. Maur - bude to ovlivňovat rekonstrukci ul. U Zázvorky? MST - nemělo by to
zasahovat do realizace rekonstrukce ul. U Zázvorky. ORM - stávající sklepy nezasahují pod
chodník. Poté odhlasováno.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 58-3336/21
RM bere na vědomí informace o havarijní situaci propadu terénu s předpokládaným dalším
narušením konstrukce stropu starých sklepů na náměstí Republiky.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 58-3337/21
RM souhlasí s navrženým postupem opatření ve znění přílohy k tomuto bodu a ukládá OMM
informovat RM ve spolupráci s OVRR o dalších krocích vedoucích k vyřešení havarijního stavu propadu stropů starých sklepů na náměstí Republiky.
Odpovídá: OMM, Provede: OVRR, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Otevřený dopis: nesouhlas s postupem RM (zřízení sdruženého sjezdu)
Identifikace:
OMM předkládá do RM k projednání otevřený dopis (viz příloha tohoto bodu), který byl
doručen ST. Dopis obsahuje vysvětlení nesouhlasu s postupem RM. Na poslední RM bylo v
této záležitosti přijato toto usnesení č. RM 57-3295/21 ve znění: "RM nesouhlasí se zřízením
sdruženého sjezdu na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu nedořešeného
záměru výstavby na p. p. č. 705/16, 705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Město nad Metují a
neznámé intenzity dopravy." Žadatelé jsou p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj
odstraněn]. Předmětem dopisu je vyhovět souhlasem ke zřízení sdruženého sjezdu na p. p. č.
709/1 (města) k pozemku p. p. č. 705/19 (soukromé), vše v k. ú. Nové Město nad Metují, o
který žádala pí [osobní údaj odstraněn], zastoupené firmou INS spol. s.r.o. Více viz bod č. RM
57 - 5/10.
Odůvodnění: Projednat obsah dopisu s návazností na projednaný bod na minulé RM 57.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním TAJ. Ing. Maur - reagoval k "Otevřenému dopisu", který byl
radním v pátek rozeslán, část dopisu, kde pisatelé uvádí, že RM jedná protizákonně, se ho
dotkla, protože RM postupuje vždy podle platných zákonů, a proto žádá, aby se toto objevilo v
příslušné části usnesení. Dále Ing. Maur informoval o svých jednáních s p. [osobní údaj
odstraněn], se spoluobčany, kteří bydlí v lokalitě Na Výsluní a dále o výsledku jednání pí
[osobní údaj odstraněn] s pí [osobní údaj odstraněn]. Závěr z toho pro něj je ten, že považuje
předložené záruky ze strany žadatelky o budování sjezdu za dostatečné k tomu, aby město
revokovalo své nesouhlasné usnesení z minulé RM a vyslovilo se sjezdem souhlas. Na to
navázala dlouhá diskuse přítomných, ke které byli přizváni Mgr. Šímová (právnička úřadu) a
Ing. Kubala (vedoucí OS). Radním byly vysvětleny aspekty vydaného rozhodnutí ODSH a
možný další postup pro případ, že by RM schválila revokaci usnesení a dala se sjezdem
souhlas. Ing. Němeček - po zodpovězení svých dotazů vyjádřil nadále pochybnosti o
dostatečných zárukách toho, že nedojde díky povolenému sjezdu k enormní zástavbě a tím i k
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výraznému navýšení dopravní zátěže sjezdu i celé lokality. Návazně na diskusi pak byla
navržena 3 usnesení:
1/ RM bere na vědomí "Otevřený dopis" ze dne 02.02.2021 p. [osobní údaj odstraněn] a pí
[osobní údaj odstraněn] , na základě kterého jim deklaruje, že se RM vždy při svých
rozhodnutích řídí platnými zákony. Hlasováno - 6 pro.
2/ RM na základě přehodnocení situace revokuje své usnesení č. RM 57-3295/21 ze dne
25.01.2021, ve kterém "RM nesouhlasí se zřízením sdruženého sjezdu na p. p. č. 709/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují z důvodu nedořešeného záměru výstavby na p. p. č. 705/16, 705/20 a
705/25 v k. ú. Nové Město nad Metují a neznámé intenzity dopravy." s tím, že se zřízením
sdruženého sjezdu souhlasí. Hlasováno - 4 pro, 1 proti a 1 zdržel se.
