Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 55 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 14.12.2020
zasedací místnost I (1. patro MěÚ Nové Město nad Metují) od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Dostál Pavel, Ing. et Ing.

radní

14:00

17:30

Částečná

2

Hable Petr

starosta

13:00

17:30

Plná

3

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

17:30

Plná

4

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

17:30

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

17:30

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

17:30

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

17:30

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

17:30

Plná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:12

13:38

Částečná

11

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

13:42

17:30

Částečná

12

Mgr. Pavel Bachura

vedoucí OMP (OMM)

13:42

14:00

Částečná

13

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

14:05

14:20

Částečná

14

Ing. Miloš Skalský

vedoucí OVRR

14:40

14:50

Částečná

15

Ing. Miroslav Kosek

Ředitel PNT, s.r.o.

14:25

15:00

Částečná

Zapisovatelka

Dagmar Kavanová
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Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V

Program:
1

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 14.12.2020

2

Školství, kultura a sport

2/1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ Komenského

2/2

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ Školní

2/3

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ a MŠ Krčín

2/4

Zápis č. 68 z jednání ŠR při ZŠ Komenského

2/5

Zápis č. 14 z jednání ŠR při ZŠ Školní

2/6

Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín

2/7

Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru

2/8

Žádost o přerušení provozu - MŠ Vrchoviny

2/9

Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní

2/10

Informace o úhradě stravného - ZŠ Školní

2/11

Informace MKN o změně výše čtenářských poplatků

2/12

Žádost Sportovního centra o mimořádnou dotaci

2/13

Střednědobý výhled a rozpočet PO na rok 2021

2/14

Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové
Město nad Metují

2/15

Pravidla pro udělování čestného občanství a dalších ocenění

3

Majetkoprávní úkony

3/1

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

3/2

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

3/3

Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. - vnesení nemovitých věcí

3/4

Změna stavebníka 2 RD v lokalitě Březinky

4

Správa nemovitostí

4/1

Diagnostika fasády ZŠ Komenského čp.15
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4/2

Výpověď Smlouvy o nájmu nebytový prostor, Komenského 14

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
30.11.2020

4/5

Zápis ze 168. zasedání Bytové komise ze dne 09.12.2020

5

Rozvoj

5/1

Pasport městského mobiliáře

5/2

VZ - Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy
Němcové a T.G. Masaryka Nové Město nad Metují

5/3

VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad
Metují_část digitální protipovodňový plán

5/4

VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují

5/5

Dodatek ke SOD na přírodní zahradu MŠ na Františku

5/6

Úprava chodníku TGM

5/7

Smlouva o právu provést stavbu - vodoměrná šachta RD ve Spech na pozemku
města

5/8

SOD na zpracování Změny č. 3 ÚP Nového Města nad Metují

5/9

Podrobnější informace k vybraným oblastem podpory EU 2021+

5/10

Kamenný most ve Vrchovinách - návrh technického řešení

5/11

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

5/12

Aktualizace vnitřních předpisů OMM

5/13

Pozemky s bývalou kotelnou na Malecí

5/14

Dodatek č. 557/B1/2020/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze
SFDI

5/15

Ustanovení Pracovní skupiny "Stará škola v Krčíně"

5/16

PD - Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - dodatek č. 4

6

Finance

6/1

Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek - RO

6/2

Navýšení § 5311 – městská policie (platy a pojistné) - RO

6/3

Navýšení § 3612 - bytové hospodářství - RO

6/4

Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

6/5

Přesun v § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň - RO
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7

Různé

7/1

Veřejná zakázka malého rozsahu Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují

7/2

Předpisový řád

7/3

Aktualizace příloh Organizačního řádu

7/4

Platnost stávajícího plánu sociálních služeb

7/5

Servisní a materiálová smlouva

7/6

Pravidla pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v
Novém Městě nad Metují

7/7

Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)

8

Diskuse

8/1

Informace MST o aktualizaci strategického plánu

8/2

Šířka cyklostezky u Ammannu

8/3

Cyklostezka Obora - kácení a výsadba stromů

8/4

MST - připomínka ke kontejnerům na odpad

8/5

Most pod zámkem
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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 tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

13:00 - 13:05
13:05 - 13:35
13:35 - 13:50
13:50 - 14:10
14:10 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30

ST
OŠKS
OMM
OMM
OMM
OF

Odůvodnění:
Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - doplněny dva body OF a ORM - v tomto smyslu upraven program a usnesení.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 55-3143/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 55:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 14.12.2020

2.
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13

Školství, kultura a sport
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - ZŠ Komenského
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - ZŠ Školní
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 - "ZŠ a MŠ Krčín"
Zápis č. 68 z jednání ŠR při ZŠ Komenského
Zápis č. 14 z jednání ŠR při ZŠ Školní
Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Žádost o přerušení provozu - MŠ Vrchoviny
Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní
Informace o úhradě stravného - ZŠ Školní
Informace MKN o změně výše čtenářských poplatků
Žádost Sportovního centra o mimořádnou dotaci
Střednědobý výhled a rozpočet PO na rok 2021
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2/14
2/15

Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad
Metují
Pravidla pro udělování čestného občanství a dalších ocenění

3/4

Majetkoprávní úkony
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na části
p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny
Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAVU na pozemku města p. p. č. 670/1 v k. ú. Krčín v
areálu TS
Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s.- vnesení nemovitých věcí
Změna stavebníka 2 RD v lokalitě Březinky

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

Správa nemovitostí
Diagnostika fasády ZŠ Komenského čp.15
Výpověď Smlouvy o nájmu nebytový prostor, Komenského 14
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.11.2020
Zápis ze 168. zasedání Bytové komise ze dne 09.12.2020

5.
5/1
5/2

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
Pasport městského mobiliáře
VZ - Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T.G.
Masaryka Nové Město nad Metují
VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují_část
digitální protipovodňový plán
Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují
Dodatek ke SOD na přírodní zahradu MŠ na Františku
Úprava chodníku TGM
Smlouva o právu provést stavbu - vodoměrná šachta RD ve Spech na pozemku města
SOD na zpracování Změny č. 3 ÚP Nového Města nad Metují
Podrobnější informace k vybraným oblastem podpory EU 2021+
Kamenný most ve Vrchovinách - návrh technického řešení
Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky
Aktualizace vnitřních předpisů OMM
Pozemky s bývalou kotelnou na Malecí
Dodatek č. 557/B1/2020/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI
Ustanovení Pracovní skupiny "Stará škola v Krčíně

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

Finance
Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek - RO
Navýšení § 5311 – městská policie (platy a pojistné) - RO
Navýšení § 3612 - bytové hospodářství - RO
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu

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

Různé
Veřejná zakázka malého rozsahu Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují
Předpisový řád
Aktualizace příloh Organizačního řádu
Platnost stávajícího plánu sociálních služeb
Servisní a materiálová smlouva
Pravidla pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém Městě nad
Metují
Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)

