Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 75 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 18.10.2021
kancelář starosty (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

13:53

Částečná

2

Hable Petr

starosta

13:00

18:15

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

18:15

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

18:15

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

18:15

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

18:15

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

18:15

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

18:15

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:55

Částečná

Hosté:
10

Mgr. Jana Balcarová

ředitelka MSSS Oáza

13:04

13:35

Částečná

11

Bc. Iveta Habrová

vedoucí OŠKS (OF)

13:04

13:54

Částečná

12

Renata Konvalinová

referentka OSÚ

13:55

14:30

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:32

17:39

Částečná

14

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

14:32

15:18

Částečná

15

Mgr. Lucie Šímová

PRAV (OSÚ)

14:35

14:50

Částečná

16

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

15:20

15:23

Částečná

17

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

15:27

17:39

Částečná

18

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

15:27

16:18

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 18.10.2021

2.

Školství, kultura a sport

2/1

Žádost o dorovnání příspěvku MSSS Oáza

2/2

Žádost o povolení přerušení provozu v mateřských školách

2/3

Dětský silvestr 2021

2/4

Zápis č. 8 z jednání KSPORT ze dne 05.10.2021

2/5

Dorozdělení dotací na sport v roce 2021 - podnět KSPORT

2/6

Vyhlášení sportovců města za rok 2019 - 2021 - podnět KSPORT

2/7

Navýšení částky určené na sport - podnět KSPORT

3.

Majetkoprávní úkony

3/1

Žádost o vyjádření k postupu ve věci pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují

3/2

Prodej části pozemku p. p. č. 705/23 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Na Bačku

3/3

Žádost ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o kácení dřevin rostoucích mimo les

4.

Správa nemovitostí

4/1

Pronájem prostor pro podnikání - garáž v č. p. 371, ul. Nádražní

5.

Rozvoj

5/1

Zadání změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují

5/2

Územní studie Krčínské návrší

5/3

Rozpočtové opatření v rámci položky § 2212 Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní realizace

5/4

Zpracování 3D modelu U - A studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují

5/5

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na organizaci a administraci architektonické soutěže "Kulturní
centrum Kino 70, Nové Město nad Metují"

5/6

ZD - zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj"

5/7

Nová položka rozpočtu 2021 - PD živičný kryt v ul. Stavební

5/8

ZŠ Malecí - rekonstrukce WC pro 1. stupeň - Dodatek č. 1 k SOD

5/9

Kaple na Výrově - oprava střechy

5/10

SOD na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve Vrchovinách
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5/11

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu - ul. Sokolská - SSKHK

5/12

Dotační tituly MMR - Podpora rozvoje regionů 2022

5/13

Vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou, k. ú. Krčín

5/14

Výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)

5/15

Informace k dotazu radního

6.

Finance

6/1

Informace o hospodaření města k 30.09.2021

6/2

Žádost o poskytnutí dotace - Koncert Orlicko-kladského varhanního festivalu

6/3

Vyřazení majetku

7.

Různé

7/1

Plán zimní údržby na zimní období 2021 - 2022

7/2

Nařízení č. 3/2021

7/3

Smlouva o společném nákupu tonerů a o zmocnění centrálního zadavatele

7/4

Jednací řízení bez uveřejnění - Komplexní pojištění majetku města

7/5

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3994122

7/6

CP - Mandl - žádost o dotaci MPSV ČR na rok 2022

7/7

Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.10.2021

7/8

Výstava Zdeňka Mudrocha v partnerském městě Hilden

7/9

Zápis z 6. jednání Partnerského výboru ze dne 06.10.2021

7/10

Veřejná zakázka - Servery 2021

7/11

Vyjádření podpory ředitelce MSSS Oáza

8.

Diskuse
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Kontrola plnění úkolů:
Číslo úkolu:

RM 68-3888/21

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost občana o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na p. p. č. 794/3 v
k. ú. Nové Město nad Metují

Zadání:

nesouhlasí
s kácením dřeviny rostoucích mimo les, tj. 1 ks smrku pichlavého, na p. p. č. 794/3 v
k. ú. Nové Město nad Metují dle žádosti ve znění přílohy tohoto bodu. RM ukládá TS
zajistit posouzení dendrologem v průběhu července 2021 v rámci aktualizace údajů
projektu Stromy pod kontrolou vč. posouzení možné příčiny prosychání vrcholové
partie tohoto stromu. Po předání výsledku šetření bude žádost o kácení předložena
opět do RM.

Založeno:

01.07.2021

Plnění úkolu:

Splněno - viz usnesení č. RM 73-4152/21 - posudek byl dodán.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 07.10.2021
Původní plnění: 06.09.2021

Žádost o prodloužení termínu plnění. Dendrolog dosud nedodal písemný znalecký
posudek.

Číslo úkolu:

RM 69-3951/21

Zodpovědný: Habrová Iveta

Název:

Dětský silvestr 2021

Zadání:

ukládá
OŠKS připravit akci "Dětský silvestr 2021" v obdobném rozsahu jako v minulých
letech a o stavu příprav průběžně informovat RM.

Založeno:

02.08.2021

Plnění úkolu:

Splněno, zařazeno jako bod do RM 75.

Číslo úkolu:

RM 74-4226/21

Název:

Veřejná zakázka - Provádění úklidových prací

Zadání:

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na Poskytování
úklidových služeb nabídku společnosti FOCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812,
Olomouc - Holice, IČO: 27841031, za nabídkovou cenu 26.748,37 Kč bez DPH,
5.617,16 platná výše DPH, 32.365,53 Kč vč. DPH, a pověřuje ST podpisem smlouvy
ve znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Smlouva podepsána ST a odeslána k podpisu dodavateli.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 08.10.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 11.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 74-4218/21

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Název:

Výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)

Zadání:

ukládá
OMM předložit na RM 75 podklady k rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na výsadbu
stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská), a to vč. cenové nabídky na
zpracování odborného posudku, na základě které bude schválena nová položka
rozpočtu a rozpočtové opatření.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno, podklady předloženy do RM 75.

Číslo úkolu:

RM 74-4212/21

Název:

Složení Komise pro řízení realizace strategického plánu

Zadání:

jmenuje
členy Komise pro řízení realizace strategického plánu: Ing. Libor Hovorka, Mgr. Adam
Balcar, p. Libor Losenický, Ing. Jan Čopík, Ph.D., Ing. Aleš Vrátný, Mgr. Jana
Balcarová, Bc. Jiří Sláma a Ing. et Ing. Pavel Dostál.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 74-4206/21

Název:

Budoucnost objektů č. p. 1135 a 1137 v ul. Na Hradčanech

Zadání:

byla seznámena
s nabídkou ze strany zástupců Královéhradeckého kraje (CIRI) a Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve věci možného nabytí vlastnického práva k budovám č. p. 1135 a
č. p. 1137 v k. ú. a obci Nové Město nad Metují v ul. Na Hradčanech a ukládá MST
dále jednat se zástupci Královéhradeckého kraje o podmínkách případného nabytí
uvedených nemovitostí do majetku města.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

13.10.2021 - Žádost o změnu termínu. Dopisy z RM 74 adresované na kraj i MMR
byly odeslány 08.10.2021. Schůzka MST se zástupci kraje se uskuteční do konce
října 2021.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 13.10.2021

Zodpovědný: Škodová Markéta, Mgr.

Termín plnění: 12.10.2021
Splněno: 12.10.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 15.11.2021
Původní plnění: 18.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 74-4192/21

Zodpovědný: Tichý Petr

Název:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 114/2021 - "Rekonstrukce střešního pláště
nad prodejními plochami Rychta"

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 114/2021 uzavřené mezi městem Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a firmou
W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk, IČO: 61945251, který mění
celkovou cenu díla "Rekonstrukce střešního pláště nad prodejními plochami Rychta,
ulice T. G. Masaryka, 549 01 Nové Město nad Metují" o 5.700 Kč bez DPH, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 74-4188/21

Název:

Žádost o souhlas s navýšením ceny obědů v "ZŠ Komenského"

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zabezpečení stravování ze dne 19.07.2011 mezi městem
Nové Město nad Metují a společností Scolarest - zařízení školního stravování, spol. s
r. o., který spočívá v navýšení ceny obědů ode dne 01.01.2022 ve školní restauraci
Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r.o. při Základní škole Nové Město
nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jeho podpisem.

Založeno:

06.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 72-4118/21

Název:

Dodatek č. 1 k SOD na PD - propojující chodník z T. G. Masaryka do parku
Březinky

Zadání:

schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování PD na akci "Chodník propojující ul. T.
G. Masaryka s parkem Březinky" mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709, kterým je
prodloužen termín odevzdání PD na 31.10.2021, ve znění upravené přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

07.10.2021: Splněno.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 11.10.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 08.10.2021

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 07.10.2021
Původní plnění: 20.09.2021

23.09.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.
14.09.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis projektanta.
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Číslo úkolu:

RM 72-4115/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Rozšíření zpoplatnění o parkovací plochu v ul. Nerudova

Zadání:

projednala
podnět radního Mgr. Josefa Hylského ve věci rozšíření zpoplatnění parkovací plochy
na pozemku p. p. č. 381/3 v k. ú. Nové Město nad Metují a ukládá OMM zjistit
požadavky PČR DI NA a OVRR na umožnění zpoplatnění a zřízení parkovací plochy
na pozemcích p. p. č. 381/3, 390/1, části p. p. č. 397 a st. p. č. 312 (po demolici
objektu č. p. 142), všechny v k. ú. Nové Město nad Metují.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

13.10.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na vyjádření zástupce DI PČR.

Číslo úkolu:

RM 72-4114/21

Název:

Úpravy veřejného prostranství v ul. Nahořanská

Zadání:

schvaluje
vzorovou smlouvu o výpůjčce části pozemku za účelem nové jednotné výsadby a její
následné údržby ze strany města v ulici Nahořanská od č. p. 266 po č. p. 273 a
zároveň svěřuje ORM, na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, pravomoc uzavřít příslušné smlouvy s vlastníky
dotčených pozemků v ul. Nahořanská.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 08.10.2021
Splněno, smlouvy jsou uzavřeny.

Termín plnění: 01.11.2021
Původní plnění: 18.10.2021

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 08.10.2021
Původní plnění: 04.10.2021

Plnění ke dni 24.09.2021
Smlouvy jsou ze strany města podepsány a připraveny k podpisu druhé strany.

Číslo úkolu:

RM 72-4112/21

Zodpovědný: Čečetková Alena, Bc.

Název:

Zápis č. 2 z OV Vrchoviny - Návrh na obnovení rozpočtové položky č. 2221
„Přístřešky pro autobusové zastávky"

Zadání:

ukládá
OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2022 položku „Přístřešky pro autobusové
zastávky (zastávka ve Vrchovinách)“ (§2221).

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Plnění ke dni 08.10.2021
Splněno. Položka „Přístřešky pro autobusové zastávky (zastávka ve Vrchovinách)“
(§2221) je navržena v rozpočtu města na rok 2022.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 08.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 72-4095/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Žádost o zřízení sjezdu v ul. Vrchovinská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu sjezdu z p. p. č. 673/8, k. ú. Nové Město nad Metují,
na komunikaci na p. p. č. 673/4 a 686/8, k. ú. Nové Město nad Metují, mezi městem
Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn] a pí [osobní údaj odstraněn], ve
znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

07.10.2021: Splněno.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 07.10.2021
Původní plnění: 04.10.2021

24.09.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na podpis stavebníka.
Číslo úkolu:

RM 72-4084/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 437/4 v k.
ú. Nové Město nad Metují - ul. Boženy Němcové

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700101898_1/VB, se spol. GasNet, IČO:
27295567, s.r.o, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, týkající se
části pozemku p. p. č. 437/4 v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové
Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují, v délce 114,06 bm (229,61 m2) v
rozsahu dle GP č. 2342-865/2021 ze dne 13.07.2021 za celkovou cenu 5.750 Kč +
DPH v zákonné výši, tedy ve výši 6.957,50 Kč ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 05.10.2021.

Číslo úkolu:

RM 72-4083/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 633/1 v k.
ú. Vrchoviny

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, s ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:
65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, týkající se části pozemku p. p.
č. 633/1 v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Vrchoviny a obci Nové Město
nad Metují, v rozsahu 22 m2 dle GP č. 645-462/2021 ze dne 20.07.2021, za celkovou
cenu 10.000 Kč bez DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem
smlouvy.

