Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 9 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 25.02.2019
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

21:10

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

21:10

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

21:10

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

21:10

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

21:10

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

21:10

Plná

7
8
9

Prouza Martin, Ing.
Tyč Petr, Bc.
Kunte Jiří, Ing.

radní
tajemník MěÚ
vedoucí OF

13:00
13:00
13:00

21:10
21:10
21:10

Plná
Plná
Plná

Hosté:
10
11
12
13
14
15
16

Mgr. Josef Petera
Ing. Libor Pozděna
Mgr. A. Vít Lukas
Ing. Vojtěch Kučera
Ing. Michaela Maixnerová
Mgr. Denisa Plšková
Ing. Miloš Skalský

vedoucí OS
vedoucí OMM
ARCH (ORM)
zástupce fy green4plan s.r.o.
zástupce fy green4plan s.r.o.
vedoucí OSV
vedoucí OVRR

13:05
13:26
15:05
15:05
15:05
16:10
16:40

13:26
21:10
16:06
16:06
16:06
16:40
17:50

Zástupci vlastníků RD v ul. Na Výsluní viz Prezenční listina.

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová
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Program:
1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 25.02.2019

1/3

Aktuální informace z OS a OMM

2/1

Žádost ZŠ Malecí o čerpání investičního fondu

2/2

Nákup ojetého užitkového vozidla, pro převoz pracovníků, techniky a nářadí

2/3

PD - Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - dodatek č. 1

2/4

Vestavba přírodovědné učebny, IT učebny v ZŠ Krčín

2/5

Rekonstrukce teplovodu - lokalita Bořetín - vyjádření města

2/6

Zápis ze 151. zasedání Bytové komise a Bytového dne

2/7

Plán účetních odpisů na rok 2019

2/8

Účast města na akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko"

2/9

Jmenování člena Komise dopravní

3/1

Analýza bezbariérového bydlení - koncepční bod

4/1

Kasárna - koncepční bod

4/2

DUR - Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují - vyjádření města

4/3

Park v areálu bývalých kasáren - prezentace návrhu

5/1

Koupaliště - koncepční bod

6/1

Výstavba Na Výsluní - koncepční bod

7/1

Koaliční spolupráce v duchu Programového prohlášení - koncepční bod

8/1

Ing. M. Prouza - informace z jednání Komise názvoslovné - zápisy ulic v systému RUIAN

8/2

Ing. V. Maur- výstavba lávky pod zámkem

8/3

Ing. Maur - lavičky směr Přibyslav

8/4

Ing. Němeček - Ukliďme si Česko - upozornění
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1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvodní informace
Různé
Analýza bydlení
Kasárna
Koupaliště
Výstavba Na Výsluní
Koaliční smlouva
Diskuse

13:00 - 13:50
13:50 - 15:00
16:10 - 17:00
15:00 - 16:10
17:45 - 18:45
17:00 - 17:45
18:45 - 20:15
20:15 - 21:10

ST
OMP
OSV
OMM
OMM
OMM

Odůvodnění:
Viz postupy vyplývající ze zákona o obcích a z doporučení MV ČR při kontrole.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 9-369/19
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 9:
Úvodní informace
1/1
1/2
1/3

Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 11.02.2019
Aktuální informace z OS a OMM

2.

Různé

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9

Žádost ZŠ Malecí o čerpání investičního fondu
Nákup ojetého užitkového vozidla, pro převoz pracovniků, techniky a nářadí
PD – Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem – dodatek č.1
Vestavba přírodovědné učebny, IT učebny v ZŠ Krčín
Rekonstrukce teplovodu - lokalita Bořetín - vyjádření města
Zápis ze 151. zasedání Bytové komise a Bytového dne
Plán účetních odpisů na rok 2019
Účast města na akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko"
Jmenování člena Komise dopravní

3.

Koncepční body

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

Analýza bezbariérového bydlení - koncepční bod
Kasárna - koncepční bod
DUR - Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují - vyjádření města
Park v areálu bývalých kasáren - prezentace návrhu
Koupaliště - koncepční bod
Výstavba Na Výsluní - koncepční bod
Koaliční spolupráce v duchu Programového prohlášení - koncepční bod
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 25.02.2019
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 9 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 9-370/19
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