3
3/1
3/2
3/3

5/3

7/7
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8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 14.12.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 55 viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 55-3144/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění přílohy k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

2/1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ Komenského
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitel "ZŠ Komenského" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 55-3145/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění
příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ Školní
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka "ZŠ Školní" Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 55-3146/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy Nové Město nad Metují, Školní
1000, okres Náchod za školní rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění přílohy
k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/3 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020 – ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
V souladu se "Zásadami upravujícími povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli"
předkládá ředitelka ZŠ a MŠ Krčín Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení. V minulých letech byli
ředitelé zváni do RM k projednání těchto výročních zpráv. Nyní, z důvodu koronaviru, budou
„zprávy“ předkládány pouze touto formou a případné dotazy a připomínky radních budou
řešeny prostřednictví OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 55-3147/20
RM byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti Základní školy a Mateřské školy Krčín za školní
rok 2019/2020 a bere tuto zprávu na vědomí ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/4 Zápis č. 68 z jednání ŠR při ZŠ Komenského
Identifikace:
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Vzhledem k epidemické situaci bylo jednání provedeno elektronickou komunikací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - dotaz ke všem zápisům ze školských rad (2/4 - 2/6) - byla schválena výroční
zpráva na dálku, není formálnost příliš velká?
Vedoucí OŠKS - letošní rok je mimořádný, Školská rada musí ze zákona projednat a schválit
výroční zprávu, ale vzhledem ke koronavirovým opatřením se nesmí sejít. Vyřešilo se to
korespondenčně - členové ŠR obdrželi výroční zprávu, předsedovi ŠR zaslali připomínky,
ředitelka školy zprávu doplnila a opravila. Definitivní výroční zpráva byla předložena ŠR, po
schválení na dálku ji předsedkyně poslala řediteli školy a ten zřizovateli.
Ing. Maur - rozpočty škol - bude ŠR projednávat až bude schválen rozpočet města? Tímto
dotazem směřuje k řešení situace ve ŠJ v Krčíně. Ve vyjádření města na ZM jsme připustili,
že je kuchyň ŠJ ve špatném technickém stavu, v návrhu rozpočtu města se ale neobjevila
položka na opravu. Vedoucí OŠKS - podal vysvětlení, jak celá situace probíhala. Od října se
vedla jednání o požadavku na zakoupení kotlů a myček. Bylo řešeno s OSN, proběhla
návštěva v kuchyni, poté schůzka ředitelky u ST. ST - nyní je rozhodnutí o dalším postupu na
ředitelce školy. Na to pak můžou navázat záležitosti související s financováním. Kuchyň je
schopna dále vařit, ale některou techniku je třeba řešit. Radní se v diskusi přikláněli k tomu
zachovat vyváření v Krčíně ve ŠJ, tj. zajistit obměnu techniky atd.
MST - dotaz na pana Kupku - je skutečně rozdíl o 100 žáků mezi počtem žáků v ZŠ
Komenského a ZŠ Malecí (na Malecí o cca 100 žáků více.)? Vedoucí OŠKS - počet žáků v
ZŠ Komenského se v posledních letech snižoval, naopak v ZŠ Malecí se počet zvyšoval.
Všem radním bude zaslána tabulka s grafy, jak se vyvíjel počet žáků v ZŠ a dětí v MŠ. Do
další diskuse se zapojili Ing. Prouza, Mgr. Hylský, Ing. Němeček.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 55-3148/20
RM byla seznámena se zápisem č. 68 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Komenského 15, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na
vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/5 Zápis č. 14 z jednání ŠR při ZŠ Školní
Identifikace:
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Vzhledem k epidemické situaci bylo jednání provedeno elektronickou komunikací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 55-3149/20
RM byla seznámena se zápisem č. 14 z jednání Školské rady při Základní škole Nové Město nad
Metují, Školní 1000, okres Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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2/6 Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2019/2020.
Vzhledem k epidemické situaci bylo jednání provedeno elektronickou komunikací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele školských rad při základních školách.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 55-3150/20
RM byla seznámena se zápisem z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Krčín,
ve znění přílohy k tomuto bodu, a bere tento zápis na vědomí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/7 Žádost ZŠ a MŠ Krčín o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru
Identifikace:
Ředitelka ZŠ a MŠ Krčín žádá RM o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního
projektu OBĚDY PRO DĚTI. Finanční dar bude přijat prostřednictvím ZŠ a MŠ Krčín, která jej
použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně pro 10 žáků ve školním roce
2020/2021, a to v období ode dne 01.01.2021 do dne 30.06.2021. Celkem se jedná o finanční
dar ve výši 30 976 Kč.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele škol a školských zařízení.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 55-3151/20
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu
Krčín od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY
PRO DĚTI v celkové výši 30 976 Kč. Dar je určen výhradně k uhrazení stravného ve školní jídelně
pro celkem 10 žáků, a to v období ode dne 01.01.2021 do dne 30.06.2021.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/8 Žádost o přerušení provozu - MŠ Vrchoviny
Identifikace:
Zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Krčín, pracoviště MŠ Vrchoviny žádá RM o souhlas s
přerušením provozu mateřské školy dne 23.12.2020. V tento den odhlásilo své děti 18 rodičů
z 20. Rodičům zbývajících 2 dětí bylo nabídnuto na tento den místo v MŠ Krčín. Zaměstnanci
MŠ Vrchoviny budou dne 23.12.2020 čerpat řádnou dovolenou.
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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: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 55-3152/20
RM souhlasí s přerušením provozu Základní školy a Mateřské školy Krčín, pracoviště Mateřská
škola Vrchoviny, dne 23.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/9 Oznámení o vyhlášení volných dnů pro žáky - ZŠ Školní
Identifikace:
Ředitelka ZŠ Školní informuje zřizovatele o vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních
důvodů ve dnech 21. a 22.12.2020. Důvodem je situace ve školní jídelně, kdy vedoucí je
nemocná a ostatní zaměstnanci jsou v karanténě. Vaření je v současné době zajištěno
brigádníky.
Odůvodnění:
Vyjádření OSKS: Dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je v kompetenci ředitele školy
vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce, a to ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických (např. nutnost opravy určitého zařízení ve škole, připojení
volného dne z organizačních důvodů ke státnímu svátku). Pokud se nejedná o