3/ RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město
nad Metují mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění
upravené přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem. (Před hlasováním o tomto
usnesení se radní shodli na úpravách ve Smlouvě o právu provést stavbu, tj. vypuštění 2
omezujících podmínek.) Hlasováno - 4 pro, 1 proti a 1 zdržel se.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 58-3338/21
RM bere na vědomí "Otevřený dopis" ze dne 02.02.2021 p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní
údaj odstraněn], na základě kterého jim deklaruje, že se RM vždy při svých rozhodnutích řídí
platnými zákony.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 58-3339/21
RM revokuje své usnesení č. RM 57-3295/21 ze dne 25.01.2021, ve kterém "RM nesouhlasí se
zřízením sdruženého sjezdu na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad Metují z důvodu nedořešeného
záměru výstavby na p. p. č. 705/16, 705/20 a 705/25 v k. ú. Nové Město nad Metují a neznámé
intenzity dopravy." s tím, že se zřízením sdruženého sjezdu souhlasí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 58-3340/21
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na p. p. č. 709/1 v k. ú. Nové Město nad
Metují mezi městem Nové Město nad Metují a pí [osobní údaj odstraněn], ve znění upravené přílohy
tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Nová investiční akce - Rekonstrukce WC v "ZŠ Malecí"
Identifikace:
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu Podpora obcí s 3-10 tis. obyvateli
nový dotační titul na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Město má zpracovánu PD na
Rekonstrukci WC v ZŠ Malecí, která splňuje podmínky dotace. Předpokládané výdaje jsou 3,4
mil. Kč. Uznatelné výdaje se odhadují na 3,3 mil. Kč, předpoklad dotace 70 % činí 2,31 mil.
Kč, vlastní zdroje 990 tis. Kč. Žádosti se podávají do dne 05.03.2021. Předpokládaný termín
pro zveřejnění výsledků žádostí je květen 2021, nejzazší termín pro zahájení realizace
projektu je září 2021. Tato akce není součástí rozpočtu města na rok 2021 a bude potřeba
zařadit do rozpočtu města jako novou položku a schválit v ZM 17 dne 18.02.2021.
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Odůvodnění:
Potřeba modernizace sociálních zařízení v "ZŠ Malecí". Jednalo by se o dvoje záchodky pro
dívky a dvoje záchodky pro chlapce.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Bod, který vznikl přímo na jednání RM 58 - viz diskuse u bodu 5/3. Byla formulována a
schválena celkem 3 usnesení.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 58-3341/21
RM doporučuje ZM schválit novou položku do rozpočtu města na rok 2021 - Rekonstrukce WC
v ZŠ Malecí, a to ve výši 3,4 mil. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 58-3342/21
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí do
programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obcí s 3-10 tis. obyvateli, DT 117D8220E
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 58-3343/21
RM doporučuje ZM schválit RO - realizaci akce Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí (§ 3113) ve výši
3 400 tis. Kč. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let v části Financování položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

6/1 Rozpočtová opatření 2020
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 10-299/19 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2020 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
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Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 58-3344/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci o bodu předkládaném do ZM 17, tj.
přehled úprav rozpočtu 2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/2 Rozpočtová opatření 2021
Identifikace:
ZM svým usnesením č. ZM 16-533/20 zmocnilo RM k provádění opodstatněných RO v rámci
rozpočtu na rok 2021 s podmínkou, že se bude jednat pouze o přesuny mezi položkami
schváleného rozpočtu a rozpočet nebude těmito změnami navyšován ani snižován.
Provedené změny budou vždy předloženy na nejbližším zasedání ZM.