1/3 Aktuální informace z OS a OMM
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 408-17571/18, tj. dle úkolu č. 23485 ze dne 05.11.2018 vystoupili
v úvodu zasedání RM Mgr. Petera , vedoucí Odboru správního MěÚ a Ing. Pozděna - vedoucí
Odboru majetku města MěÚ s aktuálními informacemi ze svých odborů a oddělení. Podrobné
náplně a přehled činností, které zajišťují jednotlivé odbory a oddělení, jsou k dispozici na www
stránkách
města,
ve
výročních
zprávách
MěÚ
viz
http://www.novemestonm.cz/obcan/dokumenty-mesta-a-meu/vyrocni-zpravy-meu-1/
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:05 hodin přišel na jednání RM v rámci plnění úkolu, Mgr. Josef Petera, vedoucí Odboru
správního (dále jen „OS“). Seznámil radní s personální agendou a činností OS:
OS se skládá z 3 oddělení, tj. celkem 17 zaměstnanců. Více než 90 % činností je výkonem
přenesené působnosti (samospráva = SPOZ)
Oddělení vnitřních věcí (dále jen „OVV“)
Evidence obyvatel - přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu na základě žádostí
vlastníků nemovitostí
Obyvatelstvo - oficiální statistky ČSÚ vydává na konci dubna - k 1.1.2018 - 9504 obyvatel
(neoficiální údaj MV k 1.1.2019 – 9399 občanů ČR a 112 cizinců s TP, tj. 9511, ale číslo ČSÚ
je vždy o 1 až 2 desítky nižší)
Počet na ohlašovně k 31.12.2018 = 289
Občanské průkazy (dále jen „OP“), cestovní doklady (dále jen „CD“) - zajišťování osobních
dokladů občanům. OP standardní lhůty - zdarma (děti do 15 let 50 Kč). Pasy standardní lhůta
- 600/100 Kč
Od července 2018 obojí doklady ve zkrácených lhůtách (5 pracovních dnů nebo 24 hodin). OP
s čipem - postupně se rozbíhají služby na Portálu občana min. vnitra (náhled o osobě +
možnost získání ověřených výpisů do datové schránky. Již se nevydávají tzv. rychlé OP, pasy
Blesk tady na úřadě (OP - jen pro volby).
OP - průměrně 2000/rok; CD - průměrně 900/rok
Matrika - zajišťování matriční obřadů a výdej matričních dokladů
Svatby cca 80/rok (město i obce ORP - jejich starosta
Zápisy do matričních knih - knihy manželství, knihy úmrtí (k úmrtí v katastru obcí), knihy
narození (porod na katastru obce). K tomu výdej matričních dokladů ke každé události (OL,
UL, RL + souhlasná prohlášení rodičů, …) a výdej dokladů pro úřední potřebu … Letos se
přejde na výdej „mezinárodních“ matričních dokladů.
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Samosprávná oblast - vítání občánků cca 90/rok (účast téměř 100 %); slavnosti jubilantů cca
400/rok pozváno, zúčastní se necelá polovina; poděkování dárcům krve – 2x/rok
Přestupky proti veřejnému pořádku a další z jiných odborů (školství, sociální, …) a podle
dalších zákonů, ke kterým není žádný odbor úřadu (na úseku zbraní, zákon o střetu zájmů,
zákon shromažďovací ….)
Více než 150/rok
Zajišťování příjmu a odesílání pošty pro celý úřad (podatelny) a spisové služby úřadu včetně
skartačního řízení se státním archivem. To se od loňského roku začalo uskutečňovat
pravidelně každý rok. Za 2018 bylo archivu předáno 20,8 bm písemností a vyskartováno bylo
55 bm (tj. asi 2 t) písemností.
Agenda ověřování listin a podpisů, výdej výpisů z Czech Point. To je sice zajišťováno napříč
úřadem, ale cca ½ případů je vyřízena na OS (cca 1000 žadatelů).
Ve všech agendách vybírány správní poplatky. Za rok 2018 to bylo cca ¾ milionu Kč.
Zajišťování agendy voleb a místního referenda. 2018 - 3 volby (prezident, senát, komunální) a
místní referendum. V roce 2019 budou volby do Evropského parlamentu. NOVELA vol.
zákonů (spojení volby a referendum …)
Oddělení dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH“)
výkon dopravně správních agend (registr řidičů a registr vozidel - 1500 řidičáky, techničáky a
registrační značky + body) V loňském roce změna u řidičáků - žádat lze kdekoliv na ORP a
mohou využívat fotky z OP. (TP už od 2017). Řidičák 200 Kč, do 5 pracovních dnů 700 Kč.
působnost v oblasti silničního správního úřadu (vydávání stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a
veřejně přístupných účelových komunikacích)
přestupky v dopravě - cca 300 (pokuty vybráno víc než ½ milionu)
činnost zkušebního komisaře a další např. taxi služba, kontroly Stanice měření emisí (SME),
registrace autoškol …
Správní poplatky za ODSH byly víc než 1 ½ milionu
Obecní živnostenský úřad (dále jen „OŽÚ“)
Vede registr živnostenského podnikání pro ohlašovací živnosti a koncesované živnosti
(rozhodnutím) +registrace zemědělců. Úkoly CRM (informace z RŽP se předávají i FÚ, ČSSZ
….). Registrace přerušení podnikání. Poplatek při vstupu do živnostenského podnikání 1000
Kč za všechny nahlášené živnosti, koncese, každá další pak 500 Kč. Vloni cca 400 živností a
cca 30 koncesí. Může vyřídit kdekoliv na ORP.
Kontrola - značení provozoven, oprávněnost podnikání … Za rok se dělalo kolem 100 kontrol,
vloni méně - personální obsazení
správní činnost - rušení oprávnění např. při ztrátě bezúhonnosti (odsouzení …)
Správní poplatky cca 100.000
V legislativě se u živností žádné převratné změny nechystají.
Dotazy radních:
MST - je si vědom jiného čísla počtu obyvatel Nového Města nad Metují (92??), proč je tedy
rozdíl o 100 nižší o to, co zde zmínil Mgr. Petera? Vedoucí OS odpověděl, že rozdíl je v počtu
cizinců, které úřad neeviduje, protože nemají povinnost se u nás hlásit (eviduje cizinecká
policie, kde se také k pobytu - trvalému nebo přechodnému, přihlašují).
Ing. Maur, MBA - dotaz týkající se osob s přechodným bydlištěm. Institut přechodného bydliště
pro občany ČR již neexistuje, byl zrušen. Přechodný pobyt se eviduje pouze u cizinců na
cizinecké policii.
Ing. Maur, MBA - dotaz na certifikované stanice STK. TAJ - myslí si, že se o tom pouze
mluvilo a neprošlo to. OS - kompetence provádění oprav STK je opravdu zatím jen v návrhu.
Ing. Maur, MBA - dárcovství a s tím spojeného poděkování je "pouze" dárcům krve nebo i
kostní dřeně aj.? OS - obřady jsou pro dárce krve - lidi k ocenění si navrhuje Český červený
kříž a jsou v nich nejen dárci krve, ale i další dárci, správně doplnil MST.
Pan Mgr. Josef Petera odešel z jednání RM ve 13:26 hodin.
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Ve 13:26 hodin byl pozván na jednání RM druhý VO k projednání tohoto bodu, a to vedoucí
Odboru majetku města (dále jen "OMM"), pan Ing. Libor Pozděna.
OMM - pro zajímavost - do RM jsme minulý rok vložili 625 bodů, do ZM 79 bodů. Ve spisové
službě Elisa bylo zaevidováno v roce 2018 celkem na 2876 dokumentů, z toho činí 323
žádostí. Bylo v roce 2018 proinvestováno necelých 50 mil. Kč, pro letošní rok je schváleno na
84 mil. Kč. Investiční akce děláme od A do Z, tj. příprava, dozorování, řešení problémů na