nepředvídatelné situace, oznámí ředitel školy důvody vyhlášení volného dne zřizovateli.
Doporučujeme vzít na vědomí.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS - v případě, že budou na tyto dva dny vyhlášeny celostátně prázdniny, škola
volné dny pro žáky nevyužije.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 55-3153/20
RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů pro žáky z organizačních důvodů v Základní škole Nové
Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod, a to ve dnech 21. a 22.12.2020.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/10 Informace o úhradě stravného - ZŠ Školní
Identifikace:
Ředitelka ZŠ Školní informuje RM o vyúčtování stravného poskytnutého dětem v rámci
"určených" škol pro zaměstnance bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů
zdravotních a sociálních služeb a dalších. Škola vynaložila na zajištění stravy pro tyto děti
částku ve výši 6.428 Kč, kterou uhradí z příspěvku od zřizovatele.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: ZŠ Školní byla jednou ze škol, kterou určil hejtman Královéhradeckého kraje
pro děti zaměstnanců IZS. Zástupci KÚ hodnotili školu velmi dobře, se zajištěním programu
pro děti a stravování nebyly žádné problémy. V současné době kraj zjišťuje, jakým způsobem
bylo uhrazeno stravování těchto dětí. Vedení škol bylo vyzváno, aby úhradu stravování
projednalo se svým zřizovatelem, případně je možné obrátit se na kraj. Z důvodu složitější
administrace, kterou schvalují orgány kraje, by došlo k poskytnutí finančních prostředků až
začátkem příštího roku. Vzhledem k částce 6.428 Kč ředitelka školy navrhla uhradit stravování
z příspěvku od zřizovatele. Doporučujeme vzít na vědomí a poděkovat škole za perfektní
zvládnutí všech úkolů vyplývajících z činnosti "určených" škol.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 55-3154/20
RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres
Náchod o úhradě stravného poskytnutého dětem v rámci "určených" škol ve výši 6.428 Kč z
příspěvku od zřizovatele.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 55-3155/20
RM děkuje vedení Základní školy Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod a všem
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy za velmi dobrou práci v době koronavirové
pandemie při poskytování zázemí dětem zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie,
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a dalším.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/11 Informace MKN o změně výše čtenářských poplatků
Identifikace:
Ředitelka MKN informuje o navýšení čtenářských - členských poplatků od 01.01.2021. U dětí,
studentů a seniorů nad 65 let z 60 Kč na 90 Kč za rok, u dospělých ze 120 Kč na 180 Kč za
rok.
Odůvodnění:
Vyjádření ředitelky MKN: Důvodem navýšení je nutnost hledání možností vylepšení rozpočtu
MKN.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 2/11 USNESENÍ č. RM 55-3156/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu informaci ředitelky Městské knihovny Nové
Město nad Metují o změně výše čtenářských - členských poplatků s platností od 01.01.2021: u dětí,
studentů a seniorů nad 65 let z 60 Kč na 90 Kč za rok, u dospělých ze 120 Kč na 180 Kč za rok.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/12 Žádost Sportovního centra o mimořádnou dotaci
Identifikace:
Předsedkyně spolku Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. žádá RM o mimořádnou
dotaci ve výši 45 tis. Kč na opravu tepelného čerpadla.
Odůvodnění:
Vyjádření OF a OŠKS: Vzhledem k tomu, že se jedná o provozní výdaj, poskytnutí dotace nad
rámec schválené částky nedoporučujeme.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OŠKS - Sportovní centrum nedostalo v letošním roce dotaci z rozpočtu města. Nyní
žádají o mimořádnou dotaci na opravu tepelného čerpadla. Vzhledem ke koronavirové
epidemii byl areál téměř celý rok uzavřen, příjmy byly téměř nulové, podle vyjádření
předsedkyně je mimořádná dotace jediná cesta, jak problém vyřešit. MST - v žádosti zaznělo,
že i částečný příspěvek by byl akceptovatelný. OŠKS - budou vděční za jakoukoliv částku, 45
tis Kč je cena celé opravy.
Po diskusi radní hlasovali o částce 20 tisíc - pro 4, proti 2. Radní ve stejném poměru hlasů pak
schválili i RO.
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 55-3157/20
RM schvaluje mimořádnou dotaci ve výši 20 tis. Kč Sportovnímu centru Nové Město nad Metují,
z.s. a pověřuje ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle platné vzorové smlouvy o
poskytnutí dotace.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 2/12 USNESENÍ č. RM 55-3158/20
RM schvaluje RO - dotace pro Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. - oprava čerpadla
ve výši 20 tis. Kč (§ 3419). Dotace bude pokryta přesunem v rámci § 3419 z ostatních výdajů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/13 Střednědobý výhled a rozpočet PO na rok 2021
Identifikace:
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizací
zákona č. 250/2000 Sb., mají příspěvkové organizace města od roku 2018 povinnost sestavit,
zveřejnit a mít zřizovatelem schválený střednědobý výhled na roky 2022-2023 a rozpočet na
rok 2021.
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Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele PO a příslušných právních předpisů. Za všechny
PO zveřejňuje střednědobý výhled na roky 2022-2023 a rozpočet na rok 2021 na stránkách
města OŠKS.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/13 USNESENÍ č. RM 55-3159/20
RM schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy jejich
rozpočtů pro roky 2022-2023 ve znění příloh k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/14 Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové
Město nad Metují
Identifikace:
RM 47 dne 25.08.2020 usnesením č. RM 47-2722/20 uložila OŠKS ve spolupráci s ÚKIA a
PRAV a po projednání v KSPORT předložit RM ke schválení aktualizované "Zásady pro
výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují".
Aktualizace je nyní předložena RM ke schválení pod názvem "Pravidla pro výpočet výše
dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují". Aktualizace spočívá
v tom, že je nově stanoven věk pro děti a mládež do 23 let (dosud bylo do 18 let). Touto
změnou se věk sjednotil s pravidly pro žádost o dotaci v programu "Můj klub" vyhlašovaném
MŠMT. Dále je v pravidlech definován novoměstský člen (dříve bylo uvedeno jen v příloze). V
článku 3 je vyškrtnut odstavec 2, ve kterém byli vyjmenováni příjemci dotace v oblasti "Provoz
sportovních areálů". To je nyní součástí přílohy k "Pravidlům". V celém dokumentu je na místo
"Zásady" uvedeno "Pravidla".
Odůvodnění:
Nová Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům byla zpracována ve spolupráci
UKIA a PRAV. Vzhledem k aktuální situaci s epidemií koronaviru neproběhlo jednání
KSPORT v běžném režimu, ale všichni členové KSPORT byli s novými "Pravidly" seznámeni
prostřednictvím e-mailu, k navrhované aktualizaci zásad se vyjádřili elektronicky a téměř
jednohlasně souhlasí. Pouze zástupce spolku YOSHINKAN nesouhlasí se zvýhodněním
mládeže, považuje to za diskriminaci dospělých.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 55-3160/20
RM schvaluje Pravidla pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové
Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 2/14 USNESENÍ č. RM 55-3161/20
RM ukládá OŠKS informovat sportovní kluby působící ve městě Nové Město nad Metují o schválení
Pravidel pro výpočet výše dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