Odůvodnění:
Informace o bodu do ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur vznesl v diskusi dotaz na položky, které zatím nebyly do investičního plánu
zařazeny - dotázal se, co brání demolici objektu v ul. Nerudova? MST - nebrání nic, pokud to
odhlasujeme. Objekt je v dobrém stavu, nedělá nám ostudu a vynáší nám na nájemném. Neví,
jestli když ho teď zbouráme, jaká zásadní výhoda pro toto území z toho nyní vyplyne. Tlak na
odparkování aut v tomto území nevidí tak velký (viz stále poloprázdné parkoviště nad Kinem
70 v ul. Nerudova). Z tohoto důvodu vidí, že by bylo pro město výhodnější, nechat stát tento
objekt do doby, až to bude aktuální. Ing. Maur - argument o výnosu osobně vidí jako účelový.
Už ho zaráží (bavíme se o tom již cca 7 let), že se to zase nějakým způsobem oddálí.
Naléhavost řešení parkování v této oblasti je vysoká. V blízké době tam dojde ke zprovoznění
nových objektů. ST - vnitřně je rozhodnutý souhlasit s demolicí objektu, jen je potřeba zvážit
načasování. V rozpočtu na letošní rok je zahrnuta PD na demolici objektu. K akci se můžeme
vrátit, až budeme znát náklady, což vyplyne z PD. Vedoucí OMM - je to schválená investiční
položka na tento rok, pracujeme na tom a v blízké době s tím přijdeme do RM. Ing. Maur - cca
červen 2021 je nejzazší doba, kdy budeme mít projekt? ST - myslí si, že ano. Ing. Maur - tento
bod také otevře k diskusi na ZM. Dále zmínil krčínskou školu (jídelnu). Navrhuje k tomu
připravit do ZM nějakou informaci. OSN - podkladem pro rozpočet jsou požadavky na daný rok
ze strany organizací. Z toho vzejde návrh plánu na rok 2021. Prošlo to, co na letošek
požadovali, výměnu sporáku a výměnu odtokových žlábků. Pokud by požadovali něco víc,
objevilo by se to v jejich požadavcích na letošní rok. OSN i OŠKS potvrdili, že dodnes žádný
takový požadavek od ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" pí Mgr. Vitverové nepřišel - ředitelka stále říká,
že je pro ně prioritou rekonstrukce hřiště. Znovu zopakoval, že jiný požadavek, který by se
týkal havarijního stavu kuchyně, z její strany nepřišel. OŠKS - slova potvrdil, opravdu prioritou
školy bylo stále hřiště, školní jídelně se chce ředitelka věnovat příští rok. OSN - z jejich
pohledu viděli spíše jako optimální letos zmodernizovat kuchyň a sportovní hřiště až příští rok,
a to celou akci najednou, protože současně platná "etapizace" rekonstrukce hřiště rozložená
do 2 let nebude jednoduchá.
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K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 58-3345/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci o bodu předkládaném do ZM 17, tj.
přehled úprav rozpočtu 2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/3 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2020
Identifikace:
Informace o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2020 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
OF předkládá RM předběžnou informaci o hospodaření města ke dni 31.12.2020. Rozpočet
dosáhl příjmů po konsolidaci ve výši 250.673,05 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši
242.089,88 tis. Kč. Přebytek hospodaření tedy činil 8.583,17 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Na základě diskuse u předchozího bodu č. RM 58 - 6/2 nemá Ing. Němeček již žádný dotaz.
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 58-3346/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci o plnění rozpočtu ke dni 31.12.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/4 Navýšení § 3313 - kino - RO
Identifikace:
RM svým usnesením č. RM 51-2994/20 schválila RO - navýšení § 3313 - kino ve výši 170 tis.
Kč na zajištění výměny vadného audioprocesoru v Kině 70 od fy AV Media Praha.
Z technických důvodů se nepodařilo v roce 2020 opravu zrealizovat a k realizaci dojde v roce
letošním.
Odůvodnění:
Schválený rozpočet na rok 2021 částku na opravu audioprocesoru neobsahuje, je tedy
předložen návrh na RO, kdy příslušná částka bude pokryta přesunem z přebytku roku 2020.