stavbě, dokončení, vyvedení do majetku apod. Jednáme s různými žadateli, organizacemi,
síťaři, poskytujeme služby a jednáme s občany. Zastupování města při stavebních a jiných
řízení.
V minulém roce bylo uzavřeno 50 nájemních smluv na překopy komunikací a zásahy do
veřejných prostranství.
Bylo organizováno, zrealizováno a administrováno 37 veřejných zakázek, pro dalších 7
veřejných zakázek byla provedena nutná administrace po otevření obálek.
Zadministrováno bylo 15 dotačních projektů.
Bytový fond obsahuje na 295 bytových jednotek a nebytový fond komerční na 36 smluv na
pronájem nebytových prostor
Častá problematika, která se zde objevuje, je nedostatek realizačních firem a živnostníků.
Snažíme se využít práci místních živnostníků.
Dluhy (neplatiči nájemného) jsou skoro na 0 Kč. Snažíme se to hlídat a zatím se nám v tom
daří.
Z majetkoprávní oblasti - zkontrolovali jsme na 135 pozemků (fotodokumentace, zajistili jsme
pro pracovníka tablet do terénu)
Různé kauzy a letité problémy v rámci majetkoprávních procesů se také objevují a proto není
možné někdy záměr města urychlit.
Chtěli bychom řešit a zlepšit aktuálnost všech mapových podkladů a pasportů. Tyto podklady
často vznikly za spolupráce Mgr. Balcara.
Ing. Maur, MBA - viz diskuse v TV s ministryní - novela stavebního zákona.
Vedoucí OMM se zmínil o personální oblasti na odboru a jednotlivých odděleních.
Agenda, kterou zastáváme je velmi obsáhlá a náročná, kdy největší náš nepřítel je čas, často
musíme rozhodovat, co je důležitější a prioritní.
Spisová služba je pro OMM také velmi časově náročná agenda. PC, zavirování atd. - Ing.
Maur, zacházíme do provozních problémů, které si musíte řešit sami. Rád by ale slyšel
problémy z oblasti rozvoje města.
OMM - schválené investice jsou pro letošní rok naplánované vč. soutěží a realizací, může
však nastat v průběhu roku, jakýkoliv problém, který může investici omezit, či ohrozit. Zároveň
jsou v průběhu roku přijímány nové investiční akce.
Ing. Maur - kapacitně jste na investiční plán na další roky připraveni a zvládnete je? OMM - je
těžké na to odpovědět, jaký bude vývoj v dalších letech. Výrazně nás ovlivňuje i další agenda,
která se netýká pouze investic.
Dotaz MST na statistické údaje a porovnání investičních akcí dnes a cca před 3 lety apod.
OMM - poslední 2-3 roky obdobné, před těmito lety bylo schvalováno méně akcí a pracovalo
se s menším rozpočtem. Dnes schváleno přes 50 položek jenom v investicích ORM.
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Klady - velkým plusem je fungování MěÚ „pod jednou střechou“, kratší porady. Váží si dobré
spolupráce s ostatními odbory. Celkově práci na OMM hodnotí jako pestrou a zajímavou,
která nás baví, tedy do té míry, než začne docházet čas.
K čl. 1/3 USNESENÍ č. RM 9-371/19
RM bere na vědomí aktuální informace z OS a OMM přednesené na jednání RM 9 vedoucími
těchto odborů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/1 Žádost ZŠ Malecí o čerpání investičního fondu
Identifikace:
Ředitelka ZŠ Malecí žádá o převod částky 110 tis. Kč z rezervního fondu do investičního
fondu a zároveň žádá o souhlas s čerpáním fondu investic ve výši 120 tis. Kč na nákup
interaktivní tabule.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 9-372/19
RM schvaluje převod částky 110 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy
Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 9-373/19
RM schvaluje čerpání fondu investic Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod ve výši 120 tis. Kč na nákup interaktivní tabule.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Nákup ojetého užitkového vozidla, pro převoz pracovníků, techniky a nářadí
Identifikace:
Technické služby žádají o schválení výjimky ze Zásad města Nového Města nad Metují pro
zadávání zakázek malého rozsahu čl. 6 Výjimky - výhradní dodavatel - za účelem nákupu
ojetého užitkového vozidla pro převoz pracovníků, techniky a nářadí.
Odůvodnění:
Dle stanovených parametrů (1. stáří vozu - max. 10 let, 2. počet najetých kilometrů - max.
130000, 3. palivo - nafta, 4. výkon motoru nad 60kW, 5. platná technická prohlídka, 6. kabina
se třemi sedadly, 7. uzavřený nákladní prostor, 8. cena do Kč 250.000 vč. DPH), byl proveden
informativní průzkum trhu na internetu a následně byly navštíveny tyto autobazary: Autobazar
Hronov, Autobazar Rohan Česká Skalice, Autobazar Trotina, Autobazar Prachárna Hradec
Králové, Autobazar AAA Hradec Králové, Auto Finiš Stéblová a Autobazar Libchavy.
Po zhodnocení provedeného průzkumu bylo vybráno jako nejvhodnější vozidlo značky
Volkswagen Transporter, 1,9 TOP TDi z Auto Finiš Pardubice s.r.o. Stéblová 18, 533 45
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Opatovice nad Labem za cenu Kč 219.899 vč. DPH. Toto vozidlo splňuje námi požadované
parametry. Průzkum a hodnocení provedl vedoucí a pracovníci TS. V rozpočtu TS pro rok
2019 - § 3745, položka 6123 - je vyčleněno 250.000 Kč na nákup vozidla na přepravu
pracovníků techniky a nářadí.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz radních, zda je nákup vozidla v souladu s plánem obnovy techniky v TS bylo
odpovězeno, že dosavadní užitkové vozidlo (dar z Hildenu) již neprošlo na podzim technickou
prohlídkou a proto bylo do rozpočtu na letošní rok kromě nové vysokozdvižné plošiny zařazen
i nákup tohoto vozidla. Nákup neovlivní plánované nákupy další techniky a není třeba posílení
rozpočtu TS na letošní rok.
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 9-374/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu kupní smlouvu na nákup ojetého vozu značky
Volkswagen Transporter 1,9 TOP TDi mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Finiš Pardubice
s.r.o., Stéblová 18, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 64255841, za nabídkovou cenu 219.900 Kč
vč. DPH a pověřuje ST podpisem této smlouvy.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 PD - Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - dodatek č. 1
Identifikace:
Zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby na akci Stavební úpravy
komunikace ul. Pod Výrovem požádal o prodloužení termínu dokončení projektové
dokumentace. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby je skutečnost, že
upřednostnil práce na dokončení PD Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní
část, kde se řeší složité uložení podzemních sítí. S ohledem na tuto skutečnost žádá o
prodloužení termínu dokončení o 3 měsíce tj. do konce května 2019. K prodloužení termínu
dokončení projektové dokumentace je nyní předkládán RM k odsouhlasení dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci „Zpracování PD pro provedení stavby na akci Stavební úpravy
komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ s termínem do 31.05.2019.
Odůvodnění:
ORM potvrzuje složité projednávání a protažení lhůt u zpracovávání PD na rekonstrukci
komunikaci v ul. Na Zadomí, jejíž realizace se předpokládá v letošním roce a souhlasí s
uzavřením Dodatku č. 1 a s prodloužením lhůty pro zpracování PD pro provedení stavby na
akci Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují. Termín
předání PD na konci května 2019 nám nijak neohrozí realizaci, neboť ta je plánována až na
rok 2020, pokud bude zastupitelstvem schválena v rozpočtu na rok 2020.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza - upozornil na celkovou technickou složitost této komunikace (sítě, odtokové
poměry atd.). Proto je třeba dát pozor na kvalitní zpracování PD a nezapomenout na
konzultace s občany a subjekty, kteří zde vlastní nemovitosti. Vedoucí OMM - jednání
probíhají již nyní, PD zpracovává Ing. Nývlt. Na to navázala diskuse k předpokládaným lhůtám
dokončení PD i na rekonstrukce dvou částí Zadomí.
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K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 9-375/19
RM souhlasí s prodloužením termínu dokončení projektové dokumentace na akci „Zpracování PD
pro provedení stavby na akci Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad
Metují", a to do 31.05.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 9-376/19
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 01 Červený Kostelec na „Zpracování PD pro provedení
stavby na akci Stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují" a pověřuje
ST podpisem tohoto dodatku ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.03.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Vestavba přírodovědné učebny, IT učebny v ZŠ Krčín
Identifikace:
V průběhu realizace akce "Vestavba přírodovědné učebny, IT učebny v ZŠ Krčín" se vyskytují
určité změny v podobě více a méněprací. Zhotovitel stavby KERSON spol. s.r.o. předložil ke
schválení více a méně práce, které jsou momentálně projednávané s autorským dozorem a
technickým dozorem stavby. Tento souhrn víceprácí a méněprací bude předložen do RM 10.
Nyní je předložena ke schválení RM více práce na zachování hodinového stroje v budované
učebně v podkroví ZŠ Krčín.
Odůvodnění:
Zachování hodinového stroje bylo iniciováno městem. Byly naceněny práce spojené se
zachováním hodinového stroje, pro jehož zpřístupnění je třeba osadit do příčky protipožární
z části prosklené dveře a provést další menší úpravy na stavbě.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek požádal o bližší informace k projednávané záležitosti. MST vysvětlil postup,
který se týkal zachování historických hodin. Další diskuse se týkala očekávaných víceprací a
případných méněprací. OMM - vše bude předloženo do RM č. 10. ST vyzval radní, pokud
budou mít zájem a čas, aby se zúčastnili některého kontrolního dne na této akci. Jedná se
většinou o pátky.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 9-377/19
RM schvaluje zachováním hodinového stroje, který zůstane umístěn v nově vybudované
přírodovědné učebně v ZŠ Krčín a souhlasí s náklady na jeho zachování, které činí 58.156,90 Kč vč.
DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/5 Rekonstrukce teplovodu - lokalita Bořetín - vyjádření města
Identifikace:
Na město byla První novoměstskou teplárenskou s.r.o. předložena k vyjádření PD na akci
"Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n.M.- lokalita sídliště Bořetín".
Odůvodnění:
Po seznámení s předloženou dokumentací bylo zjištěno, že při realizaci této akce bude
zasažena a porušena velká část asfaltových ploch za BD čp. 44 – 47 a BD čp. 43 (potraviny
Verner), p. p. č. 368/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, dále pak i komunikace na tomto
pozemku v ul. Na Bořetíně a plochy za BD čp. 42 a 41. Vzhledem k tomu, že tyto plochy jsou
v dezolátním stavu, tak OMM, TS a MST začalo jednat s ředitelem PNT s.r.o. o možnostech,
jak při realizaci teplovodu, případně opravit kompletně parkovací plochy za BD čp. 44 - 47 a
zejména propadlou komunikaci za BD čp. 43 (potraviny Verner). MST společně s OMM
doporučují, aby se současně s rekonstrukcí teplovodu zrekonstruovaly v celé ploše i tyto
jmenovaná místa. Proto bylo jednáno s PNT s.r.o. i o tom, aby realizace proběhla najednou a
ředitel PNT byl požádán, aby rekonstrukce teplovodu byla přesunuta na rok 2020. Do této
doby by mělo město zajistit projekční přípravu na rekonstrukci parkoviště za BD čp. 44 - 47,
parkoviště za BD čp. 43, části komunikace za BD čp. 43 a nezbytné části komunikací v ul. Na
Bořetíně. Součástí bude i odvodnění těchto ploch a komunikací, které tam v minulosti dělalo
problémy. Město bude také muset zahájit jednání s Vakem Náchod o případné rekonstrukci
jejich kanalizace, neboť i její kapacita se jevila v minulosti jako nedostatečná.
V příloze je předloženo vyjádření ORM k předložené PD. Odborné útvary nemají připomínek.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi se radní zajímali o rozsah prací, které na místních komunikacích v této
lokalitě bude provádět PNT a co by mělo v návaznosti na tuto akci realizovat město. Jde o
lokalitu, kde jsou ve špatném stavu fakticky všechny zpevněné plochy a problémy jsou zde i
se stavem kanalizace. Podrobně byla pak diskutována především otázka financování jak ze
strany PNT, tak i ze strany města. Rovněž byly diskutovány časové předpoklady realizace.
Druhý návrh souvisejícího usnesení byl upraven a 7 hlasy odsouhlasen ve znění: "RM
souhlasí s tím, aby při plánované realizaci akce "Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n.M.lokalita sídliště Bořetín" město zrealizovalo rekonstrukci parkoviště za BD 44 - 47, parkoviště
za BD čp. 43 a část komunikace v ul. na Bořetíně na p. p. č. 368/2 a ukládá OMM předložit do
RM č. 12 ke schválení novou položku rozpočtu 2019, a to zpracování projektové dokumentace
na tuto investiční akci města včetně uvedení jejího rozsahu.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 9-378/19
RM souhlasí s PD na stavbu "Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n.M.- lokalita sídliště Bořetín" a
ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření ve znění přílohy k tomuto bodu včetně stanovených
podmínek města.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 9-379/19
RM souhlasí s tím, aby při plánované realizaci akce "Rekonstrukce teplovodu, Nové Město n.M.lokalita sídliště Bořetín" město zrealizovalo rekonstrukci parkoviště za BD 44 - 47, parkoviště za BD