2/15 Pravidla pro udělování čestného občanství a dalších ocenění
Identifikace:
ZM 112 dne 25.02.2016 schválilo usnesením č. ZM 112–7399/16 Zásady pro udělování
čestného občanství a dalších ocenění města Nové Město nad Metují. Na základě opatření z
interního auditu k provedené revizi vnitřních předpisů MěÚ předkládá OŠKS ke schválení
aktualizovaná Pravidla pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové
Město nad Metují. Aktualizace spočívá v tom, že v celém textu je slovo "Zásady" nahrazeno
slovem "Pravidla".
Odůvodnění:
Aktualizace "Pravidel" byla konzultována s UKIA a PRAV.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 2/15 USNESENÍ č. RM 55-3162/20
RM schvaluje Pravidla pro udělování čestného občanství a dalších ocenění města Nové Město nad
Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

3/1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na části p. p. č. 2043/1 v k. ú. Vrchoviny
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, požádala dne
25.11.2020 prostřednictvím svého zmocněnce fy. ELEKTRO COMP spol. s.r.o., se sídlem
Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021379/VB/01- Vrchoviny - knn pro
p.č. 245/3, celkovém rozsahu cca 10 bm (přepočet 8 m2) na části pozemku p.p.č. 2043/1 v k.
ú. Vrchoviny ve vlastnictví města.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m2 pozemku zatíženého + DPH v zákonné výši. Odborné útvary souhlasí s
uzavřením smlouvy.
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Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 55-3163/20
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2021379/VB/01- Vrchoviny - knn pro p.č. 245/3, se spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem:
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, k části pozemku p.p.č. 2043/1 v k.ú. Vrchoviny a obci
Nové Město nad Metují v majetku města, v rozsahu cca 10 bm (přepočet 8 m2) dle situačního náčrtu
za cenu 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši (skutečný rozsah věcného břemene a cena bude
upřesněna až po vyhotovení GP), ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/2 Koupě budovy z vlastnictví ALKSTAVU na pozemku města p. p. č. 670/1 v k. ú.
Krčín v areálu TS
Identifikace:
Budova ve vlastnictví fy. ALKSTAV dočasně postavená na pozemku ve vlastnictví města,
p.p.č. 670/1 o výměře cca 108 m2 v k. ú. Krčín, v areálu Technických služeb v Krčíně. Užívání
budovy i nezastavěné části u budovy je dosud řešeno formou nájemní smlouvy. Fy. ALKSTAV
nabízí městu budovu k odkoupení, viz žádost, která je přílohou k tomuto projednávanému
bodu, a to z důvodu ukončení své podnikatelské činnosti do cca konce února 2021.
Odůvodnění:
Záznamy z jednotlivých jednání ve věci kolem případné koupě budovy z vlastnictví Alkstav
jsou uvedeny v souhrnném materiálu zpracovaném OMP v příloze k tomuto projednávanému
bodu. OMP sděluje, že prioritní je v tuto chvíli nechat zpracovat znalecký posudek na
uvedenou budovu tak, aby se využil čas před případným projednáním dané záležitosti v ZM
17 v únoru 2021 a pak dát opětovně prostor ještě k dovyjádření se odborným útvarům.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o možnostech řešení, o dočasnosti stavby a její rekolaudaci na stavbu
trvalou na zakoupení haly a její ceně a o jejím využití a případném pronájmu. Radní se shodli,
že dále bude jednáno po zpracování znaleckého posudku.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 55-3164/20
RM ukládá OMM zajistit znalecký posudek, z důvodu zjištění kupní ceny v místě a čase obvyklé, na
budovu ve vlastnictví fy. Alkstav s.r.o. v likvidaci postavenou na pozemku ve vlastnictví města p. p.
č. 670/1 v k. ú. Krčín, za účelem jejího případného odkoupení do vlastnictví města Nové Město nad
Metují.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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3/3 Vypořádání majetkových vztahů k pozemkům se společností Vodovody a
kanalizace Náchod, a.s. - vnesení nemovitých věcí
Identifikace:
V rámci majetkoprávních narovnání se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují přijalo dne 17.09.2020 na svém zasedání
následující usnesení pod č. ZM 14 - 484/20: " ZM schvaluje uzavření prohlášení vkladatele o
vnesení nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve znění přílohy k tomuto bodu, mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a již zmiňovanou společností, týkající se
těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3 o výměře 528 m2, pozemku p. p. č. 861/2 o výměře
575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2, pozemku st. p. č. 748 o výměře 34 m2,
pozemku st. p. č. 728 o výměře 561 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a dále pozemku p.
p. č. 222/2 o výměře 1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou infrastrukturou ve
vlastnictví města navazující na stávající stavby vodojemů v hodnotě nepeněžitého vkladu ve
výši ceny obvyklé již uvedených oceňovaných pozemků v částce 552.430 Kč, stanovené
znaleckým posudkem č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p. Ing. Danielem
Jakwerthem z Trutnova, s podmínkou, že náklady na vklad práva do KN uhradí společnost
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ZM pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k
danému bodu v ZM".
Dne 17.09.2020 bylo uzavřeno Prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do
základního kapitálu společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Dne 14.10.2020 byl
podán již zmiňovanou společností návrh na vklad do katastru u Katastrálního pracoviště v
Náchodě. Dne 23.11.2020 jsme obdrželi z uvedeného katastrálního pracoviště Seznámení s
podklady pro rozhodnutí, ve kterém nás seznamují, že není možné vklad práva povolit, a to z
důvodu, že město svůj záměr vnést výše uvedené nemovité věci do zmiňované společnosti
nezveřejnilo dle § 39 zákona o obcích.
Odůvodnění:
Souhrnné stanovisko OMP a PRAV týkající se postupu k dané záležitosti, je uvedeno v příloze
k tomuto projednávanému bodu.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních odpověděl vedoucí OMP s tím, že pro město to jsou nepotřebné pozemky a
jejich převod byl již schválen i v ZM v září 2020, je ale nutné pro právní platnost provést
vyvěšení záměru.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 55-3165/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města vnesení nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO: 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod, ve znění
přílohy k tomuto bodu, týkající se těchto pozemků: pozemku p. p. č. 861/3 o výměře 528 m2,
pozemku p. p. č. 861/2 o výměře 575 m2, pozemku p. p. č. 715/3 o výměře 917 m2, pozemku st. p.
č. 748 o výměře 34 m2, pozemku st. p. č. 728 o výměře 561 m2 vše v k. ú. Nové Město nad Metují a
dále pozemku p. p. č. 222/2 o výměře 1344 m2 v k. ú. Spy, které jsou veřejnou technickou
infrastrukturou ve vlastnictví města navazující na stávající stavby vodojemů v hodnotě nepeněžitého
vkladu ve výši ceny obvyklé již uvedených oceňovaných pozemků v částce 552.430 Kč, stanovené
znaleckým posudkem č. 1335-21/2020 ze dne 07.04.2020, znalcem p. Ing. Danielem Jakwerthem z
Trutnova, s podmínkou, že správní poplatek za opakovaný náklad na vklad práva do KN uhradí
město.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
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HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/4 Změna stavebníka 2 RD v lokalitě Březinky
Identifikace:
FATO a.s., člen holdingu FATO se sídlem Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové, IČO
27467031 (dále jen "žadatel"), tak jako v řadě podobných případů v předchozích letech, dne
07.12.2020 požádal o projednání v orgánech města (vždy to byla rada města) o souhlas se
změnou stavebníka ve Smlouvě o podmínkách provedení stavby, kterou dne 12.12.2013
uzavřel p. [osobní údaj odstraněn] s městem Nové Město nad Metují na 3 rodinné domy na
pozemcích p.p.č. 694/1, 686/46, 2073/1 a 658/9 vše v k.ú. Nové Město nad Metují v lokalitě
Březinky, ve smyslu uzavřené kupní smlouvy ze dne 02.05.2005, ve znění změn a dodatků
uzavřených s městem Nové Město nad Metují a žadatelem.
Pan [osobní údaj odstraněn] neuzavřel s žadatelem kupní smlouvu, jak je uvedeno v žádosti
žadatele, která je přílohou k tomuto projednávanému bodu, ale o uzavření kupní smlouvy na
pozemek (dle současného stavu se jedná o p.p.č. 2073/1 o výměře 72 m2 a p.p.č. 694/1 o
výměře 1040 m2 oddělené dle GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020) pro 1 RD (celkem
výměra k zastavění 1.112 m2) mají dle sdělení žadatele zájem, manželé [osobní údaj
odstraněn] . Smlouva o podmínkách provedení stavby je uvedena v příloze k tomuto
projednávanému bodu.
Dále pan [osobní údaj odstraněn] neuzavřel s žadatelem kupní smlouvu, jak je uvedeno v
žádosti žadatele, která je přílohou k tomuto projednávanému bodu, ale o uzavření kupní
smlouvy na pozemek (dle současného stavu se jedná o p.p.č. 694/13 o výměře 679 m2
oddělený dle GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020 a p.p.č. 696/46 o výměře 264 m2) pro 1
RD (celkem výměra k zastavění 943 m2) mají dle sdělení žadatele zájem, pan [osobní údaj
odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn] . Smlouva o podmínkách provedení stavby je
rovněž uvedena v příloze k tomuto projednávanému bodu.
Odůvodnění:
Uzavření smlouvy umožní zájemcům o stavbu posledních 2 RD v dané lokalitě ze strany
žadatele a může tak dojít k odkoupení příslušných pozemků z vlastnictví FATO určených pro
výstavbu 2 RD podle podmínek smlouvy o provedení stavby a RD tak ve skutečnosti
zrealizovat. Pozemky budou v tom tvaru, jak bylo schváleno dle zastavovací studie.
Vysvětlení: Bachura Pavel - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Mimo rámec tohoto bodu byli radní informováni o aktuální situaci v jednáních o směně
pozemků pro cyklostezku Ammann - Vrchoviny.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 55-3166/20
RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují a manžely panem [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn] , na
tyto nemovité věci: p.p.č. 2073/1 o výměře 72 m2 a p.p.č. 694/1 o výměře 1040 m2, jejichž výměra
byla změněna dle GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu a
pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 55-3167/20
RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby uzavřenou mezi městem Nové
Město nad Metují a panem [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn] , na tyto
nemovité věci: p.p.č. 696/46 o výměře 264 m2 a p.p.č. 694/13 o výměře 679 m2, jehož výměra byla
změněna dle GP č. 2299-622/2020 ze dne 02.11.2020, ve znění přílohy k tomuto bodu a pověřuje
ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