Založeno:

09.09.2021

Plnění úkolu:

13.10.2021 - Žádost o prodloužení termínu. Čekáme na předložení podepsané
budoucí smlouvy ze strany ŘSD.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 05.10.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 15.11.2021
Původní plnění: 18.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 67-3863/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Změna dopravního značení v ulici K Sirkárně

Zadání:

souhlasí
s umístěním dopravního značení Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
s dodatkovou tabulkou mimo vlastníků dotčených nemovitostí a držitelů povolení do
ulice K Sirkárně.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

07.10.2021: Splněno.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 07.10.2021
Původní plnění: 26.07.2021

15.09.2021: Žádost o nový termín. Realizace dopravního značení byla objednána,
nyní čekáme na provedení.
18.08.2021: Čekáme na vyjádření DI PČR (čerpání dovolených).
20.07.2021: Žádost o nový termín. Byla podaná žádost na DI PČR, čekáme na
vydání jejich stanoviska.

Číslo úkolu:

RM 67-3841/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

Sídliště Luštinec - možnost využití dotace

Zadání:

ukládá
OMM zařadit akci "Revitalizace sídliště Luštinec - PD" do návrhu rozpočtu na rok
2022.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 67-3775/21

Název:

Žádost ZŠ Školní o využití výjimky ze Zásad pro zadávání zakázek

Zadání:

ukládá
ředitelce Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod vypsat
výběrové řízení na poskytovatele internetového připojení školy.

Založeno:

17.06.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 12.10.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 08.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 50-2907/20

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Název:

Žádost občanky města o kácení dřeviny rostoucí mimo les

Zadání:

ukládá
TS provést na p. p. č. 44/9 v k. ú. Krčín náhradní výsadbu za pokácený strom.

Založeno:

21.10.2020

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 63-3579/21

Název:

Žádost o zapůjčení pódia na koncert NoFi v České Skalici

Zadání:

ukládá
OŠKS zajistit součinnost mezi pořadatelem koncertu Novoměstské filharmonie v
České Skalici dne 10.10.2021, MK a TS.

Založeno:

22.04.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 73-4183/21

Název:

Pojištění odpovědnosti příspěvkových organizací v rámci nové pojistné
smlouvy

Zadání:

ukládá
OSÚ v souladu s § 100 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění realizovat jednací řízení bez uveřejnění, jehož výsledkem
bude úprava limitu spoluúčasti u obecné odpovědnosti dle navržené varianty a/ takto:
obecná odpovědnost pro vše ze stávajících 5.000 Kč na 1.000 Kč s tím, že stávající
pojistné by bylo navýšeno o 8.388 Kč.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Výsledek JŘBÚ bude po otevření nabídky schválen přímo na jednání RM dne 18. 10.
2021.

Číslo úkolu:

RM 73-4182/21

Název:

Zápis z 18. zasedání Komise životního prostředí ze dne 30.08.2021

Zadání:

ukládá
OMM jednat s firmou DLNK se záměrem získání finanční podpory na akci Výsadba
oboustranné aleje v krajině - pokračování výsadby mezi Vrchovinami a letištěm.
Vysazovaný druh slivoň švestka (Prunus domestica), tvar - vysokokmen, forma oboustranná alej.

Založeno:

23.09.2021

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 07.10.2021

Zodpovědný: Habrová Iveta

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 08.10.2021

Zodpovědný: Konvalinová Renata

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 11.10.2021

Zodpovědný: Pozděna Libor, Ing.

Termín plnění: 15.11.2021
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Původní plnění: 18.10.2021
Plnění úkolu:

2021-10-13: Probíhá příprava materiálů pro jednání s firmou DLNK. OMM se
současně zabývá další výsadbou v ul. TGM u benzinové pumpy (úkol OV Vrchoviny)
a v ul. Nahořanská k letišti (předloženo jako bod do RM). Žádost o prodloužení
termínu.

Číslo úkolu:

RM 73-4174/21

Název:

Veřejná zakázka - nákup posypové soli

Zadání:

schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na Nákup
posypové soli nabídku firmy REAL TRADING spol. s r.o., IČO: 60111259, se sídlem
Mánesova 1215, 517 41 Kostelec nad Orlicí, za nabídkovou cenu 2.600 Kč/1t vč.
dopravy bez DPH, platná výše DPH 546 Kč, celková cena vč. DPH 3.146 Kč/1t vč.
dopravy. RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
REAL TRADING spol. s r.o., IČO: 60111259, se sídlem Mánesova 1215, 517 41
Kostelec nad Orlicí, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 73-4173/21

Název:

Vyřazení majetku

Zadání:

schvaluje
způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci majetku města, Technických služeb
města Nové Město nad Metují, DDM Stonožka, SDH Vrchoviny a OV Vrchoviny, ve
znění přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Majetek byl vyřazen z účetní evidence.

Číslo úkolu:

RM 73-4168/21

Název:

VZ - Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové
Město nad Metují

Zadání:

schvaluje RO
- navýšení položky Údržba (investice, revize...) školství (na akci "Rekonstrukce hřiště
u ZŠ Krčín") o částku 150 tis. Kč (§ 3113). Navýšení bude pokryto přesunem § 6409 rezerva na investiční a neinvestiční výdaje.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Zodpovědný: Trojan Miroslav

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 07.10.2021

Zodpovědný: Kunte Jiří, Ing.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 06.10.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 12.10.2021
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Číslo úkolu:

RM 73-4167/21

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Název:

VZ - Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové
Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
zadání realizace zemních prací - patky a chodníky pro osazení mantinelů na hřišti u
ZŠ Krčín firmě STAVIX s.r.o., Türkova 828/20, 149 00 Praha - Chodov, za
nabídkovou cenu 89.129,81 Kč vč. DPH za realizaci patek pro mantinely a 2.110,24
Kč vč. DPH za realizaci 1 m2 přístupového chodníku k hřišti.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

12.10.2021: Zadání firmě STAVIX prozatím nebylo učiněno. ORM zajišťuje souhlas
Tělovýchovné jednoty Spartak Nové Město nad Metují, z.s.
s úpravou hřiště u ZŠ Krčín, které je částečně na jejich pozemku a s vybudováním
napojovacího chodníku na jejich pozemku a dále pak musí zajistit ohlášení těchto
stavebních prací stavebnímu úřadu. Žádost o posun termínu plnění.

Číslo úkolu:

RM 73-4166/21

Název:

VZ - Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové
Město nad Metují

Zadání:

schvaluje
kupní smlouvu na akci „Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ
Krčín, Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO:
28570987, za nabídkovou cenu 641.290 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu,
a pověřuje ST jejím podpisem.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Číslo úkolu:

RM 73-4165/21

Název:

VZ - Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové
Město nad Metují

Zadání:

souhlasí
na základě předloženého protokolu o otevírání a hodnocení nabídek komisí pro
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se zadáním veřejné zakázky malého
rozsahu „Dodávka a montáž prvků pro víceúčelové sportovní hřiště ZŠ Krčín, Nové
Město nad Metují“ firmě GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, IČO: 28570987, za nabídkovou cenu 641.290 Kč vč. DPH, ve znění
přílohy k tomuto bodu.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno.

Termín plnění: 15.11.2021
Původní plnění: 18.10.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 11.10.2021

Zodpovědný: Vojnarová Simona, Ing.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 11.10.2021

Stránka 12

ZÁPIS Z PORADY
RM 75 ze dne 18.10.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
Číslo úkolu:

RM 73-4161/21

Zodpovědný: Ptáčková Hana

Název:

Dodatek č. 1 k SOD

Zadání:

schvaluje
dodatek č. 1 vč. změnového listu č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "Stavební
úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují" mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové, který mění celkovou cenu díla z původní ceny 2.940.294,74 Kč vč. DPH na
cenu 3 003 404,82 Kč vč. DPH, ve znění upravené přílohy, a pověřuje ST jeho
podpisem za splnění podmínky, že TDI posoudí a potvrdí, že větší zářez a oprava
asfaltového povrchu v ul. Sokolská byla způsobena stavem asfaltu silnice III/01412 a
ne neodborným provedením dodavatelskou firmou.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

11.10.2021: Splněno.

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 11.10.2021
Původní plnění: 04.10.2021

24.09.2021: Žádost o nový termín. Čekáme na zaslání vyjádření TDI, následně bude
podepsán dodatek č. 1.

Číslo úkolu:

RM 73-4146/21

Zodpovědný: Bachura Pavel

Název:

Pronájem části pozemku p. č. 861/1 v k. ú. Nové Město nad Metují - zahrada

Zadání:

souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p. p. č. 861/1 o výměře 260 m2, druh
pozemku ostatní plocha, k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města pro k. ú. a
obec Nové Město nad Metují, se zájemcem pí [osobní údaj odstraněn], a to ode dne
01.10.2021 za účelem zahrady (oplocené), k zahrádkářským účelům, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s podmínkou, že na pozemku nelze zřizovat
žádné stavby, sázet dřeviny a skladovat materiály a za nájemné v nabídnuté výši 27
Kč/m2 (celkem roční nájemné ve výši 7.020 Kč). RM pověřuje ST podpisem smlouvy
ve znění vzorové smlouvy o nájmu, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 dne
13.03.2017, doplněné o podmínky a upozornění zveřejněného záměru.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 01.10.2021.

Číslo úkolu:

RM 73-4145/21

Název:

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2055/47 a 2055/6 vše v k. ú. Nové Město nad Metují - ul.
Náchodská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2022413/SOBS VB/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se
sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku v majetku
města: p. p. č. 2055/47 v k. ú. Nové Město nad Metují a obci Nové Město nad Metují,

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 08.10.2021

Zodpovědný: Bachura Pavel

Stránka 13

ZÁPIS Z PORADY
RM 75 ze dne 18.10.2021

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
v rozsahu cca 3 bm (cca 1,8 m2) dle situačního náčrtu za jednorázovou nabídnutou
cenu 2.000 Kč + DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena
bude upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje ST
podpisem smlouvy.
Založeno:

23.09.2021

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 08.10.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 07.10.2021.

Číslo úkolu:

RM 73-4144/21

Název:

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemku p. p. č. 486/4 v k.
ú. Nové Město nad Metují - ul. Zborovská

Zadání:

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2020355/VB/1-Nové
Město n.M, Zborovská-knn p.č. 488/1, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035,
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, týkající se části pozemku p. p.
č. 486/4 v majetku města Nové Město nad Metují v k. ú. Nové Město nad Metují a
obci Nové Město nad Metují, v délce 24 bm v rozsahu dle GP č. 2323-61/2021 ze dne
25.05.2021 za celkovou cenu 4.800 Kč + DPH v zákonné výši, tedy ve výši 5.808 Kč,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.

Založeno:

23.09.2021

Plnění úkolu:

Splněno. Smlouva uzavřena dne 29.09.2021.

Zodpovědný: Bachura Pavel

Termín plnění: 18.10.2021
Splněno: 29.09.2021
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

1/1 Program jednání RM
Identifikace:
Orientační časová tabulka (jde o časové odhady při rozeslání pozvánky):
1.
Kontrola úkolů
13:00 - 13:05 ST
2.
Školství, kultura a sport
13:05 - 14:05 OŠKS
3.
Majetkoprávní úkony
14:05 - 14:20 OMM
4.
Správa nemovitostí
14:20 - 14:25 OMM
5.
Rozvoj
14:25 - 16:15 OMM
6.
Finance
16:15 - 16:25 OF
7.
Různé
16:25 - 17:00
8.
Diskuse
17:00 Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Úvodem jednání TAJ informoval o doplněném bodu 7/11 vč. přílohy do programu jednání RM
75. Poté radní upravený program jednání RM 75 hlasováním schválili.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 75-4232/21
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 75:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.10.2021

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

Školství, kultura a sport
Žádost o dorovnání příspěvku MSSS Oáza
Žádost o povolení přerušení provozu v mateřských školách
Dětský silvestr 2021
Zápis č. 8 z jednání KSPORT ze dne 05.10.2021
Dorozdělení dotací na sport v roce 2021 - podnět KSPORT
Vyhlášení sportovců města za rok 2019 - 2021 - podnět KSPORT
Navýšení částky určené na sport - podnět KSPORT

3.
3/1
3/2
3/3

Majetkoprávní úkony
Žádost o vyjádření k postupu ve věci pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují
Prodej části pozemku p. p. č. 705/23 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Na Bačku
Žádost ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o kácení dřevin rostoucích mimo les

4.
4/1

Správa nemovitostí
Pronájem prostor pro podnikání - garáž v č. p. 371, ul. Nádražní
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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
5/14
5/15