čp. 43 a část komunikace v ul. na Bořetíně na p. p. č. 368/2 a ukládá OMM předložit do RM ke
schválení novou položku rozpočtu 2019, a to zpracování projektové dokumentace na uvedenou akci
města včetně návrhu rozsahu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/6 Zápis ze 151. zasedání Bytové komise a Bytového dne
Identifikace:
Zápis ze 151. zasedání Bytové komise, včetně Bytového dne, konané dne 13.02.2019.
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM. Jednou za čtvrtletí se pořádá tzv. Bytový den, kdy má možnost na zasedání
Bytové komise vystoupit veřejnost.
Vysvětlení: Horvat Pavel - vedoucí OSN
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 9-380/19
RM schvaluje obsah Zápisu ze 151. zasedání Bytové komise a Bytového dne konaného dne
13.02.2019 ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Plán účetních odpisů na rok 2019
Identifikace:
RM je předložen ke schválení Plán účetních odpisů jako Příloha ke Směrnici č. 3/2010 evidence dlouhodobého majetku a zásob, která se týká odpisů majetku na rok 2019.
.
Odůvodnění:
Jedná se o každoroční aktualizaci Plánu účetních odpisů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 9-381/19
RM schvaluje Plán účetních odpisů na rok 2019 jako přílohu ke Směrnici č. 3/2010 - evidence
dlouhodobého majetku a zásob, která se týká odpisů majetku na rok 2019 ve znění přílohy k tomuto
bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/8 Účast města na akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko"
Identifikace:
V sobotu 06.04.2019 proběhne celorepubliková akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko", které se
zúčastní i naše město. Cílem této akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek
v okolí našeho města.
Odůvodnění:
Naše město se této akce účastní už několik let. Díky řadě dobrovolníků se v minulosti podařilo
uklidit mnoho míst v okolí našeho města.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 9-382/19
RM souhlasí s účastí našeho města v celorepublikové akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko", která se
bude konat v sobotu 6. dubna 2019.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/9 Jmenování člena Komise dopravní
Identifikace:
Předseda Komise dopravní předkládá RM návrh na jmenování vrchního strážníka MP pana
Miloše Kratěny za člena Komise dopravní. Pan Miloš Kratěna se jmenováním souhlasí.
Odůvodnění:
Vyplývá ze zákona o obcích.
Vysvětlení: Prouza Martin, Ing. - radní
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 9-383/19
RM jmenuje p. Miloše Kratěnu novým členem Komise dopravní. RM ukládá OSÚ zajistit a předat
jmenovací dekret podepsaný ST.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 25.02.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/1 Analýza bezbariérového bydlení - koncepční bod
Identifikace:
Odbor sociálních věcí nechal na podzim 2018 zpracovat Analýzu bezbariérového
malometrážního bydlení pro seniory v Novém Městě nad Metují. V lednu 2019 proběhla pro
zastupitele prezentace závěrečné zprávy zpracovatelskou firmou. Nyní předkládá OSV do
koncepční RM souhrn zjištěných očekávání seniorů. Zároveň je radním předložen souhrn
základních koncepčních otázek k dané oblasti a materiálu viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vzhledem k množství různých zjištěných očekávání seniorů je potřeba zvážit možnosti města
a zabývat se případným stanovením harmonogramu a pověřením odborných útvarů případnou
realizací.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
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Z podrobnějšího projednání:
V 16:10 hodin byla na jednání RM přizvána vedoucí OSV k projednávané analýze
bezbariérového bydlení. Úvodního komentář podal radním ST. Další diskutující: Mgr. Hylský,
Ing. Maur, MBA, Ing. Němeček, dotazy např. na stav kapacit při poskytování pečovatelské
služby do domu - OSV - kapacity jsou nyní dostačující. Na základě další koncepční diskuse
pak byl formulován návrh usnesení, který zahrnul úkoly, kterým by měla být věnována
pozornost do budoucna. Mgr. Hylský podal aktuální informace k záležitostem týkajícím se
kláštera a jeho předpokládanému převodu na místní farnost.
Ing. Maur - navrhl uložit úkol týkající se laviček, dopravy, sociálního zařízení (jak, kde),
vytipování pilotního projektu na bezbariérovost.
ST - do usnesení také doplnit úkol ve smyslu průběžně se zabývat potřebami seniorů v
městských bytech.
Závěrem byl naformulován další návrh usnesení ve znění: "ST ve spolupráci s OSV a OSN návrh řešení místní dopravy, doplnění sítě laviček, řešení veřejného WC u Penny Marketu,
............... vytipování pilotního projektu na bezbariérovost, zabývat se potřebami seniorů v
městských bytech, řešit potřebu bezbariérových chodníku ve vybraných lokalitách." Úkol pro
OSV s termínem plnění do RM před červnovým ZM.
Odchod vedoucí OSV z jednání RM v 16:40 hodin.
ST – komentář – k otázkám – viz příloha.
Diskuse WC u Penny
Lidi se stěhovat nechtějí, chtějí dožít doma. Debata o bytech pro ně, není moc velký zájem.
Doprava – úkol – návrh řešení místní dopravy vyplývající z analýzy
Doplnění sítě laviček Řešení veřejného záchodu u Penny
posílení Pečovatelské služby + Kapacity Domovinky
Mgr. Hylský – klášter – přejde na místní farnost - hledání dotačních titulů
RM ukládá ST ve spolupráci s OSV a v souvislosti s Analýzou bezbariérového bydlení v
Novém Městě nad Metují tyto úkoly:
návrh řešení místní dopravy
doplnění sítě laviček,
řešení veřejného WC u Penny,
posílení Pečovatelské služby + Kapacity Domovinky,
průběžně se zabývat potřebami seniorů v městských bytech
řešit potřebu bezbariérových chodníků ve vybraných lokalitách.
RM, která chystá ZM v červnu
7 pro
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 9-384/19
RM projednala analýzu bezbariérového bydlení v Novém Městě nad Metují ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 9-385/19
RM ukládá ST v souvislosti s Analýzou bezbariérového bydlení v Novém Městě nad Metují řešit ve
spolupráci s OSV tyto úkoly:
návrh řešení místní dopravy,
doplnění sítě laviček,
řešení veřejného WC u Penny Marketu,
posílení pečovatelské služby a kapacit Domovinky,
průběžně se zabývat potřebami seniorů v městských bytech,
řešit potřebu bezbariérových chodníků ve vybraných lokalitách.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 17.06.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/1 Kasárna - koncepční bod
Identifikace:
RM je předkládán k pokračující koncepční debatě bod vztahující se k řešení problematiky
areálu bývalých kasáren, a to včetně souvisejících koncepčních otázek. Podrobnosti viz
přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Informace MST k parametrům nezbytným pro získání dotace. Radní v koncepční diskusi
formulovali odpovědi na zadané otázky, které se týkaly budoucích postupů ve vztahu k hlavní
kasárenské budově. Shodli se na tom, že jako nejvhodnější se jeví demolice objektu. Další
projednávanou otázkou bylo propojení demolice hlavní budovy se záměrem vybudování
veřejného víceúčelového parku (kulturně-sportovně-oddychový prostor). I na tuto část by bylo
spojeně s demolicí možno požádat o dotaci. Viz 4/3. Zazněly představy dispozičního řešení
celého areálu. Viz územní plán a studie zeleně, kdo by měl být investorem atd. Park jako
místo setkávání se a ideální sousedství pro např. objekt se startovacími byty. Připomenuty
právní aspekty toho, co teď probíhá v budově kasáren. Je nezbytné mít dlouhodobou vizi, je
ale otázkou, kam ji zaměřit - tzn. jestli prioritně k rozběhnutí výstavby bydlení nebo něčeho
jiného. Formulace strategií. Úkol - prověřit v jakém optimálním rozsahu podat projekt s žádostí
o dotaci. Debata o tom, zda nepřehodnotit návrh na prověření míry regulace u tzv. viladomů.
Ing. Maur navrhuje to celé dát do Komise pro výstavbu a rozvoj. Spojeně s tématikou kasáren
byla v koncepční debatě projednávána i záležitost týkající se Koupaliště. V diskusi byly
shrnuty důvody, proč podání žádosti o dotaci do programu týkajícího se tzv. "brownfield" má
šanci pouze v případě Kasáren - tj. demolice hlavní budovy a výstavba víceúčelového parku.
Vše viz body 4/3 a 5/1.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 9-386/19
RM projednala předložené materiály týkající se problematiky areálu bývalých kasáren ve znění
příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 9-387/19
RM ukládá MST svolat ve spolupráci s OMM jednání Komise pro výstavbu a rozvoj, na které bude
projednána záležitost demolice objektu hlavní budovy kasáren a vybudování parku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 DUR - Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují - vyjádření
města
Identifikace:
OMM v rámci koncepční RM předkládá ke schválení dokumentaci k územnímu rozhodnutí
(DUR) na stavbu "Komunikace v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují".
Odůvodnění:
Předkládaná DUR na komunikaci v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují je
zpracovávána již od roku 2016, probíhala zdlouhavá jednání se sousedy a s VaK(em) a
docházelo stále k nějakým úpravám PD. Nyní v souladu s přijatým usnesením č. ZM 2-11/18:
"ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a OMM připravil do dubnového ZM žádost na
demolici kasárenské budovy s vybudováním parku a žádost na výstavbu koupaliště. Následně
ZM rozhodne, která žádost bude podána", se dokončují projekční práce na této DUR a shánějí
se všechna stanoviska a vyjádření pro získání územního rozhodnutí, aby se zahájilo
zpracování DSP na část komunikace, která je přilehlá k zadní části zahrad RD v ul. Johnova a
která má do areálu přivést pěší a cyklisty k nově plánovanému parku. Tato část komunikace
bude též součástí žádosti o dotaci, která bude zahrnovat demolici kasárenské budovy a
vybudování parku na bývalé vojenské asfaltové ploše v areálu bývalých kasáren, pokud její
podání bude dubnovým zastupitelstvem schváleno.
Uvedená projektová dokumentace byla představena na jednání Komise životního prostředí,
která se vyjadřovat nechtěla, požadují zaslat k vyjádření PD na park v areálu kasáren, až
bude hotova.
OŽP - ochrana přírody souhlasí s navrženým kácením uvedeným v PD a s navrženou
náhradní výsadbou.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k bodu 4/1 a 4/3. Zde jde o usnesení týkající se komunikace a postupu města v
rámci územního řízení.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 9-388/19
RM schvaluje ve znění přílohy k tomuto bodu předloženou DUR na stavbu "Komunikace v areálu
bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 9-389/19
RM souhlasí s kácením stromů na p. p. č. 653/2 v k. ú. Nové Město nad Metují a schvaluje
navrženou novou výsadbu na tomto pozemku v souladu s DUR "Komunikace v areálu bývalých
kasáren v Novém Městě nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Park v areálu bývalých kasáren - prezentace návrhu
Identifikace:
RM 6 schválila přímé zadání na zpracování studie a PD na Park v areálu bývalých kasáren
firmě green4plan s.r.o., Vysokov.
To vše v souladu s usnesením č. ZM 2-11/18: "ZM ukládá ST, aby ve spolupráci s MST a
OMM připravil do dubnového ZM žádost na demolici kasárenské budovy s vybudováním parku
a žádost na výstavbu koupaliště. Následně ZM rozhodne, která žádost bude podána".
Nyní firma green4plan s.r.o předložila svůj návrh na řešení parku na daném území. Tento
návrh bude zpracovatelem odprezentován přímo na jednání RM 9.
Odůvodnění:
Dubnové ZM bude schvalovat podání žádosti o dotaci na demolici kasáren, jejíž součástí by
mělo být i vybudování parku na bývalé vojenské asfaltové ploše v areálu bývalých kasáren a
dále pak část komunikace, která je přilehlá k zadní části zahrad RD v ul. Johnova a která má
do areálu přivést pěší a cyklisty k nově plánovanému parku. K žádosti o dotaci musí být na
jmenované stavby podána žádost o stavební povolení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
V 15:05 hodin přišli na jednání RM zástupci fy green4plan s.r.o., tj. Ing. Vojtěch Kučera a
Ing. Michaela Maixnerová, a dále také ARCH Mgr. A. Vít Lukas. Úvodní komentář podal
přítomným MST - firma měla časový prostor na zpracování žádosti o dotaci na MPR ČR. Poté
předal slovo zástupcům zhotovitele. Ing. Kučera - byli osloveni městem, aby zpracovali park v
areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují. Plocha parku navazuje na mozaiku
zelených ploch v okolí projednávané lokality. Je to veřejná plocha, která by měla fungovat ke
shromažďování lidí a jako veřejná zeleň. Okomentoval současný stav, ze kterého vycházeli při
zadání. Je to důležitý komunikační bod jako pro pěší, tak i pro možnost střetávání se
veřejnosti. Nachází se tam určité prvky, které by se měly odstranit. Za tu zeleň tam nic tak
důležitého není, jsou tam akorát 2 kaštany, které nemají již úplně ideální stav a dále keře a
jalovce, které nemá cenu zachraňovat. Fotodokumentace - tabulka s vypsanými plochami,
které se odstraní, co je ke kácení, jedná se o takové shrnutí. Když tvoříme, tak z něčeho
vycházíme, snažíme se něčím inspirovat - zabrousili do knihoven a našli p. Antonína Kybala,
který pro ně byl inspirací. V další slidu ukázal konkrétní návrh - rozdělen do 3 částí: 1/ veřejná
zeleň, 2/ společenská část, 3/ sportoviště (veřejné velikosti tenisového kurtu s umělým