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

4/1 Diagnostika fasády ZŠ Komenského čp.15
Identifikace:
Na základě usnesení RM č. 42-2415/20 čl. 3/16 uložila OMM zajistit diagnostiku rozsahu
degradace uliční části fasády na ZŠ Komenského čp. 15 a na základě jejího výsledku předložit
návrh její opravy.
Odůvodnění:
OSN oslovilo firmu, která na základě požadavku provedla pomocí horolezecké techniky
průzkum (diagnostiku) rozsahu degradace uliční části fasády na objektu ZŠ Komenského čp.
15 a na základě výsledku předkládáme návrh její opravy, který je uveden v příloze. Návrh
řešení opravy fasády byl konzultován s OVRR (SPP) a ARCH, viz přílohy: Oznámení o
zahájení řízení a Vyjádření ARCH.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Příchod Ing. Dostála. Po diskusi o stavu fasády, možnosti jejich oprav, možnosti reklamace
související s výměnou oken apod. se radní shodli v tom, že k projednání a vyjádření bude tato
záležitost ještě postoupena do Komise pro výstavbu a rozvoj a dále že bude prověřena
případná možnost reklamace prací souvisejících s výměnou oken a zásahů do fasády.
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 55-3168/20
RM byla seznámena s diagnostikou rozsahu degradace fasády z uliční části objektu ZŠ
Komenského čp.15 a návrhem její opravy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 55-3169/20
RM ukládá OMM zařadit sanaci uliční části fasády objektu ZŠ Komenského k projednání do KVR.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 31.05.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 55-3170/20
RM ukládá OMM prověřit záruční lhůtu na práce související s výměnou oken na ZŠ Komenského
směrem do ul. Komenského.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Výpověď Smlouvy o nájmu nebytový prostor, Komenského 14
Identifikace:
Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 14, ul. Komenského v Novém
Městě nad Metují, o celkové výměře 202,3 m2. Smlouva uzavřená dne 29.08.2008 mezi
městem Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a panem Marcelem Rydlem, Zašovská 461,
Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou, IČO: 15463265. Nájemce podal v souladu s nájemní
smlouvou ke dni 30.11.2020 výpověď této Smlouvy. Nájemné dle Smlouvy skončí uplynutím
tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 28.02.2021. Ve své výpovědi nájemce žádá o zkrácení
výpovědní lhůty na 2 měsíce, tzn. ke dni 31.01.2021.
Odůvodnění:
Podání výpovědi je v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o podmínkách ze strany města, které by byly dány v případě souhlasu se
zkrácenou lhůtou výpovědi na 2 měsíce, tzn. ke dni 31.01.2021. Podmínkou bude zaplacení
veškerého dlužného nájemného k termínu podpisu příslušné dohody o zkrácené lhůtě. Jeden
radní byl na vlastní žádost vyloučen z hlasování pro možnou podjatost.
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 55-3171/20
RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 14, ul.
Komenského, o celkové výměře 202,3 m2, sepsané mezi městem Nové Město nad Metují, IČO:
00272876, a panem Marcelem Rydlem, Zašovská 461, Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou, IČO:
15463265, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
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K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 55-3172/20
RM schvaluje na základě žádosti nájemce zkrácení výpovědní lhůty na 2 měsíce, tj. ukončit
nájemné nebytových prostor dohodou ke dni 31.01.2021 s tím, že před podpisem této dohody, bude
uhrazeno veškeré dlužné nájemné, včetně nájemného za měsíc leden 2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2020.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 55-3173/20
RM bere na vědomí přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 30.11.2020 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/4 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
30.11.2020
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 30.11.2020 .
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 55-3174/20
RM bere na vědomí přehled neplatičů nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do
dne 30.11.2020 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Zápis ze 168. zasedání Bytové komise ze dne 09.12.2020
Identifikace:
Zápis ze 168. zasedání Bytové komise konané dne 09.12.2020 .
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
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Vysvětlení: Tichý Petr - vedoucí OSN
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 55-3175/20
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 168. zasedání Bytové komise konané dne 09.12.2020, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