Vzhledem k tomu, že dojde k navýšení výdajů a zvýší se schodek rozpočtu, je schválení RO
v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 58-3347/21
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení § 3313 - kino ve výši 170 tis. Kč na zajištění výměny
vadného audioprocesoru v Kině 70. Navýšení bude pokryto zapojením přebytků z minulých let
v části Financování - položka 8115 - změna stavu prostředků na bankovních účtech.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/5 Navýšení příjmů o přijaté vratky transferů - RO
Identifikace:
Město v lednu obdrželo v rámci finančního vypořádání za rok 2020 na svůj účet transfery
(vratky dotací) od "ZŠ Komenského" (16.701 Kč), "ZŠ a MŠ Krčín" (5.424 Kč) a MSSS Oáza
(2.982,86 Kč), tedy v celkové výši 25.107,86 Kč. Tyto platby byly následně vráceny
poskytovatelům dotací.
Odůvodnění:
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se změna
rozpočtu provádí, jde-li o změnu ve finančních vztazích k jinému rozpočtu. V případě
poskytnutých dotací městu nebo příspěvkovým organizacím jsou změny pravidelně
prováděny. Přestože není jednoznačný výklad, zda je nutné rozpočtovat i tyto průtokové
vratky dotací, je na základě doporučení auditorky navrženo RO. Navýšení tohoto druhu příjmů
je v kompetenci ZM.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 58-3348/21
RM doporučuje ZM schválit RO - navýšení příjmů u § 3113 - základní školy o částku 22,13 tis. Kč a
§ 435x - MSSS Oáza o celkovou částku 2,98 tis. Kč. Na straně výdajů bude navýšen § 6402 - vratky
nevyčerpaných dotací v celkové výši 25,11 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 18.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/6 Navýšení akce Realizace parku Březinky - RO
Identifikace:
V době sestavení a schvalování rozpočtu nebyl u některých rozpracovaných akcí ORM znám
konečný rozsah prací, který bude v roce 2020 realizován a z toho důvodu se u částek
přesunutých do rozpočtu roku 2021 jednalo pouze o kvalifikovaný odhad. RM je předložen
návrh na úpravu rozpočtu 2021.
Odůvodnění:
V případě akce Revitalizace zahrady u MŠ František, III.etapa byl v roce 2020 profinancován
větší objem prací a u Realizace parku Březinky naopak menší objem prací než předpokládal
původní odhad. Vzhledem k tomu, že se jedná v obou případech o obdobnou částku, je
možné provést přesun v rozpočtu 2021 mezi těmito položkami ve výši 300 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání: Ing. Maur si připomínku již vyjasnil, tzn. bez připomínek, odhlasováno.
K čl. 6/6 USNESENÍ č. RM 58-3349/21
RM schvaluje RO - navýšení akce Realizace parku Březinky (§ 3745) o 300 tis. Kč. Navýšení bude
pokryto přesunem z Revitalizace zahrady u MŠ František, III.etapa (§ 3111).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 28.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/7 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
ST si připomínku vyjasnil, poté odhlasováno.
K čl. 6/7 USNESENÍ č. RM 58-3350/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci Majetku města - Scolarestu, TS, "MŠ
Na Františku", "MŠ Pod Výrovem", "Kina 70" a MK ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

6/8 Rámcová objednávka THOMAS HUB
Identifikace:
RM je předkládána Rámcová objednávka THOMAS HUB. Na základě objednávky má město
přístup do systému Thomas, což je nástroj pro hodnocení pracovního chování jak jednotlivců,
tak týmů nebo pro hodnocení 360o a další hodnocení. Město Nové Město nad Metují tento
systém využívá zejména při výběru vedoucích zaměstnanců nebo jiných klíčových pozic.
Odůvodnění:
Se společností Thomas International CZ, s.r.o., město Nové Město nad Metují spolupracuje od
roku 2012. V letošním roce poprvé společnost Thomas International CZ, s.r.o., předkládá
rámcovou objednávku s paušálním poplatkem na 12 měsíců od podepsání objednávky.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/8 USNESENÍ č. RM 58-3351/21
RM schvaluje rámcovou objednávku mezi městem Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a společností Thomas International CZ, s.r.o.,
Lelkova 56, 637 00 Brno - Jundrov, IČO: 25294610, ve znění přílohy k tomuto bodu, týkající se
paušálního ročního poplatku ve výši 6.000 Kč bez DPH, tj. 7.260 Kč vč. DPH, výše ceny za jednotku
- 60 Kč bez DPH, tj. 72,60 Kč vč. DPH, ceny za certifikační školení pro novou personalistku, a to v
poloviční výši 12.500 Kč bez DPH, tj. 15.125 Kč vč. DPH, ceny za workshop pro uživatele za 1.000
Kč bez DPH, tj. 1.210 Kč vč. DPH, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OVV, Provede: OVV, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/9 Nákup vozidla - nákladní užitkový automobil - pro potřeby TS
Identifikace:
Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup vozidla pro potřeby TS.