povrchem). Část by mj. obsahovala jednoduché herní prvky, houpačku, pítko, zvlněná lehátka
a odpočinkové plochy aj. Pevné, stacionární pódium jsme natočili do nejhluššího prostoru, aby
nerušilo okolní obyvatele. První vegetační patro by bylo z trávníkové sečené plochy
(doporučená závlaha vč. detenční nádrže na sběr dešťových vod) až po třetí vegetační patro
stromy. V blízkosti parku se možná do budoucna předpokládá výstavba RD / BD. Další
informace Ing. Kučery se týkala parkovacích ploch. V prostřední části areálu (společenské)
jsou naplánovány 4 elektro přípojky (zajížděcí sloupky), které jsou sice finančně nákladné, ale
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pro areál této velikosti je počet dostačující. Odchod zástupců fy green4plan s.r.o. v 16:06
hodin z jednání RM. Diskuse k parku proběhla i v rámci bodu 4/1.
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 9-391/19
RM bere na vědomí prezentovaný návrh "Parku v areálu bývalých kasáren, Nové Město nad Metují"
zpracovaný firmou green4plan s.r.o., Vysokov.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 9-390/19
RM souhlasí s tím, aby prezentovaný návrh "Parku v areálu bývalých kasáren, Nové Město nad
Metují" zpracovaný firmou green4plan s.r.o., Vysokov, byl v této podobě rozpracován do projektové
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnosti
prováděcí dokumentace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.05.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/1 Koupaliště - koncepční bod
Identifikace:
RM je předkládán k pokračující koncepční debatě bod vztahující se k řešení problematiky
koupaliště, a to včetně souvisejících koncepčních otázek. Podrobnosti viz přílohy k tomuto
bodu.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Koncepční diskuse se týkala souhrnu aktuálních informací, které přednesl Ing. Pozděna a
MST. Hlavní část debaty radních se pak týkala možností a podmínek pro získání dotace na
realizaci záměru. Dále byly projednány otázky termínu další schůzky pracovní skupiny a její
náplně.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 9-392/19
RM projednala předložené materiály týkající se problematiky koupaliště ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 9-393/19
RM ukládá MST pokračovat ve spolupráci s OMM dále v realizaci přípravných prací projektu
Koupaliště a po získání stanoviska Povodí Labe svolat co nejdříve schůzku Pracovní skupiny
Koupaliště nejpozději však do 31.03.2019.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/1 Výstavba Na Výsluní - koncepční bod
Identifikace:
RM je předkládán k pokračující koncepční debatě bod vztahující se k řešení problematiky
výstavby Na Výsluní, a to včetně souvisejících koncepčních otázek. Podrobnosti viz přílohy k
tomuto bodu. Na 17. hodinu byli pozváni zástupci vlastníků RD v této lokalitě, kteří požádali o
přizvání do RM.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla diskuse se zástupci vlastníků RD Na Výsluní a bylo dohodnuto, že se obě strany
budou i nadále informovat o dalších krocích.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 9-394/19
RM projednala předložené materiály týkající se problematiky výstavby Na Výsluní ve znění příloh k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 9-395/19
RM byla seznámena se stanoviskem, které na jednání RM č. 9 přednesli zástupci vlastníků RD z
lokality Na Výsluní.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/1 Koaliční spolupráce v duchu Programového prohlášení - koncepční bod
Identifikace:
Na návrh radního Ing. V. Maura je do koncepčního jednání RM vložen bod týkající se
naplňování platného koaličního ujednání nazvaného Programového prohlášení o spolupráci a
vzájemné podpoře navrhovaných kandidátů při volbě starosty, místostarosty a dalších členů
Rady města Nové Město nad Metují při ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Nové
Město nad Metují 2018. Programové prohlášení viz příloha k tomuto bodu. Konkrétní otázky
týkající se bodů Programového prohlášení budou řešeny přímo na jednání RM č. 9.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V obsáhlé diskusi bylo mj. podrobně jednáno o dočasných stavbách v lokalitě tzv. "zlatého
trojúhelníku. Na základě diskuse bylo přijato usnesení týkající se zpracování právní expertízy
k právnímu stavu uvedených dočasných staveb s přihlédnutím na vymožení jejich případné
budoucí demolice. Expertíza bude předložena do dubnové RM, která bude připravovat
zasedání ZM. Dalším diskusním tématem byla aktuální situace a budoucnost areálu kláštera.
Třetím tématem v rámci tohoto koncepčního bodu pak byla oblast navýšení počtu parkovacích
míst ve městě. K tomu bylo přijato usnesení - připravit návrhy opatření tak, aby mohly být
projednány v ZM, které proběhne v září 2019.
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 9-396/19
RM projednala ve znění přílohy k tomuto bodu aspekty koaliční spolupráce v duchu Programové
prohlášení o spolupráci a vzájemné podpoře navrhovaných kandidátů při volbě starosty,
místostarosty a dalších členů Rady města Nové Město nad Metují při ustavujícím zasedání
Zastupitelstva města Nové Město nad Metují 2018.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 9-397/19
RM ukládá MST ve spolupráci s OMM připravit návrhy vycházející z Koncepce dopravy v klidu,
týkající se navýšení počtu parkovacích míst ve městě.
Odpovídá: OMM, Provede: ZM, Termín: 26.08.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 9-398/19
RM ukládá ST ve spolupráci s PRAV zajistit zpracování právní expertízy zaměřené na posouzení
právního stavu dočasných staveb v ul. T. G. Masaryka, v lokalitě tzv. "zlatého trojúhelníku", s
ohledem na jejich možnou budoucí demolici.
Odpovídá: OSÚ, Provede: ZM, Termín: 08.04.2019
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/1 Ing. M. Prouza - informace z jednání Komise názvoslovné - zápisy ulic v systému
RUIAN
Identifikace:
V rámci závěrečné diskuse vystoupil Ing. M. Prouza z informacemi z jednání Komise
názvoslovné (zápis z jednání bude předložen na příští RM č. 10).
Vysvětlení: Prouza Martin, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza zmínil, že komise mj. jednala o tom, proč 2 ulice, jejichž pojmenování již bylo v ZM
schváleno (Spojovací a Březinky), nebyly pracovníky OVRR zapsány do systému RUIAN.
Údajně je to proto, že tyto ulice nejsou geometricky zaměřené. Ing. Prouza to nechápe,
protože např. ul. Rolní zapsána v registru RUIAN je a fakticky neexistuje. Minimálně na
Březinkách se staví a zajímá ho, jakou asi adresu stavebníci dostanou? Žádá proto o
prověření této věci. TAJ - úkol bude tedy zadán prostřednictvím PVO.