5/1 Pasport městského mobiliáře
Identifikace:
RM usnesením č. RM 42-2428/20 ze dne 15.06.2020 pověřila OMM ve spolupráci s ARCH k
vytvoření manuálu městského mobiliáře a do tohoto zařazení kontejnerových stání pro
jednotnost budoucího stylu kontejnerových stání a zvážit možnost barevného provedení
uvedených kontejnerových stání dle vhodnosti pro konkrétní lokality. Nyní je zpracovaný
manuál předkládán RM na vědomí.
Odůvodnění:
OMM ve spolupráci s ARCH zpracovalo návrh manuálu městského mobiliáře. V manuálu je
rozlišeno umisťování městského mobiliáře do 4 částí, a to městská památková rezervace, ul.
Komenského, ochranné pásmo městské památkové rezervace a ostatní části města včetně
místních částí. Barevné řešení kontejnerových stání a ostatního mobiliáře bude jednotné a
nebude činit rozdíly mezi lokalitami.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Z diskuse radních vyplynul požadavek předkládat v duchu manuálu návrhy na úpravy
jednotlivých kontejnerových stanovišť ke schválení do RM ještě před jejich realizací.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 55-3176/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu předložený manuál městského mobiliáře a
ukládá OMM předkládat návrh na umístění kontejnerového stanoviště vč. zvolené varianty před
realizací do RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 VZ - Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a
T.G. Masaryka Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 08.12.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní,
Boženy Němcové a T. G. Masaryka Nové Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V termínu pro podání nabídek byla doručena pouze 1 nabídka. Uchazeč byl požádán o
doplnění chybějících dokladů a údajů, které ve stanoveném termínu doplnil.
V rozpočtu města na rok 2021 je navržena částka na tuto akci ve výši 400 tis. Kč na položce
OVRR, zbývajících 100 tis. se předpokládá k úhradě až v roce 2022.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Dotazy Mgr. Hylského byly ze strany OMM vyřízeny v rámci e-mailové komunikace.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 55-3177/20
RM souhlasí na základě protokolu o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek se zadáním
veřejné zakázky „Změna č. 1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní, Boženy Němcové a T.
G. Masaryka Nové Město nad Metují“ fyzické osobě Ing. arch. Pavlovi Zadrobílkovi, Brožíkova 1567,
50012 Hradec Králové, IČO: 44414471, za nabídkovou cenu 496.100 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 55-3178/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Změna č.1 regulačního plánu území mezi ulicemi Nádražní,
Boženy Němcové a T.G. Masaryka Nové Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a
Ing. arch.Pavlem Zadrobílkem, Brožíkova 1567, 50012 Hradec Králové, IČO: 44414471, za
nabídkovou cenu 496.100 Kč včetně DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/3 VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad
Metují_část digitální protipovodňový plán
Identifikace:
Dne 08.12.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové
Město nad Metují_část digitální protipovodňový plán“. Hodnotící komise předkládá RM
protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
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Odůvodnění:
V termínu pro podání nabídek byly doručeny 2 nabídky.
Zakázka je součástí projektu Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město
nad Metují, na které má město vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu soudružnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace činí 70 % z celkových způsobilých
výdajů akce (kromě realizačních výdajů jsou způsobilé i výdaje za PD a administraci VZ).
V návrhu Rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2021 je vyčleněna částka 4.800 tis.
Kč, která zahrnuje náklady na pořízení digitálního povodňového plánu, který je předmětem
této zakázky, dále pořízení a instalaci varovného a informačního systému, který je předmětem
zakázky „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují“ a
náklady na TDI. Předpokládaná výše dotace na projekt na základě vysoutěžených cen 3,3 mil.
Kč. Po předložení uzavřených smluv na Fond bude vydáno opravné Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. O proplacení bude požádáno po realizaci projektu (podzim 2021).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 55-3179/20
RM souhlasí na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené hodnotící komisí se zadáním
veřejné zakázky „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují_část
digitální protipovodňový plán“ firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Praha
5, Smíchov, IČO: 47116901, za nabídkovou cenu 199.650 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 55-3180/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové
Město nad Metují_část digitální protipovodňový plán“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Praha 5, Smíchov, IČO: 47116901, za
nabídkovou cenu 199.650 Kč včetně DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím
podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 VZ - Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují
Identifikace:
Dne 08.12.2020 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové
Město nad Metují“. Hodnotící komise předkládá RM protokol o otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek.
Odůvodnění:
V termínu pro podání nabídek byly doručeny 2 elektronické nabídky.
Zakázka je součástí projektu Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město
nad Metují, na který má město vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu soudružnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace činí 70 % z celkových způsobilých
výdajů akce (kromě realizačních výdajů jsou způsobilé i výdaje za PD a administraci VZ).
V návrhu Rozpočtu města Nové Město nad Metují na rok 2021 je vyčleněna částka 4.800 tis.
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Kč, která zahrnuje náklady na pořízení a instalaci varovného a informačního systému, který je
předmětem této zakázky, dále pořízení digitálního povodňového plánu, který je předmětem
zakázky „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují_část
digitální protipovodňový plán“ a náklady na TDI. Předpokládaná výše dotace na projekt na
základě vysoutěžených cen je 3,3 mil. Kč. Po předložení uzavřených smluv na Fond bude
vydáno opravné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. O proplacení bude požádáno po realizaci