Rozvoj
Zadání změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují
Územní studie Krčínské návrší
Rozpočtové opatření v rámci položky § 2212 Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní realizace
Zpracování 3D modelu U - A studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují
Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na organizaci a administraci architektonické soutěže
"Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují"
ZD - zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj"
Nová položka rozpočtu 2021 - PD živičný kryt v ul. Stavební
ZŠ Malecí - rekonstrukce WC pro 1. stupeň - Dodatek č. 1 k SOD
Kaple na Výrově - oprava střechy
SOD na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve Vrchovinách
Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu - ul. Sokolská - SSKHK
Dotační tituly MMR - Podpora rozvoje regionů 2022
Vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou, k. ú. Krčín
Výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)
Informace k dotazu radního

6.
6/1
6/2
6/3

Finance
Informace o hospodaření města k 30.09.2021
Žádost o poskytnutí dotace - Koncert Orlicko-kladského varhanního festivalu
Vyřazení majetku

7.
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7
7/8
7/9
7/10
7/11

Různé
Plán zimní údržby na zimní období 2021 - 2022
Nařízení č. 3/2021
Smlouva o společném nákupu tonerů a o zmocnění centrálního zadavatele
Jednací řízení bez uveřejnění - Komplexní pojištění majetku města
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3994122
CP - Mandl - žádost o dotaci MPSV ČR na rok 2022
Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.10.2021
Výstava Zdeňka Mudrocha v partnerském městě Hilden
Zápis z 6. jednání Partnerského výboru ze dne 06.10.2021
Veřejná zakázka - Servery 2021
Vyjádření podpory ředitelce MSSS Oáza

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 18.10.2021
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 75 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 75-4233/21
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Žádost o dorovnání příspěvku MSSS Oáza
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza žádá RM o dorovnání příspěvku zřizovatele o 525.000 Kč z důvodu
navýšení mzdových výdajů na úroveň příspěvku v roce 2020 - viz příloha tohoto bodu. Ve
13:05 hodin bude na jednání RM přizvána ředitelka MSSS Oáza.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme odsouhlasit. Dorovnání příspěvku od zřizovatele na výši roku
2020, je podmínkou pro podání žádosti na KHK k dofinancování částky 1.200 tis. Kč z
rozpočtu KHK.
Vyjádření OF: V případě schválení bude navýšení rozpočtu pokryto z § 435x - MSSS Oáza ze
schválené rezervy ve výši 500 tis. Kč a z § 6409 - rezervy na investiční a neinvestiční výdaje
ve výši 25 tis. Kč.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na jednání byly pozvány vedoucí OŠKS paní Bc. Habrová a ředitelka MSSS Oáza paní Mgr.
Balcarová. ST se ujal úvodního slova a po krátkém komentáři otevřel diskusi. Ředitelka
MSSS Oáza - vysvětlila důvody žádosti o dorovnání příspěvku - jsou v situaci, kdy opravdu
potřebují od KHK dofinancovat 1,2 mil. Kč. KÚ KHK hlídá zřizovatele, aby nesnižoval
příspěvek na provoz, jinak též v daném poměru zkrátí příspěvek KÚ KHK. Celý rok se v Oáze
chovali maximálně úsporně, tj. nenakupovali žádný hmotný majetek. Jsou v situaci, kdy chtějí
doplnit nezbytné vybavení ještě před zdražováním, které pravděpodobně nastane od příštího
roku. S některými nákupy počkají až do prosince, teď pouze nezbytné základní věci (pračka,
myčka apod.). Mgr. Hylský - připomínka k rozpočtu a mzdám, kdy na rozdíl od školství, jsou
mzdy zahrnuty v příspěvku města. Úsporné opatření - tj. snížení příspěvku o 5 %, kdy mzdy
nemohly být sníženy, znamenalo, že o to méně pak zbylo na hmotný majetek? Ředitelka
odpověděla, že mzdové náklady činí 83 % celého rozpočtu, snížení rozpočtu o 5 % je pro ně
tudíž velká ztráta. Ing. Dostál - dotaz na údržbu parku a správu budovy zvenčí. MSSS Oáza veškeré opravy budovy nad 5 tis. Kč jdou z OSN, šlo převážně o rekonstrukci DPS v ul.
Českých bratří a nyní např. oprava garáže. Další informace ředitelky se týkaly hospodaření s
peněžním darem, který obdrželi od klientky, chtějí část z těchto zdrojů do budoucna využít i na
drobnou obnovu parku, lavičky, altán atd. Vše by bylo realizováno v souladu se zpracovanou
studií pro tento park. Veškeré zásadní revitalizační kroky ale musí jít za městem, oni na to
volné finanční zdroje nemají. Co se týká údržby, tak zásadnější věci zajišťují TS, drobnější
záležitosti pak pracovníci údržby MSSS Oáza. Ing. Maur - apeloval by na realizaci především
investičních záležitostí, protože každým rokem se z objemu peněz díky inflaci ztratí cca 6 % z
dané částky. Víte o něčem významném, co by mělo zvýšit rozpočet na příští rok? Ředitelka
informovala o tom, že rozpočet ovlivňuje růst mezd, od KHK jim před volbami bylo sděleno,
aby pro rok 2022 počítali s nárůstem platů o 1.500 Kč měsíčně u všech zaměstnanců. Zatím
to není nijak potvrzeno, ale počítat se s tím musí. Další problém může znamenat překotný
nárůst cen energií. Panovala shoda na poměrně nesystémovými postupy dosavadní vlády ve
věci mezd pro sociální oblast ve srovnání s dalšími oblastmi. Dále ředitelka radním shrnula
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vývoj příjmů -pokles v době Covidových opatření a nyní nárůsty, po skokovém navýšení naplnění kapacity Oázy. Veškerý provoz a vše, co v Oáze v oblasti péče o klienty probíhá, je
přísně v souladu s legislativou a požadavky KÚ KHK. Další dotazy k této problematice již radní
neměli a navržené znění usnesení odhlasovali - 6 pro, jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
Návazně na projednávání záležitosti týkající se personální problematiky, tj. stížnost
zaměstnankyně na ředitelku, kterou projednávala minulá RM 74, požádal Mgr. Hylský o bližší
informace. Ředitelka celou záležitost otevřeně a podrobně radním přiblížila a odpověděla na
veškeré jejich dotazy. Radní v rámci této diskuse pak projednali i bod 7/11, ve kterém výrazná
většina zaměstnanců Oázy deklarovala svoji podporu Mgr. Balcarové ve funkci ředitelky
MSSS Oáza.
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 75-4234/21
RM schvaluje RO - navýšení § 435x - MSSS Oáza - příspěvek města o částku 525 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 435x - MSSS Oáza ze schválené rezervy ve výši 500
tis. Kč a z § 6409 - rezervy na investiční a neinvestiční výdaje ve výši 25 tis. Kč.
Odpovídá: OF, Provede: OŠKS, Termín: 16.11.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/2 Žádost o povolení přerušení provozu v mateřských školách
Identifikace:
Každoročně žádají ředitelky novoměstských MŠ o projednání informace o přerušení provozu v
MŠ, pro tento rok to je ve dnech 24. - 31.12.2021. Ve dnech přerušeného provozu budou
zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou. Informace o přerušení provozu MŠ budou zveřejněny
na přístupném místě v MŠ, a to nejméně 2 měsíce předem.
Odůvodnění:
Dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání lze ze závažných důvodů a
po projednání se zřizovatelem přerušit provoz mateřské školy i v jiném období než v měsíci
červenci nebo srpnu. Za závažné důvody lze považovat organizační či technické příčiny, které
znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 75-4235/21
RM projednala a bere na vědomí informace ředitelek Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600, Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 a Základní školy a
Mateřské školy Krčín o přerušení jejich provozu ve dnech 24. - 31.12.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Dětský silvestr 2021
Identifikace:
RM 69 dne 26.07.2021 uložila OŠKS připravit akci "Dětský silvestr 2021" v obdobném rozsahu
jako v minulých letech a o stavu příprav průběžně informovat RM. OŠKS předkládá RM ke
schválení Smlouvu o zprostředkování uměleckého vystoupení s agenturou MAGIC ART
PRODUCTION s.r.o. se sídlem Jindřicha Pruchy 1194, 686 01 Uherské Hradiště. S touto
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agenturou spolupracujeme při přípravě a průběhu Dětského silvestru již několik let a vždy byla
spolupráce bezproblémová. Program, zázemí a organizační zajištění bude obdobné jako v
minulých letech. V současné době není ještě dohodnuta konečná verze ohňostroje. OŠKS
bude o stavu příprav průběžně informovat RM.
Odůvodnění:
Předloženo na základě úkolu - viz usnesení č. RM 69-3951/21. Znění Smlouvy o
zprostředkování uměleckého vystoupení bylo konzultováno s PRAV.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 75-4236/21
RM byla seznámena se stavem příprav akce "Dětský silvestr 2021".
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 75-4237/21
RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování uměleckého vystoupení s agenturou MAGIC ART
PRODUCTION s.r.o. se sídlem Jindřicha Pruchy 1194, 686 01 Uherské Hradiště ve znění přílohy k
tomuto bodu a pověřuje ST jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 75-4238/21
RM ukládá OŠKS průběžně informovat RM o stavu příprav akce "Dětský silvestr 2021".
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Zápis č. 8 z jednání KSPORT ze dne 05.10.2021
Identifikace:
Dne 05.10.2021 se sešla k jednání KSPORT. Komise projednávala dorozdělení dotací
sportovním klubům na rok 2021 a doporučuje RM rozdělit zbývající částky určené na sport v
roce 2021 - zařazeno jako samostatný bod. KSPORT doporučuje RM navýšit částku určenou
na sport do rozpočtu 2022 o 350 tis. Kč - zařazeno jako samostatný bod. KSPORT dále
doporučuje RM navýšit částku určenou na vyhlášení nejlepších sportovců do rozpočtu 2022 zařazeno jako samostatný bod.
Odůvodnění:
Předloženo na základě Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
V rámci spojené diskuse k bodům 2/4 a 2/5 vznesl dotaz Ing. Maur na to, čím jednotlivé
sportovní kluby odůvodňovaly požadované navýšení příspěvku v rámci "dorozdělení" dotací
na sport pro letošní rok? Odpověděla vedoucí OŠKS - hlavní důvody klubů, které vlastní
sportoviště, jsou provozní výdaje a růst cen energií, dále to byla potřeba vyměnit rozbitý kotel
(SK), úhrady cestovních nákladů (MFK), vyšší počet družstev (VoCe) apod. Ing. Němeček
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vznesl dotaz k výpovědi smlouvy dodávky energii pro TJ Spartak. OŠKS - TJ Spartak dostal
výpověď od dodavatele a v nové nabídce od jiného dodavatele se částka za energie téměř
ztrojnásobila. Poté bylo odhlasováno seznámení se se zápisem.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 75-4239/21
RM byla seznámena se zápisem č. 8 z jednání Komise sportovní ze dne 05.10.2021 a bere tento
zápis na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Dorozdělení dotací na sport v roce 2021 - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 05.10.2021 se sešla k jednání KSPORT. Komise projednávala dorozdělení dotací
sportovním klubům na rok 2021 a doporučuje RM rozdělit zbývající částky určené na sport v
roce 2021 ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Doporučujeme schválit dorozdělení sportovních dotací na rok 2021 dle
návrhu KSPORT.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Bod souvisí s předchozím bodem - viz diskuse k bodu č. RM 75 - 2/4.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 75-4240/21
RM schvaluje poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz sportovišť takto:
Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s., 30 tis. Kč, Tělocvičná jednota Sokol Nové
Město nad Metují 30 tis. Kč, Volejbalové centrum nad Metují, z.s., 30 tis. Kč a pověřuje ST podpisem
smluv s jednotlivými žadateli zpracovaných dle platné vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 75-4241/21
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací sportovním klubům na sportovní činnost a provoz
sportovišť takto: Tělocvičná jednota Sokol Krčín 80 tis. Kč, Sportovní klub Nové Město nad Metují z.
s. 100 tis. Kč, Lyžařský klub Nové Město nad Metují z. s. 61 tis. Kč, TJ Spartak Nové Město nad
Metují, z. s. 400 tis. Kč, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z. s. 59 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Vyhlášení sportovců města za rok 2019 - 2021 - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 05.10.2021 se sešla k jednání KSPORT a doporučuje RM navýšit částku určenou na
vyhlášení nejlepších sportovců do rozpočtu 2022 zároveň navrhuje v roce 2022 vyhlásit
nejlepší sportovce za roky 2019-2021.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Z důvodu koronavirových opatření se v letech 2020 a 2021 nekonalo
vyhlášení nejlepších sportovců, přes tato opatření dosáhli novoměstští sportovci významných
úspěchů, proto doporučujeme vyhlásit v příštím roce nejlepší sportovce za roky 2019 - 2021 a
v souvislosti s tím i navýšit částku na uspořádání slavnostního večera.
Vyjádření OF: V roce 2020 byla v rozpočtu schválena částka 90 tis. Kč a v roce 2021 částka
86 tis. Kč.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál uvedl, že 2 předchozí ročníky (2019 a 2020) se nekonaly - neví, jestli má smysl,
když vyhlášení sportovců nebylo, to souhrnně vyhlašovat nyní. Upřesňující dotaz Ing. Maur.
Mgr. Hylský - osobně mu tato akce nesedí, nepodporuje ji. Poté odhlasováno. Jeden radní
nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 75-4242/21
RM ukládá OF zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2022 částku na vyhlášení nejlepších
sportovců ve výši 150 tis. Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Navýšení částky určené na sport - podnět KSPORT
Identifikace:
Dne 05.10.2021 se sešla k jednání KSPORT a doporučuje RM navýšit částku určenou na
sport do rozpočtu 2022 o 350 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: V letošním roce byla částka 350 tis. Kč přesunuta z částky určené na sport
na investiční akci - Rekonstrukce hřiště u ZŠ Krčín. Navýšením o tuto částku by celková výše
prostředků určených na sport v roce 2022 činila 6.050 tis. Kč. Doporučujeme schválit.
Vyjádření OF: V roce 2020 byla v rozpočtu schválena částka 6 000 tis. Kč a v roce 2021
částka 5 700 tis. Kč.
Vysvětlení: Habrová Iveta - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Do diskuse se zapojila většina radních vč. vedoucího OF. ST doporučil v této chvíli vzít návrh
na navýšení částky na vědomí a zahrnout to do položek, o kterých bude diskutováno na
rozpočtovém semináři. Vedoucí OF navrhoval předložit do rozpočtu částku ve výši jako byla v
roce 2020. Ing. Dostál se omluvil a odešel z jednání RM ve 13:53 hodin. Ing. Maur varoval
před jednoznačným "zastropováním" částky na sport. Je třeba být připraveni např. na dopady
nárůstů cen energií - viz ZS. ST informoval o žádosti na KHK o dotaci na dílčí dofinancování
investiční akce pro TJ Spartak. Lze zároveň očekávat požadavek TJ Spartak na dofinancování
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provozních výdajů, pokud výrazně stoupnou. Po diskusi bylo pouze hlasováno o vzetí na
vědomí návrhu Sportovní komise.
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 75-4243/21
RM Bere na vědomí požadavek KSPORT navýšit rozpočet města na rok 2022 na sportovní činnost
a údržbu sportovních areálů o částku 350 tis. Kč tj. na výši 6.050 tis. Kč.
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 Žádost o vyjádření k postupu ve věci pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad
Metují
Identifikace:
OMM předkládá e-mailovou žádost pí Libuše Matoušové, IČO: 11160837, nájemkyně
pozemku stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují ze dne 29.09.2021 o vyjádření k postupu
státní správy a samosprávy při uzavírání nájemních smluv v letech 2006 - 2020 na pronájem
pozemku pod dočasnou stavbou (CIS s přístavbou).
Odůvodnění:
Žádost nájemkyně byla TAJ zaslána v reakci na dopis (usnesení) ZM ze dne 24.09.2021,
neboť dle jejího názoru nebylo ze strany ZM odpovězeno na její dopis zaslaný dne 14.09.2021
ohledně správného legislativního postupu státní správy a samosprávy při opakovaném nájmu
pozemku stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod dočasnou stavbou (CIS s
přístavbou).
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Radní za účasti PRAV opakovaně podrobně diskutovali o veškerých dosavadních postupech a
právních aspektech celého majetkoprávního procesu. Byly shrnuty postupy státní správy
(stavební úřad) a postupy samosprávných složek města.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 75-4244/21
RM bere na vědomí dopis TAJ ze dne 08.10.2021, tj. odpověď na žádost nájemkyně pí Libuše
Matoušové, IČO: 11160837, se sídlem: Johnova 310, 549 01 Nové Město nad Metují, ohledně
postupu státní správy a samosprávy při uzavírání nájemních smluv na pozemek stp. č. 307/2 v k. ú.
Nové Město nad Metují pod dočasnou stavbou, která je v jejím vlastnictví (CIS s přístavbou), ve
znění přílohy tohoto bodu, a ukládá OMM poslat všem zastupitelům města e-mailem informaci o
přijatém usnesení ve věci žádosti nájemkyně a odpověď TAJ na tuto žádost.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/2 Prodej části pozemku p. p. č. 705/23 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Na Bačku
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], požádala o koupi části pozemku p. p. č. 705/23 o výměře cca 55
m² (z toho cca 20 m² travní porost a cca 35 m² část příjezdové cesty), druh pozemku trvalý
travní porost, k. ú. Nové Město nad Metují v ul. Na Bačku, za účelem zhotovení vjezdové
brány na rovině a v nejužším místě příjezdové cesty, viz žádost vč. 5 příloh. Příjezdová cesta
k domu žadatelky je užívána v rámci zřízení věcného břemene zapsané v KN.
Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Prouza, Ing. Němeček, ST, MST, vedoucí OMM a TAJ. V rámci prezentace
snímků z lokality byli radní seznámeni s uvažovanou linií plotu, umístěním brány a vysázením
keřů dle představ žadatelky o odkoupení pozemku. Radní pak hlasováním rozhodli o zamítnutí
žádosti (6 pro) a dále pak připojili další usnesení, kterým uložili OMM řešit s vlastníkem
sousední nemovitosti v dané lokalitě odstranění nepovolené zeleně na pozemku města (4 pro
a 2 se zdrželi).
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 75-4245/21
RM nesouhlasí se zveřejněním záměru města Nové Město nad Metují prodat část pozemku p. p. č.
705/23 v k. ú. Nové Město nad Metují. Zmiňovaný pozemek je dle Územního plánu města Nové
Město nad Metují součástí veřejné zeleně - významné plochy zeleně v sídlech, parkově upravené a
veřejně přístupné. Prodej pozemku, mj. za účelem stavby oplocení, by byl v rozporu s platným ÚP.
V požadované části pozemku jsou navíc umístěné inženýrské sítě (plyn, kabelové vedení NN,
sdělovací vedení).
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 75-4246/21
RM ukládá OMM vyzvat vlastníky nemovitosti ([osobní údaj odstraněn]), aby odstranili nepovolenou
zeleň a řešili to.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Žádost ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o kácení dřevin rostoucích mimo les
Identifikace:
Žádost Mgr. Jany Vitverové (ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín") o kácení dřevin rostoucích mimo les
viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP k požadavku kácení stromu u MŠ Vrchoviny: Po konkretizaci požadované
dřeviny (v žádosti uveden zároveň smrk i borovice) vedoucím TS bylo zjištěno, že šlo o
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administrativní chybu, jedná se o žádost ve věci kácení 1 ks smrku, jehož obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm. Proto není třeba k jeho kácení povolení orgánu
ochrany přírody dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyjádření TS k požadavku kácení stromu u MŠ Vrchoviny: Po telefonické konzultaci s paní
ředitelkou bylo zjištěno, že se jedná o smrk rostoucí u budovy školky. Obvod kmene ve výšce
1,3 m nad zemí nepřesahuje 80 cm, není tedy potřeba povolení OŽP k jeho pokácení. Strom
roste v těsné blízkosti budovy, kořeny zasahují pod budovu, doporučuji RM souhlasit s jeho
pokácením. Přesto, že roste u zdi a je tímto směrem částečně omezen, mohl by být použit
jako vánoční strom na naše náměstí.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - poprosil o informaci (ukázku), o který strom se přesně jedná. Poté odhlasováno.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 75-4247/21
RM projednala žádost ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" o kácení 1 ks smrku, ve znění přílohy k tomuto
bodu, a vzala na vědomí informaci, že obvod kmene smrku ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje
80 cm, a proto není třeba k jeho kácení povolení orgánu ochrany přírody dle ustanovení § 8 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 75-4248/21
RM souhlasí s kácením 1 ks smrku u budovy MŠ Vrchoviny s tím, že pokácení provedou TS.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 29.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