8/2 Ing. V. Maur- výstavba lávky pod zámkem
Identifikace:
V rámci závěrečné diskuse vystoupil Ing. Maur ve věci týkající se výstavby nové lávky pod
zámkem jako náhrady za stávající, která je v havarijním stavu.
Vysvětlení: Maur Vilém, Ing., MBA - radní
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dostává dotazy od veřejnosti, kdy se započne s rekonstrukcí lávky, zda se to
stihne do zahájení turistické sezóny. Vedoucí OMM vysvětloval důvody, proč není možné toto
stihnout, nyní se zpracovává zadání pro výběr projektanta. Proběhla kritika radních na to, že
se některé akce takto nestíhají včas rozjet a realizovat. Opět debata o nutnosti zapojení
externích subjektů. Radní doporučili urychleně řešit a zveřejnit informace pro veřejnost. TAJ bude zadáno na PVO.

8/3 Ing. Maur - lavičky směr Přibyslav
Identifikace:
V rámci závěrečné diskuse vystoupil Ing. Maur ve věci týkající se laviček směrem na
Přibyslav.
Vysvětlení: Maur Vilém, Ing., MBA - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - lavičky směrem na Přibyslav jsou ve špatném stavu a je jich málo. Dále chybí
odpadkový koš v zatáčce U Dubu, je tam od něj jen úchytný rám. TAJ - bude řešeno úkolem
přes PVO.

8/4 Ing. Němeček - Ukliďme si Česko - upozornění
Identifikace:
V rámci závěrečné diskuse vystoupil Ing. Němeček ve věci týkající se chystané akce Ukliďme
si Česko.
Vysvětlení: Němeček Jan, Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček upozornil na to, že v loňském roce při této akci byl nedostatek pytlů na odpad.
TAJ přislíbil předání informace pí Prokýškové, která má v letošním roce tuto akci na starosti. V
závěru jednání informoval Mgr. Hylský o své nepřítomnosti na příštím jednání RM. Jednání
RM č. 9 skončilo ve 21:10 hodin.

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 9 vyhotoven dne:

3. března 2019

Zápis z RM 9 vypraven dne:

3. března 2019
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