projektu (podzim 2021).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 55-3181/20
RM souhlasí na základě zprávy o hodnocení nabídek předložené hodnotící komisí se zadáním
veřejné zakázky „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové Město nad Metují“ firmě
TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO:47307781, za nabídkovou cenu
4.329.866 Kč včetně DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 55-3182/20
RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Protipovodňový varovný a informační systém města Nové
Město nad Metují“ mezi městem Nové Město nad Metují a firmou TELMO a.s., Štěrboholská 560/73,
102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO:47307781, za nabídkovou cenu 4.329.866 Kč včetně DPH, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Dodatek ke SOD na přírodní zahradu MŠ na Františku
Identifikace:
OMM předkládá dodatek č. 1 k SOD prodloužení termínu realizace Přírodní zahrady MŠ Na
Františku, Nové Město nad Metují na základě žádosti firmy Hřiště 8D, Rybkova 23, 602 00
Brno, která uvádí, že termín nejsou schopni dodržet z důvodu aktuálního onemocnění COVID19 na jejich výrobním oddělení. Dodatek č. 1 tedy upravuje původní termín dokončení z
původního 18.12.2020 následovně:
V původním termínu dle SOD proběhne do 18.12.2020:
realizace zahradních prací a výsadby (vyjma trávníků, výsadby keřů a trvalek, květnaté louky,
bylin do kruhových záhonů a výsadba 2 ks stromů – 1ks Quercus robus a 1 ks Aesculus
hippocastanum)
dodání a instalace Pozorovatelny ve tvaru pyramidy vč. šikmé sítě (nástup na pozorovatelnu)
a Skluzavka k pozorovatelně ve tvaru pyramidy
dodávka a umístění Ježkovníku
dodávka a umístění Krmítka
dodávka a umístění Hmatového chodníku
Dodání a instalace zbývajících herních a výukových prvků a provedení terénních úprav
proběhne nejpozději do 28.2.2021 v závislosti na klimatických podmínkách a založení trávníku
a realizace zbývající výsadby keřů a trvalek, květnaté louky, bylin do kruhových záhonů a
výsadba 2 ks stromů – 1ks Quercus robus a 1 ks Aesculus hippocastanum proběhne
nejpozději do 15.5.2021 v závislosti na klimatických podmínkách.
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Odůvodnění:
Prodloužení termínu dokončení investiční akce "Přírodní zahrada na Františku" je nutné z
důvodu aktuálního onemocnění COVID-19 na jejich výrobním oddělení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz, zda posuny termínů nebudou mít vliv na dotace. OMM - nebudou - řeší
projektová manažerka - projekt je uvažován s dostatečným časovým přesahem.
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 55-3183/20
RM souhlasí s posunem termínu dokončení investiční akce "Přírodní zahrada MŠ Na Františku" z
důvodu aktuálního onemocnění COVID-19 na výrobním oddělení realizační firmy a to s termínem
dodání a instalace zbývajících herních prvků a provedení terénních úprav do 28.2.2021 a s
termínem založení trávníku a zbývající výsadby do 15.5.2021.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 55-3187/20
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci přírodní zahrady MŠ Na Františku,
zabývající se posunem termínu dokončení a to s termínem dodání a instalace zbývajících herních
prvků a provedení terénních úprav do 28.2.2021 a s termínem založení trávníku a zbývající výsadby
do 15.5.2021 uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a firmou Hřiště 8D, Rybkova 23, 602
00 Brno a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/6 Úprava chodníku TGM
Identifikace:
OMM předkládá žádost pana Ing. Lubomíra Dědka, V Aleji 1603, 549 01 Nové Město nad
Metují na úpravu chodníku před bytovým domem p.p.č. 646/1, k.ú. Nové Město nad Metují. Z
důvodu výstavby nového bytového domu začal upravovat - zvyšovat původní niveletu
chodníku o 69 cm, tak aby došlo k napojení vstupů do bytového domu na chodníkové těleso
na p.p.č. 2069/20, k.ú. Nové Město nad Metují. Na základě upozornění města zpracoval
výkres řešící úpravu chodníku splňující požadavky vyhl. 398/2009 pro chodník pro osoby s
omezenou schopností pohybu.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Proběhla obsáhlá diskuse radních o dalším přístupu města k dořešení úprav chodníku před
novým objektem na ulici T.G.M. Radní diskutovali o příčinách, které zde způsobily problémy konstatovali, že řešení dané PD bylo chybné, k odpovědím na dotazy týkající se stavebního
řízení byl přizván vedoucí OVRR Ing. Skalský. Problémy se týkají řešení chodníku ve vztahu k
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nové stavbě, nejvíce jde o problémy s niveletou a překročením norem pro příčné i podélné
sklony. Stanoviska města byla po celou dobu neměnná, tzn. zachovat chodník v původní
úrovni a sklonu. Radní se shodli, že při případných úpravách bude nepodkročitelnou
podmínkou to, že na městský chodník nebude zasahovat žádný schod ani "čistící zóna".
Tomu bude odpovídat i další jednání zástupců města.
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 55-3185/20
RM souhlasí s úpravou stávající nivelety chodníku na p.p.č. 2069/20, k.ú. Nové Město nad Metují,
dle upraveného výkresu v příloze tohoto bodu s tím, že nesouhlasí s umístěním čistících zón do
plochy chodníku a s umístěním schodu do prostoru chodníku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Smlouva o právu provést stavbu - vodoměrná šachta RD ve Spech na pozemku
města
Identifikace:
Na město byla podána žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na PD novostavby RD na
p.p.č. 13/1, 13/2, 626/1 a p.p.č. 12 v k.ú. Spy stavebníků [osobní údaj odstraněn] . Jedná se o
novostavbu RD, ke kterému chtějí zpevnit komunikaci na pozemku města na p.p.č. 626/1 v
k.ú. Spy, která je v současné době travnatá, dále na tomto pozemku města chtějí umístit
vodoměrnou šachtu.
Odůvodnění:
Na umístění vodoměrné šachty a zpevnění komunikace bude mezi městem a stavebníky
podepsána Smlouva o provedení stavby, která je v příloze a je předložena RM ke schválení. K
samotné novostavbě RD bude stavebníkům odesláno vyjádření města ve znění dle přílohy. Ke
zpevnění této komunikace již RM 42 přijala toto usnesení: RM souhlasí se záměrem zpevnit
komunikaci na p. p. č. 626/1 v k. ú. Spy. Konkrétní stavební řešení zpevnění komunikace je
třeba předložit městu k odsouhlasení, záměr je také nutné projednat se stavebním úřadem,
zda k jeho provedení není nutné rozhodnutí či jiný správní úkon.
Odborné útvary s předloženou PD souhlasí.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/7 USNESENÍ č. RM 55-3186/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodoměrné šachty a zpevnění komunikace na p.p.č.