4/1 Pronájem prostor pro podnikání - garáž v č. p. 371, ul. Nádražní
Identifikace:
Na Úřední desce města Nové Město nad Metují byl zveřejněn záměr pronájmu prostor pro
podnikání - garáž v č. p. 371, ul. Nádražní, Nové Město nad Metují, v rozsahu 26 m2. Na
zveřejněný záměr reagovali 3 zájemci svými nabídkami. Nabídka č. 1: p. [osobní údaj
odstraněn], nabídková cena 600,00 Kč/m2/rok, využití pro parkování osobního automobilu a
uskladnění hudební aparatury. Nabídka č. 2: pí [osobní údaj odstraněn], nabídková cena
800,00 Kč/m2/rok, využití pro parkování osobního automobilu. Nabídka č. 3: p. [osobní údaj
odstraněn], IČO: 07501048, nabídková cena 738,46 Kč/m2/rok, využití pro skladování
materiálu a nářadí.
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Odůvodnění:
OSN předkládá RM 3 nabídky na zveřejněný záměr pronájmu prostorů k podnikání - garáž,
které vyhověly kontrole úplnosti. Nájemní smlouva s vybraným zájemcem bude předložena do
následující RM ke schválení.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
ST - osobně se přiklání k nabídce s nejvyšší nabídkovou cenou. Ing. Němeček - je stejného
názoru. Poté radní hlasováním odsouhlasili pronájem prostor pro podnikání - garáž, v č. p.
371, ul. Nádražní, zájemci, který doručil nabídku č. 2 s nabídkovou cenou 800 Kč/m2/rok.
Vedoucí OSN p. Tichý se dotázal radních, jestli můžou připravit návrh k dočasnému pronájmu
2 garáží příslušných k areálu býv. hotelu Metuj, které jsou ve vlastnictví města. Radní
souhlasili s přípravou vyvěšení záměru, který OSN předloží ke schválení do RM.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 75-4249/21
RM souhlasí s pronájmem prostor pro podnikání - garáž, v č. p. 371, ul. Nádražní, 549 01 Nové
Město nad Metují, pí [osobní údaj odstraněn], za nabídkovou cenu 800,00 Kč/m2/rok, se způsobem
využití pro parkování osobního automobilu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
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 Zadání změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují
Identifikace:
Schválení projednaného Zadání změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují (dále jen
"ÚP NMnM") v ul. Pod Hradbami v místě bývalého č. p. 1081 (p. p. č. 2381 a 115/1 v k. ú.
Nové Město nad Metují).
Odůvodnění:
Na pozemcích p. p. č. 2381 a 115/1 v k. ú. Nové Město nad Metují stál objekt RD č. p. 1081,
který musel být z důvodu špatného stavebně technického stavu odstraněn. Majitel pozemků
uvažuje o výstavbě nového rodinného domu na místě původního s jeho smíšeným využitím, tj.
pro rodinné bydlení nebo penzion. ZM svým usnesením č. ZM 17-576/21 odsouhlasilo
pořízení Změny č. 4 ÚP NMnM. Na základě tohoto usnesení OVRR zpracoval a dle
stavebního zákona projednal návrh Zadání změny č. 4 ÚP NMnM, které nyní v souladu
s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona předkládá ZM ke schválení. Předpokladem
OVRR je následné začlenění schváleného zadání Změny č. 4 ÚP NMnM do zpracovávaného
návrhu Změny č. 2 ÚP NMnM.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
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Z podrobnějšího projednání:
K jednání přizván Mgr. Balcar, aby odpověděl na dotaz radních, proč "Změna č. 4 ÚP" se
vztahuje na celý pozemek? Radní si mysleli, že se to bude týkat jen stavby. Mgr. Balcar - byla
předložena žádost, která odpovídá současnému ÚP. Oba pozemky jsou v ploše BV, proto se
změna ÚP týká obou. Zazněla i obava radních z možného záměru výstavby dalšího objektu
na volném přiléhajícím pozemku. Mgr. Balcar - jelikož jde o území MPR, tak toto riziko je
velice nízké. Poté odhlasováno.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 75-4250/21
RM doporučuje ZM schválit Zadání Změny č. 4 Územního plánu Nové Město nad Metují v ul. Pod
Hradbami ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OVRR, Provede: OVRR, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/2 Územní studie Krčínské návrší
Identifikace:
OVRR jako příslušný pořizovatel předkládá na vědomí pořízenou Územní studii Krčínské
návrší - viz odkaz na studii v "Odůvodnění" tohoto bodu - vzhledem k velikému objemu dat,
není studie uvedena samostatně v příloze tohoto bodu.
Odůvodnění:
Územní plán Nové Město nad Metují, vydaný ZM dne 19.04.2018, vymezil zastavitelné plochy
Z.K5 a Z.K6 a současně v nich podmínil další rozhodování v území zpracováním územní
studie. Dle ust. § 25 stavebního zákona územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v
území a slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace, její změně a pro rozhodování v území. Dle ust. § 30 stavebního zákona
navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo
rozvoj některých funkčních systémů v území, např. veřejné infrastruktury, které by mohly
významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných
částí. Územní studie není ze zákona závazná, po vložení do evidence územně plánovací
činnosti je však neopominutelným podkladem, který musí být zohledněn v územním řízení. Na
základě požadavku ÚP NMnM zadali vlastníci pozemků v tomto území zpracování studie doc.
Ing. arch. Ivanu Kaplanovi - autoru ÚP NMnM. První verzi studie OVRR pak obdržel v dubnu
2020. Následovalo velké množství připomínek ze strany OVRR, OMM i zástupců vedení
města, týkajících se zejména veřejných zájmů a zájmů města. OMP rovněž oznámil všem
vlastníkům pozemků v řešeném území konání společné konzultace, která se konala dne
16.12.2020. Na základě této konzultace OMP obdržel řadu písemných připomínek vlastníků
dotčených pozemků, které byly následně řešeny a řada z nich byla do řešení studie
zapracována. Na základě celé řady konzultací a úprav dospěl zpracovatel ke konečné verzi, u
které OVRR v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 stavebního zákona schválil možnost jejího
využití a podal podnět k zápisu studie do evidence územně plánovací činnosti. Současně byla
studie zveřejněna na webových stránkách města v sekci Územní plánování - Územní studie
(https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemnistudie/). Nyní je tato studie předkládána RM a ZM na vědomí.
Vysvětlení: Skalský Miloš, Ing. - vedoucí OVRR
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Z podrobnějšího projednání:
K projednání bodu byl přizván Mgr. Balcar, jako pořizovatel studie. Na prezentaci upozornil na
malou dílčí část území, kterého se studie týká, ve které vyšly najevo skutečnosti, na jejichž
základě bude třeba tuto část studie ještě řešit se zpracovatelem doc. Ing. arch. Ivanem
Kaplanem. V diskusi se radní dotazovali na to, jak k tomuto problému došlo? Po podrobném
vysvětlení od Mgr. Balcara zazněla kritika radních k tomu, že na to stavební úřad neupozornil,
že v této části území jsou již vydána územní rozhodnutí a jsou tam umístěny pilířky. Proto není
možné tam vést komunikaci dle návrhu ve studii. Mgr. Balcar upozornil, že vlastníci
předmětných pozemků o celém procesu věděli, ale v průběhu zpracování nijak nereagovali.
Po zpracování studie pak 1 ze 2 vlastníků přišel s upozorněním, že s tímto řešením
nesouhlasí, protože má územní rozhodnutí, které jeho pozemky řeší jinak. Druhý vlastník
nereagoval dosud vůbec. ST doporučil, aby do podkladů pro ZM byla tato skutečnost
doplněna a vysvětlena. Mgr. Balcar informoval, že na potřebné úpravě studie v této části se
bude pracovat, ale důležité je, že v ostatních částech problém v této chvíli není, což po
registraci této studie umožní vlastníkům, kteří o to mají zájem, zahájit kroky vedoucí k
výstavbě na pozemcích atd. Ta marginální část to nijak negativně neovlivní. Na to radní
reagovali s tím, zda by nebylo lepší dát studii na vědomí ZM až po provedení zmiňovaných
úprav. Mgr. Balcar uvedl, že ale v této chvíli není jasné, zda zpracovatel bude mít čas to
zpracovat např. do termínu prosincového ZM. Připomněl v této souvislosti, že obdobná situace
a úpravy probíhaly několikrát ve studii, která se týkala areálu bývalých kasáren, kterou
zpracovával rovněž doc. Ing. arch. Kaplan. Studii Krčínského návrší objednali a uhradili
majoritní vlastníci pozemků a je třeba, aby na ní mohli navázat dalšími kroky, které mají
připraveny. Orgány obce (RM a ZM) berou takovéto studie na vědomí. TAJ přislíbil celou
záležitost prověřit a případně přizvat Ing. Skalského do dalšího jednání RM, aby uvedený
problém vysvětlil a odpověděl na dotazy radních. Nakonec radní hlasovali o původně
navrženém usnesení s tím, že studii berou na vědomí.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 75-4251/21
RM bere na vědomí Územní studii Krčínské návrší, která je umístěna na www stránkách města pod
odkazem
https://www.novemestonm.cz/o-meste/rozvoj-mesta-a-uzemi/uzemni-planovani/uzemnistudie/.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/3 Rozpočtové opatření v rámci položky § 2212 Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní
realizace
Identifikace:
V rámci akce „Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí - jižní část“ bylo v místě nového
schodiště osazeno kované zábradlí, které vyrobil umělecký kovář p. Petr Hartmann. Na
dodávku zábradlí byla v říjnu 2020 vystavena, na základě cenové nabídky z července 2020,
objednávka na částku 128.502,00 Kč vč. DPH. Dodavatel zábradlí požádal, zda by mohl cenu
navýšit a vyfakturovat v částce 147.741, 00 Kč vč. DPH, tj. navýšení cca o 15 %. O navýšení
žádá z důvodu významného nárůstu vstupních nákladů od vystavení objednávky do doby
realizace.
Odůvodnění:
Vyjádření ORM: Vzhledem k postupu stavby a problematice řešení krycích desek na zídce
schodiště mohlo být provedeno zaměření pro výrobu zábradlí koncem měsíce květen 2021.
Poté byly zahájeny práce na výrobě zábradlí. Zábradlí bylo osazeno v srpnu 2021. V tuto
chvíli zatím nebyla vystavena faktura. S ohledem na vzniklou krizi z důvodu výskytu
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onemocnění COVID, kdy došlo k navýšení cen materiálů ve stavebnictví, považujeme
navýšení ceny za adekvátní. Na položce § 2212 Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní,
realizace není již pro rok 2021 dostatečná výše finančních prostředků, proto v případě
schválení navýšení částky navrhujeme rozpočtové opatření - navýšení položky § 2212
Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní, realizace o 22 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem
z položky § 2212 Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD + realizace.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 75-4252/21
RM souhlasí na základě žádosti uměleckého kováře p. Petra Hartmanna, Nad Stadionem 1317,
549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 14544873, s navýšením částky o 19.239 Kč vč. DPH na výrobu
kovaného zábradlí pro schodiště v ul. Na Zadomí (jižní část).
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 75-4253/21
RM schvaluje RO navýšení položky § 2212 - Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní část, realizace o
22 tis. Kč, a to v souvislosti s navýšením ceny na výrobu kovaného zábradlí pro schodiště v této
ulici. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 2212 - Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní
PD + realizace.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/4 Zpracování 3D modelu U - A studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
V současné době je pro město zpracovávána Urbanisticko - architektonická studie areálu býv.
kasáren v Novém Městě nad Metují firmou Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o.
Zpracování této studie bylo zadáno na základě veřejné zakázky malého rozsahu, zadáním
bylo zpracování studie s výstupem odevzdané PD v papírové a elektronické podobě. Součástí
zadávací dokumentace byl i požadavek na uvedení ceny za vrstevnicový 3D model řešeného
území vč. nejbližší zástavby, tato nabídková cena za 3D model byla uvedena samostatně a
nebyla součástí nabídkové ceny za zpracování urbanisticko - architektonické studie a nebyla
součástí hodnocení. Vzhledem k tomu, že se blíží termín dokončení a odevzdání urbanisticko
- architektonické studie, což je začátkem prosince, je třeba rozhodnout o zadání zpracování
tohoto 3D modelu a o objednání u zpracovatele. Při konzultacích, které probíhaly se
zpracovatelem i za účasti členů hodnotící komise, vzešlo doporučení, že zpracování tohoto 3D
modelu (elektronického) bude pro toto řešené území jenom přínosem a bude ještě lépe
znázorňovat a bude dobrým pomocníkem i při prezentování před veřejností nebo při jednání s
případným zájemci o výstavbu v této lokalitě.
Odůvodnění:
Nabídková cena za zpracování 3D modelu řešeného území vč. nejbližší zástavby byla
Ateliérem Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., byla v původní nabídce uvedena ve výši
96.800 Kč vč. DPH. Na položce rozpočtu 2021 Urbanisticko-architektonická studie areálu býv.
kasáren je schváleno 750 tis. Kč, což je dostačující výše i pro zadání a zpracování 3D modelu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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Z podrobnějšího projednání:
Na dotaz Ing. Prouzy, zda zpracování 3D modelu bylo součástí zakázky Studie areálu
bývalých kasáren, odpověděla vedoucí ORM - součástí zakázky to nebylo, ale zároveň bylo
ujednáno, že když taková potřeba vznikne, tak bude zpracování možné. Myšlenku zpracování
podporují členové hodnotící komise i zástupci odborných útvarů, je to výstup ze společné
schůzky, která proběhla v září 2021. Ing. Prouzovi se to zdá příliš drahé. Část radních
vyslovila podporu zpracování, bude mít význam nejen při projednání výsledné studie, ale i pro
potenciální investory. K diskusi a vysvětlení bylo voláno zpracovateli studie Ing. arch. Zídkovi,
který radním vysvětlil, co model 3D bude obsahovat, jaký je rozdíl mezi 3D a běžnou
vizualizací. OMM - finance určené na zpracování studie na to stačí. Hlasováno o usnesení - 5
pro a 1 se zdržel.
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 75-4254/21
RM schvaluje zadání zpracování vrstevnicového 3D modelu řešeného území v rámci zpracovávané
"Urbanisticko - architektonické studie areálu býv. kasáren v Novém Městě nad Metují" Ateliérem
Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu
96.800 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 75-4255/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD na Zpracování urbanisticko - architektonické studie areálu býv.
kasáren v Novém Městě nad Metují, mezi městem Nové Město nad Metují a Ateliérem Zídka,
architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, kterým je řešeno rozšíření
SOD o zpracování 3D modelu řešeného území vč. nejbližší zástavby za nabídkovou cenu 96.800 Kč
vč. DPH, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/5 Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na organizaci a administraci architektonické
soutěže "Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují"
Identifikace:
Město Nové Město nad Metují uzavřelo dne 07.09.2020 Příkazní smlouvu na organizaci a
administraci architektonické soutěže "Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují", která
byla uzavřena s Ing. arch. MgA. Davidem Mateáskem, Univerzitní 686/12, 108 00 Praha 10 Malešice. Na přípravě soutěžních podmínek a stavebního programu se pracuje více než rok,
během něhož probíhaly schůzky s pracovní skupinou Kino 70 a ujasňoval se předmět soutěže
a příprava zadání soutěže. Dále probíhaly koordinační schůzky i se zpracovatelem Změny č. 1
regulačního plánu Rychta. Vzhledem k zajištění koordinace mezi přípravou 2 zásadních
dokumentů města je příprava soutěžních podmínek delší, než se předpokládalo. V původní
příkazní smlouvě byly platební podmínky nastaveny, že první fakturace proběhne až po
vyvěšení zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Ing. arch. MgA. Davidem Mateásko
požádal, zda by bylo možné tyto podmínky pro vyplacení odměn upravit, aby si již nyní mohl
vyfakturovat dílčí část ceny za zpracovaný stavební program a soutěžní podmínky.
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Odůvodnění:
V příloze tohoto bodu je předložen RM ke schválení Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy na
organizaci a administraci architektonické soutěže "Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad
Metují", kterým jsou upraveny podmínky pro vyplácení odměn. Celková výše odměny za
organizaci a administraci architektonické soutěže se nemění.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Většina radních diskutovala o dílčích fakturách za odvedené práce s % úpravou jednotlivých
složek formou dodatku. Ing. Maur upozornil na to, že je třeba termín zpracování brát jako