Odůvodnění:
Zakázka byla realizována za základě požadavku TS, které mají
prostředky ve svém rozpočtu na rok 2021.

na nákup schválené

Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - upozornil na překlep v textu 2. návrhu usnesení - konkrétně v názvu
společnosti - "PROFI ATUO CZ a.s." bylo opraveno na "PROFI AUTO CZ a.s.". Poté byla obě
2 navržená znění usnesení odhlasována.
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 58-3352/21
RM rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o vyřazení nabídky společnosti Olfin car
Palace s.r.o, se sídlem Na Rybárně 203/5, 500 02 Hradec Králové, a to z důvodu nesplnění
technických požadavků na vybavení vozidla.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 6/9 USNESENÍ č. RM 58-3353/21
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky nabídku společnosti PROFI AUTO CZ a.s., IČO:
26178559, se sídlem Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, za nabídkovou cenu 531.246 Kč bez DPH,
výše DPH 111.562 Kč, celková cena vč. DPH 642.808 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

7/1 ZM 17 dne 18.02.2021 - program
Identifikace:
Dne 18.02.2021 se koná řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad
Metují, a to od 16:00 hodin v Kině 70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové
Město nad Metují. Jde o 17. zasedání ve volebním období 2018 - 2022. Předpokládaný
podrobný program zasedání ZM 17 viz plakát v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění: Program zasedání ZM vždy schvaluje RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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Z podrobnějšího projednání:
Navržený program byl doplněn o body vzniklé ještě přímo na zasedání RM 58.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 58-3354/21
RM schvaluje program řádného veřejného zasedání ZM 17 dne 18.02.2021 od 16:00 hodin v Kině
70 Nové Město nad Metují, Boženy Němcové 720, Nové Město nad Metují, ve znění upravené
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Zápis č. 7/2020 a 1/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.09.2020 a ze dne
18.01.2021
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 7/2020 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 14.09.2020 s rozhodnutím o umístění na 1 uvolněné místo na domově pro seniory
Oáza a Zápis č. 1/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 18.01.2021 s rozhodnutím o
umístění na 6 uvolněných míst na domově pro seniory Oáza, ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu. Obsazení 6 volných míst bude probíhat postupně podle aktuální
epidemiologické situace v zařízení.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 58-3355/21
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2020 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.09.2020 a návrh na
obsazení 1 místa v domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují a
Zápis č. 1/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 18.01.2021 a návrh na obsazení 6 míst v
domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují, vše ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 237/2018
Identifikace:
RM je předkládán dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 237/2018 ze dne 08.10.2018 mezi
městem Nové Město nad Metují a panem Ing. Vratislavem Nývltem, IČO: 62023055, místem
podnikání: Zákoutí 2151, 547 01 Náchod, ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Dodatkem č. 4 se mění příkazní smlouva v článku 4 bod 1 týkající se hodinové odměny, která
se zvyšuje o míru inflace, která činí 3,2 za rok 2020 z 350 Kč/hod. na 362 Kč/hod. ode dne
01.03.2021.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 58-3356/21
RM schvaluje dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 237/2018 mezi městem Nové Město nad Metují a
panem Ing. Vratislavem Nývltem, se sídlem: Zákoutí 2151, Náchod, IČO: 62023055, ve znění
přílohy k tomuto bodu, kterým se mění článek 4 bod 1 týkající se výše hodinové odměny, která se
zvyšuje o míru inflace, která činí 3,2 % za rok 2020, a to z 350 Kč/hod. na 362 Kč/hod., a to ode dne
01.03.2021. RM pověřuje ST podpisem tohoto dodatku.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/4 Dodatky smluv na kopírovací stroje
Identifikace:
Jedná se o prodloužení stávajícího smluvního vztahu na kopírovací stroje, u kterých vypršela
lhůta pro jejich splácení.