prioritu - viz špatný stav objektu Kina 70. Radní se nakonec shodli na etapizaci úhrad a
souvisejících % plnění z celkové ceny díla. V tomto smyslu byla upravena příloha bodu a
usnesení odhlasováno.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 75-4256/21
RM schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na organizaci a administraci architektonické soutěže
"Kulturní centrum Kino 70, Nové Město nad Metují", mezi městem Nové Město nad Metují a Ing.
arch. MgA. Davidem Mateáskem, Univerzitní 686/12, 108 00 Praha 10 - Malešice, kterým je řešeno
úprava vyplácení odměn zpracovateli, ve znění upravené přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/6 ZD - zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na
BD Metuj"
Identifikace:
OMM předkládá ke schválení zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na zpracování
projektové dokumentace "Rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj".
Odůvodnění:
ZM 19 schválilo tuto novou položku rozpočtu na rok 2021. Dne 15.10.2021 byly k tomuto bodu
vloženy přílohy a poslány radním prostřednictvím Konsiliáře.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ST se dotázal na další postup. ORM - termín předání PD a zajištění všech stanovisek je do
dne 10.07.2022, tzn. že cca v polovině července by se mohla podat žádost o stavební
povolení. OMM - jakmile bude stavební povolení a bude zajištěné financování, začne
rekonstrukce. Radní diskutovali, zda se to stihne a jaké to může mít dopady na samotnou
realizaci, pokud se rekonstrukci nepodaří rozjet ještě v roce 2022. ST - do rozpočtu na rok
2022 bude poměrná částka navržena. Z diskuse vyplynula dílčí úprava přílohy, což pak bylo
podchyceno v textu usnesení a odhlasováno.
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K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 75-4257/21
RM schvaluje zadávací dokumentaci na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce
bývalého hotelu Metuj na BD Metuj" ve znění upravené přílohy tohoto bodu a souhlasí s vyhlášením
této veřejné zakázky.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/7 Nová položka rozpočtu 2021 - PD živičný kryt v ul. Stavební
Identifikace:
RM usnesením RM 67-3829/21 dne 14.06.2021 vzala na vědomí žádost o provedení
živičného krytu v ul. Stavební a uložila OMM svolat schůzku se žadateli. Schůzka proběhla
dne 02.07.2021. Následně OMM požádal Ing. F. Eichlera, projektanta, o prohlídku místa, na
jejímž základě vytvořil předběžný návrh řešení. Návrh byl na schůzce dne 29.09.2021
konzultován za účasti ST a projektanta se žadateli. ORM požádalo o cenovou nabídku na
zpracování PD vč. rozpočtu. Cenová nabídka činí 83.490 Kč vč. DPH. Dále je nutné
geodetické zaměření prostoru komunikace za 6.000 Kč vč. DPH. Protože v příštím roce bude
realizována rekonstrukce ul. Kpt. Jaroše, bylo by vhodné provedení živičného krytu stejným
dodavatelem současně s živičným krytem v ul. Kpt. Jaroše z důvodu úspory nákladů. Tato
akce není součásti rozpočtu města na rok 2021 a je třeba ji zařadit do rozpočtu města jako
novou položku „Živičný kryt v ul. stavební, úsek za areálem TS - PD“ ve výši 90 tis. Kč a
schválit v ZM 21. Na financování nové položky je nutné RO přesun 90 tis. Kč z § 3639 položka Oprava opěrné zdi u čp. 361 v ul. Nádražní - realizace.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy Ing. Němečka na to, v jakém poměru bude akce hrazena. Ze strany OMM bylo
vysvětleno a obrazově prezentováno, že to je přibližně "půl na půl", tzn. půl město a půl
soukromí vlastníci nemovitostí, ke kterým cesta povede. Hlasováno o nové položce - 6 pro.
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 75-4258/21
RM doporučuje ZM schválit novou investiční položku „Živičný kryt v ul. Stavební - úsek za areálem
TS - PD“ ve výši 90 tis. Kč.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 75-4259/21
RM doporučuje ZM schválit RO pro realizaci akce „Živičný kryt v ul. stavební, úsek za areálem TS
- PD“ ve výši 90 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - položka Oprava opěrné zdi u
čp. 361 v ul. Nádražní - realizace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/8 ZŠ Malecí - rekonstrukce WC pro 1. stupeň - Dodatek č. 1 k SOD
Identifikace:
Na akci „Rekonstrukce WC pro 1. stupeň ZŠ Malecí“ vznikly vícepráce: betonové mazaniny
v 1NP, změna vestavěných svítidel z výbojkových na LED, výměna 4 ks radiátorů navíc a
méně práce - odpočty neprovedených prací, odpočet rezervy. Celková výše víceprací činí
88.650,72 Kč vč. DPH, celková výše méněprací činí -98.277,17 Kč vč. DPH a odpočet rezervy
činí -157.300 Kč vč. DPH. Celkem snížení ceny díla činí -166.926,45 Kč vč. DPH. ORM
předkládá ke schválení změnový list č. 1 a dodatek k SOD.
Odůvodnění:
Viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 75-4260/21
RM schvaluje změnový list č. 1 na akci „Rekonstrukce WC pro 1. stupeň ZŠ Malecí“ na: vícepráce
betonové mazaniny v 1.NP, změna vestavěných svítidel z výbojkových na LED, výměna 4 ks
radiátorů navíc a méně práce: odpočty neprovedených prací, odpočet rezervy, které představují
snížení ceny o dílo v celkové výši -166.926,45 Kč.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 75-4261/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD na realizaci akce „Rekonstrukce WC ZŠ Malecí“ mezi městem
Nové Město nad Metují a firmou STAVIX s.r.o., IČO: 27526984 na: vícepráce betonové mazaniny
v 1.NP, změna vestavěných svítidel z výbojkových na LED, výměna 4 ks radiátorů navíc a méně
práce - odpočty neprovedených prací, odpočet rezervy, které představují snížení ceny o dílo
v celkové výši -166.926,45 Kč a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Kaple na Výrově - oprava střechy
Identifikace:
Na PVO č. 4 dne 03.08.2021 byl projednáván stav kapličky na Výrově - kaple "Čtrnácti
svatých pomocníků". Zde se řešila záležitost ohledně vlastnictví, město tuto kapličku nemá
nikde zapsanou v evidenci, i když je na pozemku ve vlastnictví města a dále nutnost její
opravy.
Odůvodnění:
Vyjádření OMP ve věci legalizace stavu: Dne 11.10.2021 bylo podáno Ohlášení na Katastrální
úřad k zápisu budovy bez čp/če se způsobem využití jiná stavba (Kaplička) postavená na st.
p. č. 2601 v k. ú. Nové Město nad Metují. Zápisem budovy do KN vznikne stavební parcela
jejíž součástí bude uvedená budova Kapličky. Poté bude možné stavbu ocenit v rámci
odborného posouzení OMP a budovu vzít do majetku města.
Vyjádření ORM ve věci stavebního stavu kapličky: Dne 29.07.2021 proběhlo místní šetření.
Stav střechy kapličky není v dobrém stavu. Střecha je dožilá, dřevěné konstrukce vykazují
známky hniloby a plísní, kompletní stav bude zjištěn až po odstranění krytiny. V jednom místě
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je část střechy narušena tak, že do střešní konstrukce zatéká. Předpokládáme, že bude nutné
provést kompletní opravu střechy. Na základě těchto skutečností jsme zadali zpracování
cenové nabídky na provizorní zajištění střechy v letošním roce a dále kompletní opravu
střechy, kterou doporučujeme realizovat v roce 2022. Bylo osloveno několik firem, které se
zabývají tesařskými i pokrývačskými pracemi. Bohužel o tuto zakázku z kapacitních důvodů
nejeví žádná z oslovených firem zájem. Jedinou nabídku podala firma STAVIX s.r.o. Tato
firma realizuje obnovu střechy na objektu Stará škola. Byly podány tyto cenové nabídky:
provizorní zajištění střechy v roce 2021 ve výši 10.262,01 Kč vč. DPH, Kompletní oprava
střechy v roce 2022 ve výši 81.675,00 Kč vč. DPH a vzhledem k tomu, že není v dobrém stavu
ani fasáda, tak i nabídka na opravu fasády v roce 2022 ve výši 38.277,14 Kč vč. DPH.
Současně s opravou střechy doporučujeme i opravu fasády. Jedná se o objekt, který je
definován jako místní památka. Z tohoto důvodu je možné hradit náklady z rozpočtu z položky
§ 3326 Místní památky. Na této položce není již pro rok 2021 dostatečná výše finančních
prostředků, proto navrhujeme schválit rozpočtové opatření - navýšení položky 3326 Místní
památky o 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z položky § 3744 Čištění skal včetně
studny. Dle sdělení projektové manažerky není v současné době k dispozici žádný dotační
program, ve kterém by mohlo být žádáno o příspěvek na opravu kapličky na Výrově.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 75-4262/21
RM bere na vědomí podané informace o stavu Kaple "Čtrnácti svatých pomocníků" na Výrově a
ukládá OMM zajistit provizorní zabezpečení střechy kaple.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 75-4263/21
RM schvaluje RO navýšení položky § 3326 - Místní památky o 20 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z položky § 3744 - Čištění skal včetně studny.
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 75-4264/21
RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2022 opravu střechy a fasády "Kaple Čtrnácti
svatých pomocníků" na Výrově.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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5/10 SOD na opravu chodníku a komunikace podél RD č. p. 66 ve Vrchovinách
Identifikace:
RM 74 schválila usnesením č. RM 74-4210/21 zadání realizace opravy komunikace, výměnu
obrub a předláždění chodníku dle varianty č. 3 firmě NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503
01 Hradec Králové, IČO: 45539006, za nabídkovou cenu 376. 815,78 Kč vč. DPH. OMM tedy
předkládá ke schválení smlouvu o dílo s termínem dokončení opravy do dne 18.12.2021.
Odůvodnění:
OMM předkládá ke schválení SOD na základě usnesení č. RM 74-4210/21.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
ORM - z pohledu realizace se již jedná o fakticky formální věc k postupu, kterou minulá RM 74
schválila. Nyní je pouze předložena ke schválení SOD. Dále zaznělo upozornění MST na
negativní stanovisko OV, které bylo na MěÚ doručeno těsně před zasedáním RM 75 společně
se zápisem z jednání OV Vrchoviny ze dne 14.09.2021. Po diskusi ST, TAJ, vedoucí ORM,
vedoucího OMM, Ing. Maura a Ing. Prouzy bylo navržené znění usnesení schváleno.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 75-4265/21
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava komunikace podél domu č. p. 66 ve Vrchovinách" za
nabídkovou cenu 376.815,78 Kč vč. DPH mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
NOVOSTAV s.r.o., Koutníkova 404, 503 01 Hradec Králové, IČO: 45539006, ve znění přílohy tohoto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu - ul. Sokolská - SSKHK
Identifikace:
V průběhu realizace stavby "Rekonstrukce a doplnění chodníků v ul. Sokolská" byla zjištěna
závada na stávajícím vedení VO, které vede od hřbitovní zdi do ul. Přibyslavská. Vedení VO
před hřbitovní zdí přes komunikaci v ul. Československé armády směrem do ul. Přibyslavská
bude vyměněno dodavatelskou firmou stavby. Z důvodu výměny vedení VO pod komunikací
III/01422 na p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové Město nad Metují, která je ve správě SS KHK,
předkládá ORM ke schválení dodatek č. 1 k již podepsané SOPPS inženýrské sítě č.
9/40/21/0215/Ha/K, která byla uzavřena na ukládané nové vedení VO v ul. Sokolská. Tento
dodatek č. 1 je souhlasem s uložením. Součástí tohoto dodatku je vratná kauce ve výši 10.890
Kč, vratná kauce bude městu vrácena po dokončení stavby VO a po uplynutí záruční doby.
Odůvodnění:
OMM doporučuje schválit dodatek č. 1 SOPPS inženýrské sítě č. 9/40/21/0215/Ha/K, neboť
tento dodatek je nezbytný pro povolení uložení vedení VO pod komunikací ve správě SS KHK.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 75-4266/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu inženýrské sítě na uložení vedení
VO č. 9/40/21/0215/Ha/K do komunikace III/01422 na p. p. č. 2075/1, k. ú. Nové Město nad Metují,
mezi městem Nové Město nad Metují a Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/12 Dotační tituly MMR - Podpora rozvoje regionů 2022
Identifikace:
MMR ČR vyhlásilo v rámci podpory rozvoje regionů 2022 pro obce od 3-10 tis. obyvatel
následující dotační tituly: Podpora obnovy místních komunikací - dotace až do výše 70 %
uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč), Podpora obnovy sportovní
infrastruktury - dotace až do výše 70 % uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč),
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - dotace až do výše 70 % uznatelných nákladů
(min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč).
Příjem žádosti o dotaci (do každého DT jedna žádost) je stanoven do dne 17.12.2021 (12
hod.), nejzazším termínem pro ukončení realizace projektů je dne 31.12.2023. Pro předložení
žádosti do dotačního titulu je nezbytný soulad projektu a podmínek dotačního titulu a
připravenost předložit spolu s žádostí o dotaci požadované povinné přílohy jako je položkový
rozpočet akce, stavební dokumentace a pravomocný doklad opravňující realizovat stavbu
(stavební povolení/ohlášení stavby) pokud to charakter stavby vyžaduje. Pro obce naší
velikosti je program vyhlašován od roku 2019 s tím, že některé avízované tituly (DT Podpora
obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury - mosty, propustky a DT Podpora budování a
obnovy míst aktivního odpočinku) ještě nikdy vyhlášeny nebyly. Úplné znění zásad je přílohou
tohoto bodu. DT mají předem stanoveny kritéria věcného hodnocení, ve kterých jsou
upřednostňovány obce s menším počtem obyvatel, projekty realizované v hospodářsky
problémovém regionu, zvýhodnění žadatelů s menším příjmem, hodnotí se míra funkčnosti
využití. Pro rok 2021 se město ucházelo a uspělo ve dvou dotačních titulech: DT Podpora
obnovy místních komunikací - stavební úpravy místní komunikace ul. Kpt. Jaroše (realizace
2022) a DT Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - Rekonstrukce WC v ZŠ Malecí
(realizace 2021).
Odůvodnění:
Informace je předkládána RM na vědomí na základě dotazů nad možnosti využití vypsaného
DT Rekonstrukce a přestavba veřejných budov v souvislosti s rekonstrukcí objektů v majetku
města - č.p. 14 "vánoční ozdoby" v ul. Komenského a č.p. 22 "stará škola v Krčíně" v ul. Bratří
Čapků.
V rámci rekonstrukce a přestavby veřejných budov budou podporovány akce zaměřené na
obnovu veřejných budov, které jsou aktuálně využívané a jejichž provoz je plně hrazen
z obecního rozpočtu (kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školy, multifunkční objekty)
nejsou podporovány klubovny, budovy pro volnočasové aktivity dětí a mládeže atd.
objekt č.p. 14 v ul. Komenského „vánoční ozdoby“ - Výše uvedené podmínky v současné
chvíli budova nenaplňuje. Není možné tento DT využít.
objekt č.p. 22 v ul. Bratří Čapků "stará škola v Krčíně" - V současné době není zpracována PD
ani rozpočet, takže v letošním roce není možné žádat. Pokud by se o žádosti do programu
MMR do budoucna uvažovalo, muselo by se jednat o „Kulturní dům“. Dále je otázkou, zda by
byla splněna důležitá podmínka, že objekt musí být v současnosti aktivně využívaný.
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Na MMR ČR je ověřována možnost ucházet se o dotaci do tohoto DT se sanací části prostor v
I.PP budovy č. p. 6 (MěÚ) v místech, kde se v současné době nachází prostory pro archiv
MěÚ a prostory, které by jako archiv po odvlhčení mohly sloužit. Pro rok 2022 by se město
mohlo ucházet do DT Podpora obnovy místních komunikací se zamýšlenou opravou povrchu
v ul. Družební, na kterou se v současné době připravují technické výkresy a rozpočet, budou-li
ke dni podání žádosti k dispozici všechny povinné přílohy. V rámci projekční přípravy má
město zpracovánu PD na rekonstrukci ul. Čelakovského, realizace by měla proběhnout v
návaznosti na plánovanou překládku nn do země, jenž projektuje společnost ČEZ Distribuce
a.s. (realizace nejdříve v roce 2023). Zde by šlo uvažovat s podáním žádosti pro rok 2023.
Žádost na tuto komunikaci zcela jistě v konkurenčním boji ztratí body v kritériu míra funkčnosti
a využití (návaznost na občanskou vybavenost, dostupnost služeb). Případné podání žádosti
na konkrétní projekt, bude RM/ZM předloženo ke schválení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaci bychom mohli čerpat na dům č. p. 14 vedle "ZŠ Komenského"? MST nemáme zpracovánu PD, určitě se to letos nestihne. Radní vzali usnesení hlasováním na
vědomí.
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 75-4267/21
RM bere na vědomí informaci o vyhlášených dotačních titulech Ministerstva pro místní rozvoj
Podpora rozvoje regionů 2022 pro obce od 3-10 tis. obyvatel ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

5/13 Vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou, k. ú. Krčín
Identifikace:
Usnesení č. ZM 20-660/21 dne 16.09.2021 přijalo usnesení: "ZM schvaluje podání žádosti
města na společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., o možnosti financování a
následného provozování vybudované splaškové kanalizace a vodovodního řadu s názvem
"Kanalizační a vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou", a to v souladu se Směrnicí č. S14/01/18
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ve znění přílohy k tomuto bodu." V průběhu
vývoje a dalších navazujících jednání došlo k tomu, že kanalizační řad se vypouští. Probíhají
hydrogeologická posouzení, která naznačují, že je možné přečištěnou vodu vsakovat na
soukromých pozemcích. Jedná se tedy o alternativní řešení s výrazným snížením investičních
nákladů na tlakovou kanalizaci. V řešení je stále vodovodní řad pro území. Projektant zaslal
cenovou nabídku na projektovou dokumentaci (49,9 tis. Kč vč. DPH) řešící nově vodovodní
řad s napojovací šachtou pro jednotlivé vodovodní přípojky. Dle Směrnice č. S14/01/18
VAK Náchod, je třeba projekt zpracovat a zažádat o společné územní a stavební povolení na
Vodoprávní úřad. Následně stavební povolení předáme VAK Náchod, aby mohla být zahájena
soutěž na stavební firmu s realizací v 1. polovině roku 2022.
Odůvodnění:
Do rozpočtu města na rok 2022 bude vložena investiční částka na realizaci vodovodního řadu
cca ve výši 700 tis. Kč, která v následujících letech bude společností VaK Náchod, a.s., ve
splátkách vrácena městu. Odhad nákladů za 1 řad: odběrné místo 130 tis. Kč bez DPH x 5
odběrných míst, činí 650 tis. Kč. Vše bude upřesněno po odevzdání PD a po soutěži na
zhotovitele akce.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 75-4268/21
RM schvaluje RO pro realizaci akce "Vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou - PD" ve výši 60 tis. Kč.
Navýšení bude pokryto přesunem z § 3639 - položka "Oprava opěrné zdi u čp. 361 v ul. Nádražní realizace" na položku §2310 Pitná voda (Vodovodní řad v ul. Nad Cihelnou).
Odpovídá: OF, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Výsadba stromů podél příjezdové cesty k letišti (ul. Nahořanská)
Identifikace:
V návaznosti na usnesení č. RM 74-4218/21 předkládáme RM ke schválení podání žádosti o
dotaci na výsadbu cca 37 ks listnatých stromů podél komunikace směrem k letišti (ul.
Nahořanská). Žádost o dotaci bude podána do výzvy č. 4/2021 MŽP ČR. Dotace je ve výši
100 % na stromy, závlahu, publicitu a odborný posudek, jsou dány limity na jednotlivé položky.
V případě maximálního využití dotace bude projekt v následujícím rozsahu: stromy 185.000
Kč (37x5.000), závlaha 37.000 Kč (37x1.000), publicita 500 Kč, odborný posudek 24.722 Kč
(max. 10 % z celkových výdajů). Celkové výdaje projektu 247.222 Kč. Případné kácení,
realizace výsadby a povýsadbová péče budou hrazeny z vlastních zdrojů. Žádosti je možné
podávat do 30.12.2023, záleží na vyčerpání alokace finančních prostředků. Zároveň
přikládáme obdržené cenové nabídky na zpracování odborného posudku, z nichž nejnižší je
od společnosti OK zahrady s.r.o., Jos. Jungmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov, ve výši 24.722
Kč vč. DPH.
Odůvodnění:
OMM poptalo 3 firmy na zpracování odborného posudku na výsadbu stromů ul. Nahořanská a
obdrželo 2 cenové nabídky.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 75-4269/21
RM schvaluje zadání zpracování odborného posudku na výsadbu stromů v k. ú. Krčín v ul.
Nahořanská směrem k letišti za cenovou nabídku ve výši 24.722 Kč vč. DPH od společnosti OK
ZAHRADY s.r.o., Jos. Jungmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov, a pověřuje OMM vystavením
objednávky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 75-4270/21
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu listnatých stromů podél komunikace směrem
k letišti (ul. Nahořanská), specifikovaných v odborném posudku. Žádost o dotaci bude podána do
výzvy č. 4/2021 MŽP ČR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 13.12.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 75-4271/21
RM schvaluje novou investiční položku v rozpočtu města 2021, a to „Výsadba listnatých stromů
podél komunikace směrem k letišti (ul. Nahořanská)" ve výši 25 tis. Kč (§ 3745) a RO - přesun z
akce Chodník v ul. Na Kopci mezi čp. 10 a 245 - PD + realizace (§ 2219) na tuto novou položku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 Informace k dotazu radního
Identifikace:
Radní Ing. Vilém Maur, MBA, požádal vedení města o průběžné informace k tématům
Regulační plán „Rychta“; Stánek p. [osobní údaj odstraněn]; BD Metuj; Ulice „U Zázvorky“;
Lávka pod zámkem. Rozepsané podrobnosti jsou přílohou tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur poděkoval za zpracování a zaslání odpovědí. Na to navázala diskuse radních k
jednotlivým bodům. Diskuse se týkala RP Rychta, lhůt jeho zpracování a dále řešení
dočasných či nepovolených staveb zde. V tomto smyslu RM přijala usnesení s úkolem pro
OMM dát podnět OVVR k neprodlenému zahájení řízení o odstranění takových staveb.
Hlasováno - 6 pro.
Dále byly diskutovány různé investiční akce, které probíhají ve městě, např. vjezd do Husova
náměstí, zavezení sklepů na náměstí Republiky, chystaná rekonstrukce ul. U Zázvorky jako
společná akce ŘSD a města, lávka pod zámkem a termín realizace rekonstrukce ul. Kpt.
Jaroše.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 75-4272/21
RM bere na vědomí průběžné informace OMM k tématům Regulační plán „Rychta“; Stánek p.
[osobní údaj odstraněn]; BD Metuj; Ulice „U Zázvorky“; Lávka pod zámkem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 75-4273/21
RM ukládá OMM vyzvat neprodleně OVRR k zahájení řízení o odstranění stavby Prodejní kiosek
ovoce a zeleniny na p. p. č. 383 a stánek s občerstvením na st. p. č. 306 v k. ú. Nové Město nad
Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Informace o hospodaření města k 30.09.2021
Identifikace:
Informace o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2021 ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
OF předkládá RM informaci o hospodaření města ke dni 30.09.2021. Rozpočet dosáhl příjmů
po konsolidaci ve výši 192.607,60 tis. Kč a výdajů po konsolidaci ve výši 173.416,10 tis. Kč.
Aktuální přebytek hospodaření tedy činil 19.191,50 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - nevidí úplně dobře to, že původně předpokládaný schodkový rozpočet
nakonec bude výrazně přebytkový, což je především důsledek nerealizace velkého množství
plánovaných investic. Se stejným názorem se přidal i Ing. Maur, vidí to jako trvalý a
každoroční problém. Je v pořádku, že příjmy jsou v rozpočtu postaveny spíše konzervativně,
ale nerealizace akcí a tím i podstatně nižší výdaje, tj. problém, který se tu prolíná už mnoho
let. Pak se z původně schodkového rozpočtu stává výrazně přebytkový. Bohužel to má
negativní dopady do rozvoje města a ve finále i na financování akcí, protože se vše zdražuje a
bude to stát více peněz, než bylo plánováno. Je třeba opravdu systémového zamyšlení, jak
těmto trendům čelit. Jednou z cest by měl být i "odvážnější" rozpočet na rok 2022. Navázala
další debata o konkrétních číslech v oblasti příjmů a výdajů. Vedoucí OF informoval o
důvodech vyšších příjmů, které nešlo naplánovat. V oblasti výdajů bylo pro letošní rok mj.
schváleno 12 akcí za cca 18 mil. Kč. Ing. Maur opakovaně vyzval k odvážnějšímu přístupu k
rozpočtu na rok 2022 a hlavně návazně na to hledat a zajistit dynamičtější cesty k realizaci
schválených investic. Informace o hospodaření města vzala RM na vědomí.
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 75-4274/21
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci o plnění rozpočtu ke dni 30.09.2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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6/2 Žádost o poskytnutí dotace - Koncert Orlicko-kladského varhanního festivalu
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], žádá RM o poskytnutí dotace ve výši 9 tis. Kč na zajištění
závěrečného koncertu Orlicko-kladského varhanního festivalu - ročník 25. Na koncertě bude
vybíráno vstupné. Žadatel v současnosti nemá finančně pokryté honoráře.