Odůvodnění:
Přechod na systém servisního a materiálového zajištění kopírovacích strojů, které máme již
zaplacené.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 58-3357/21
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 12514374-01-2021-01 se společností Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150, za
měsíční paušál 975 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 58-3358/21
RM schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 12514404-01-2021-01 se společností Konica Minolta
Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150, za
měsíční paušál 390 Kč, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 22.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Zpráva o stížnostech za rok 2020
Identifikace:
RM je předkládána Zpráva o stížnostech řešených na MěÚ v roce 2020.
Odůvodnění:
Každoroční zpráva o stížnostech, které byly v loňském roce ze strany MěÚ řešeny, je
předkládána RM na vědomí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 58-3359/21
RM bere na vědomí Zprávu o stížnostech řešených na MěÚ Nové Město nad Metují v roce 2020 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/6 Informace TAJ k podnětům občana k závěrečné poradě vedoucích MěÚ konané dne
18.12.2020
Identifikace:
Dne 01.02.2021 byl do rubriky Dotazy a odpovědi na webových stránkách města zaslán
podnět s dotazem od p. [osobní údaj odstraněn], který se fakticky týkal závěrečné Porady
vedoucích odborů a oddělení MěÚ, které se zúčastnil i ST s MST. TAJ informoval radní o
obsahu podání p. [osobní údaj odstraněn], o odpovědi TAJ v rubrice Dotazy a odpovědi a dále
pak TAJ předložil podrobné písemné informace o zmiňované akci a její organizaci.
Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění: Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - zachytil to, že mezi některými občany města běží různé informace, je dobře, že
TAJ předložil podrobnou písemnou informaci o organizaci akce a opatřeních, která byla v jejím
průběhu zajištěna. TAJ - bylo to takto zpracováno a předloženo do RM, což zároveň poskytuje
potřebné informace zastupitelům, kteří mají k podkladům v RM přístup.
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 58-3360/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informace TAJ o podnětu p. [osobní údaj
odstraněn] v rubrice Dotazy a odpovědi na webových stránkách města, který se týkal závěrečné
Porady vedoucích odborů a oddělení MěÚ, která se uskutečnila dne 18.12.2020 a které se zúčastnil
i ST s MST. RM zároveň bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu odpověď TAJ p. [osobní
údaj odstraněn] v rubrice Dotazy a odpovědi a informace TAJ o organizaci, průběhu této akce a o
omezujících opatřeních, která byla při akci dodržována v souladu s tehdy platnými omezujícími
podmínkami danými mimořádným opatřením vlády ČR.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/7 Systemizace pracovních míst ke dni 01.03.2021
Identifikace:
RM je každoročně předkládána ke schválení příloha týkající se systemizace pracovních míst
zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Nové Město nad Metují, tentokrát ke dni
01.03.2021. V TS jsou ponechána 3 pracovní místa pro zaměstnance zaměstnávané ve
spolupráci s Úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací.
Odůvodnění:
RM podle § 102 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, stanovuje celkový
počet zaměstnanců obce.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 58-3361/21
RM schvaluje s platností ode dne 01.03.2021 počet systemizovaných pracovních míst Městského
úřadu Nové Město nad Metují, ve znění přílohy k tomuto bodu.
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:
V závěrečné diskusi, která je vždy vedena po projednání všech bodů schváleného programu,
vystoupil Ing. Maur s dotazem, jak se vyvíjí záměr zateplení "průmyslovky" - je to věc, která
také běží již několik let - poslední informace byla, že je to schválené v krajském rozpočtu, je to
cca 1 rok stará informace. MST - prověří a podá RM zpětnou informaci.
Konec jednání RM 58 v 17:23 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 58 vyhotoven dne:

11. února 2021

Zápis z RM 58 vypraven dne:

11. února 2021

Zápis z RM 58 zveřejněn dne:

11. února 2021
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