Odůvodnění:
V případě schválení bude částka pokryta z dotace na pořádání charitativního koncertu v
Novém Městě nad Metují, který se v letošním roce neuskuteční a tato dotace byla na účet
města vrácena (§ 3319).
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 75-4275/21
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 9 tis. Kč p. [osobní údaj odstraněn], na zajištění
závěrečného koncertu Orlicko-kladského varhanního festivalu - ročník 25 a pověřuje ST podpisem
smlouvy se žadatelem zpracované dle vzorové smlouvy.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OF, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Vyřazení majetku
Identifikace:
Schválení likvidace a vyřazení majetku z účetní evidence - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Jedná se o vyřazení zastaralého, nefunkčního a nepotřebného majetku.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 75-4276/21
RM schvaluje způsob vyřazení a likvidaci majetku v evidenci DDM Stonožka, Chatové osady a MŠ
Rašínova ve znění přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 15.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Plán zimní údržby na zimní období 2021 - 2022
Identifikace:
TS předkládají RM ke schválení Plán zimní údržby část A - místních komunikací a část B chodníků, pro zimní období 2021 - 2022 v Novém Městě nad Metují. Po jeho schválení se
stane základním dokumentem pro provádění zimní údržby jmenovaného období. Dokumenty
jsou přílohou tohoto bodu.
Odůvodnění:
Návrh Plánu zimní údržby na rok 2021 - 2022 je s níže uvedenými změnami, které byly
vyvolány novou výstavbou ať bytových nebo obchodních objektů (změny zaznačeny červeně
také v přílohách), a to v části:
A - místní komunikace
Březinky - od ul. Družební po parkoviště pod č. p. 1518 včetně kruhového objezdu
Březinky - slepá ulice proti ul. Vrchovinské od kruhového objezdu k parku
Březinky - průjezd ke kontejnerům na tříděný odpad u č. p. 1522
Nad Sokolovnou - odbočka kolem č. p. 804 k novostavbě č. p. 1610
B - chodníky
Bořetínská
přístupové chodníky z ulic TGM a Nerudova
Vrchoviny spojovací chodník k Malecí včetně odbočky k nové „Obchodní zóně“
Zkušenosti z předešlých zimních období ukázaly, že navrhovaný stav vyhovuje potřebám
města a ještě bude pro TS časově i ekonomicky proveditelný. Tento návrh byl konzultován s
předsedy Osadních výborů Krčín, Spy i Vrchoviny.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Prouza vznesl připomínku k názvosloví - viz přílohy k bodům 7/1 a 7/2. TAJ převzal jeho
písemné připomínky s tím, že budou předány zpracovatelům a případně upraveny v
příslušných přílohách. Poté byla usnesení navržená pro body 7/1 a 7/2 odhlasována s
drobnou textovou úpravu ve smyslu "ve znění upravené přílohy".
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 75-4277/21
RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 - 2022 v Novém
Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené přílohy tohoto
bodu.
Odpovídá: TS, Provede: TS, Termín: 08.10.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 75-4278/21
RM ukládá OSÚ zajistit zveřejnění Plánu zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2021 2022 v Novém Městě nad Metují (část A - místní komunikace, část B - chodníky), ve znění upravené
přílohy tohoto bodu, na Úřední desce města Nové Město nad Metují a trvale, po dobu jeho platnosti,
na webových stránkách města Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OSÚ, Provede: TS, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/2 Nařízení č. 3/2021
Identifikace:
Nařízení č. 3/2021, kterým se mění nařízení č. 1/2019 o vymezení úseků místních komunikací
a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí, ve znění Nařízení č. 3/2020.
Odůvodnění:
Do platného nařízení se doplňují nové úseky místních komunikací a chodníků, na kterých pro
jejich malý dopravní význam nebude zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí. Bližší vysvětlení podá přímo na zasedání RM vedoucí TS, návrh úseků byl
předběžně projednán se ST.
Vysvětlení: Trojan Miroslav - vedoucí TS
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse u bodu č. RM 75 - 7/1.
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 75-4279/21
RM vydává Nařízení č. 3/2021, kterým se mění nařízení č. 1/2019 o vymezení úseků místních
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění Nařízení č. 3/2020, ve znění upravené přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/3 Smlouva o společném nákupu tonerů a o zmocnění centrálního zadavatele
Identifikace:
Jedná se o smlouvu mezi městem a PO uzavíranou za účelem zajištění zakázky na společný
nákup tonerů, ze smlouvy neplyne žádné finanční plnění.
Odůvodnění:
Smlouva je uzavírána za účelem realizace společné zakázky pro město a jeho PO, tento
způsob nákupu jsme realizovali opakovaně i v minulých letech.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 75-4280/21
RM schvaluje Smlouvu o společném nákupu tonerů a o zmocnění centrálního zadavatele mezi
městem a jeho PO, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Jednací řízení bez uveřejnění - Komplexní pojištění majetku města
Identifikace:
Jedná se o záležitost vyplývající z plnění usnesení z minulých RM spočívajících v úpravě
pojistných podmínek v nové pojistné smlouvě - text výzvy viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., realizuje zadavatel jednací
řízení bez uveřejnění - vyhrazená změna závazku, spočívající v úpravě pojistných podmínek v
nové pojistné smlouvě. RM pověřila k tomuto úkonu ve 2 oblastech - navýšení pojistného
limitu pro pojistné riziko vichřice a snížení spoluúčasti u obecné odpovědnosti. Vzhledem k
tomu, že se složení komise z původní zakázky překrývá se složením RM, bude posouzení
nabídky, která vzejde z této výzvy provedeno přímo při jednání RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Projednávanou záležitost přišla radním okomentovat pí Konvalinová ve 13:55 hodin. Popsala
podrobně proces postupu dle zákona o zakázkách a dále pak provedla odtajnění dokumentu
podaného v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění v systému Tender arena přímo při
prezentaci na jednání RM. Po schválení usnesení radní ještě diskutovali a vznášeli dotazy,
které se týkaly stávajících smluv na dodávky energií pro město a jeho organizace a
případných budoucích postupů a opatření.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 75-4281/21
RM schvaluje Dodatek č. 1 ze dne 15.10.2021 k Pojistné smlouvě č. 0519499018 s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s., ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

7/5 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
KK_21_3994122
Identifikace:
Vedoucí Centra prevence Mandl Mgr. Lenka Kulichová předkládá RM ke schválení Smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3994122 ve výši 60 000 Kč a
zároveň žádá o pověření starosty jejím podpisem.
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Odůvodnění:
Podané žádosti o dotaci na dofinancování provozu CP Mandl v roce 2021 bylo
Královéhradeckým krajem vyhověno v plné výši.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 75-4282/21
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. KK_21_3994122
ve výši 60.000 Kč na provoz služby Centra prevence Mandl v roce 2021, ve znění přílohy tohoto
bodu, a zároveň pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSP, Provede: OSP, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 CP - Mandl - žádost o dotaci MPSV ČR na rok 2022
Identifikace:
Vedoucí CP Mandl Mgr. Lenka Kulichová žádá o schválení podání žádosti o dotaci MPSV ČR
na provoz služby v roce 2022 a zároveň žádá o pověření ST podpisem žádosti. Žádost o
dotaci bude ve výši cca 1.100.000 Kč. Žádost se podává prostřednictvím OK systému.
Odůvodnění:
Dotace má pokrýt náklady na provoz zařízení v 2. pololetí 2022, kdy už CP Mandl nebude
čerpat finance z Individuálního projektu Královéhradeckého kraje, který končí ke dni
30.06.2022.
Vysvětlení: Dvořáčková Dagmar - vedoucí OSV
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 75-4283/21
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci MPSV ČR na provoz služby CP Mandl v roce 2022 v rámci
OK sytému, a to ve výši cca 1.100.000 Kč a zároveň pověřuje ST podpisem této žádosti.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.10.2021
Identifikace:
MSSS Oáza předkládá prostřednictvím OSV Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací
ze dne 06.10.2021 s rozhodnutím o umístění na 1 uvolněné místo na Domově pro seniory
Oáza ve znění přílohy tohoto bodu.
Odůvodnění:
Viz Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 06.10.2021 v příloze tohoto bodu.
Předloženo na základě Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
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K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 75-4284/21
RM bere na vědomí Zápis č. 6/2021 z jednání Komise rozmisťovací ze dne 14.07.2021 s návrhem
na obsazení 1 místa v Domově pro seniory Oáza, T. G. Masaryka 1424 v Novém Městě nad Metují,
ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/8 Výstava Zdeňka Mudrocha v partnerském městě Hilden
Identifikace:
V rámci organizace pravidelných výstav mezi městem Nové Město nad Metují a partnerským
městem Hilden se ve čtvrtek dne 18.11.2021 uskuteční vernisáž výstavy p. Zdeňka Mudrocha
v Hildenu, které se za naše město zúčastní starosta p. Petr Hable, p. Petr Suchánek
(zaměstnanec MMUZ - Galerie Zázvorka), p. Zdeněk Mudroch a pí Marie Böhmeová
(tlumočnice).
Odůvodnění:
Z důvodu delší vzdálenosti, přípravy výstavy a programu pro zástupce města Nové Město nad
Metují je cesta do partnerského města Hilden naplánována ve dnech 17.11. - 19.11.2021.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 75-4285/21
RM schvaluje zahraniční cestu do partnerského města Hilden, tj. výjezd delegace za město Nové
Město nad Metují ve složení: starosta p. Petr Hable, p. Petr Suchánek, p. Zdeněk Mudroch a
tlumočnice pí Marie Böhmeová, za účelem účasti na vernisáži výstavy ve dnech 17.11. - 19.11.2021
a s tím spojenou úhradu cestovních výloh vč. pojištění.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/9 Zápis z 6. jednání Partnerského výboru ze dne 06.10.2021
Identifikace:
RM je na vědomí předložen Zápis z 6. jednání Partnerského výboru ze dne 06.10.2021.
Odůvodnění:
Předloženo na základě Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 75-4286/21
RM bere na vědomí Zápis č. 6 z jednání Partnerského výboru ze dne 06.10.2021 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/10 Veřejná zakázka - Servery 2021
Identifikace:
Zakázka malého rozsahu - uzavřená výzva. Jedná se o plánovaný nákup 2 serverů pro
zajištění obnovy datového centra.
Odůvodnění:
Pořízení 2 serverů v rámci plánované obměny HW, v rozpočtu plánována částka 500 tis. Kč.
Vysvětlení: Továrek Zdeněk, Mgr. - vedoucí OI
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 75-4287/21
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky Servery 2021
nabídku společnosti DLNK, s. r.o., IČO: 26012162, se sídlem: T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové
Město nad Metují, za celkovou nabídkovou cenu bez DPH 374.900 Kč, platná výše DPH 78.729 Kč,
celková cena vč. DPH 453.629 Kč, ve znění přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 01.11.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/11 Vyjádření podpory ředitelce MSSS Oáza
Identifikace:
Dopis části zaměstnanců MSSS Oáza adresovaný RM doručený dne 18.10.2021 týkající se
vyjádření jejich podpory ředitelce MSSS Oáza ve věci návrhu 1 ze zaměstnankyň na odvolání
ředitelky MSSS Oáza. Podrobnosti vč. podpisů viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Je to reakce zaměstnanců OÁZY na záležitost, kterou řešila RM 74, tj. stížnost právního
zástupce zaměstnankyně MSSS Oáza pí [osobní údaj odstraněn] na postup zaměstnavatele
související se zasláním vytýkacího dopisu a dalším jednáním zaměstnavatele se
zaměstnankyní.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Viz diskuse k bodu č. RM 75 - 2/1.

K čl. 7/11 USNESENÍ č. RM 75-4288/21
RM bere na vědomí dopis části zaměstnanců MSSS Oáza adresovaný RM doručený dne
18.10.2021 týkající se vyjádření jejich podpory ředitelce MSSS Oáza ve věci návrhu 1 ze
zaměstnankyň na odvolání ředitelky MSSS Oáza.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
V závěrečné diskusi mimo body programu nezazněly žádné další podněty a informace.
Konec jednání RM v 18:15 hodin.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta

Zápis z RM 75 vyhotoven dne:

22. října 2021

Zápis z RM 75 vypraven dne:

22. října 2021

Zápis z RM 75 zveřejněn dne:

22. října 2021
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