626/1 v k.ú, Spy mezi městem a stavebníky Veronikou Žižkovou, Chlístovská 100, 549 01 Spy a
Martinem Špinkou, Žižkova 241, 503 51 Chlumec nad Cidlinou a dále pak vyjádření k PD novostavby RD na p.p.č. 13/1, 13/2, 626/1 a p.p.č. 12 v k.ú. Spy ve znění přílohy a pověřuje ST
podpisem uvedené Smlouvy o právu provést stavbu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/8 SOD na zpracování Změny č. 3 ÚP Nového Města nad Metují
Identifikace:
ZM 12 dne 14.05.2020 souhlasilo s pořízením změny č. 3 Územního plánu Nové Město nad
Metují v místě zaniklého domu č. p. 101 (p. p. č. 2378 a 1/2 v k. ú. Nové Město nad Metují)
v ul. U Špýcharu na základě návrhu na tuto změnu ve znění přílohy č. 1, tato změna bude
pořizována zkráceným postupem dle stavebního zákona. Nyní je RM předloženo ke schválení
zadání zpracování této Změny č.3 Územního plánu Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
S ohledem na to, že autorem ÚP Nové Město nad Metují a tak i dalších navazujících studií a
Změny č.1 a č.2 Územního plánu Nové Město nad Metují je Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA
STUDIO, Vinohradská 156, 150 00 Praha 3, a že se jedná o návaznou práci, tak ORM
doporučuje, aby i Změnu č. 3 ÚP zpracoval stejný autor, a proto doporučuje RM udělit výjimku
ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zadat zpracování Změny č. 3 ÚP
napřímo.
OVVR v příloze přikládá sled činnosti stavebního úřadu ve věci stavby „Obnova
zahradnického domku č.p. 101“ a další stavební činnosti na pozemku p.p.č. 2378, dříve st.p.č.
38 a dále pak rekapitulace učiněných kroků na úseku územního plánování a předpokládaný
harmonogram.
Financování bude zajištěno z položky OVRR, která v rozpočtu na rok 2021 zahrnuje na
Změnu č. 3 ÚP částku 110 tis. Kč.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 55-3184/20
RM schvaluje udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na
zpracování Změny č. 3 územního plánu Nové Město nad Metují a přímé zadání zakázky Zpracování Změny č. 3 územního plánu Nové Město nad Metují, Ing. arch. Ivanu Kaplanovi, AGORA
STUDIO, Vinohradská 156, 150 00 Praha 3, za nabídkovou cenu 108.900 Kč vč. DPH.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Podrobnější informace k vybraným oblastem podpory EU 2021+
Identifikace:
Na základě usnesení RM 52-3028/20 předkládáme RM na vědomí podrobnější informace k
dotačním programům a vybraným oblastem podpory EU 2021+, který zazněl na jednání RM
52.
Odůvodnění:
Na jednání RM 52 zazněl požadavek na předložení podrobnějších informací k dotačním
programům a vybraným oblastem podpory EU 2021+.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 55-3188/20
RM bere na vědomí podrobnější informace k dotačním programům a vybraným oblastem podpory
EU 2021+, které jsou uvedeny v příloze tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Kamenný most ve Vrchovinách - návrh technického řešení
Identifikace:
RM usnesením č. RM 49-2868/20 ze dne 05.10.2020 uložila OMM rozpracovat ekonomické a
technické řešení rekonstrukce mostu ve Vrchovinách pro pěší ve 2 variantách: 1) rekonstrukce
mostu pro pěší řešená novou konstrukcí lávky pro pěší, 2) rekonstrukce mostu pro pěší ve
stávajícím snížení konstrukce mostu přístupem po rampách. OMM předkládá na vědomí a
k rozhodnutí návrh požadovaných technických řešení.
Odůvodnění:
Odůvodnění viz příloha k tomuto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o dvou předložených variantách řešení. Po podrobné diskusi se přiklonili k
variantě č. 2 s tím, že tento návrh řešení bude ještě předložen do jednání Komise pro
výstavbu a rozvoj. Radní diskutovali i o propustku v ul. Husitské a budoucím řešení mostu
přes Metuji.
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 55-3189/20
RM bere na vědomí předložený propočet nákladů na realizaci kamenného mostu ve variantách 1)
rekonstrukce mostu pro pěší, řešená novou konstrukcí lávky pro pěší a 2) rekonstrukce mostu pro
pěší ve stávajícím snížení konstrukce mostu s přístupem po rampách.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 55-3190/20
RM ukládá OMM pokračovat v řešení rekonstrukce kamenného mostu dle varianty č. 2)
rekonstrukce mostu pro pěší ve stávajícím snížení konstrukce mostu s přístupem po rampách. Před
zadáním zpracování projekčních podkladů tuto variantu projednat na zasedání OV Vrchoviny.
Předložit zpracované varianty do KVR k projednání.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/11 Vyjádření k PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky
Identifikace:
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD ČR) zaslalo na město žádost o vyjádření se ke
zpracované PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky.
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Odůvodnění:
PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky, která řeší rekonstrukci vozovky a zamezení
šíření seismických otřesů od projíždějících aut do základů historických staveb, vzniká
současně a v koordinaci s PD na rekonstrukci chodníků a VO v této ulici, kterou řeší
samostatně město Nové Město nad Metují.
Vyjádření odborných útvarů je v příloze včetně vyjádření města k předložené PD.
Dne 8.12.2020 proběhla schůzka na ŘSD v HK, kde bylo zástupci ŘSD zástupcům města
Nové Město nad Metují sděleno, že rekonstrukce komunikace v ul. U Zázvorky není možné
zrealizovat v roce 2021 z důvodu, že v březnu 2021 bude teprve ŘSD zažádáno o stavební
povolení na rekonstrukci komunikace, stavební řízení poběží cca 2 - 3 měsíce a následně
může být vypsána veřejná zakázka na dodavatele, ta bude vypisována jako společná s
městem, které chce rekonstruovat chodníky v této ulici. Dodavatel by tak byl znám (při
hladkém průběhu všech řízení) na konci prázdnin 2021. Vzhledem k tomu, že předpokládaná
doba výstavby je cca 5 měsíců, tak není vhodné začínat s touto stavbou na podzim 2021.
Město Nové Město na Metují, které mělo zájem podat v lednu 2021 žádost o dotaci na SFDI,
je však nyní omezeno tím, že nedokáže vyčíslit a určit přesné hranice stavby, na kterou chce
žádat dotaci ze SFDI, bez dokončené PD a rozpočtů na rekonstrukci komunikace I/14, proto
podání žádosti městem o dotaci na SFDI na realizaci chodníků v lednu 2021 je nereálné.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
K tomuto bodu proběhla velice obsáhlá diskuse všech přítomných - radní se shodli v tom, že
je třeba vyvinout maximální tlak na zavedení tzv. "inteligentního řízení dopravy" v tomto
prostoru včetně zajištění bezpečných průjezdů pro složky IZS. Dále se shodli v tom, že je
třeba vyvíjet trvalý tlak na ŘSD za účelem co nejrychlejší realizace, termín v roce 2023 je
nepřijatelný, nejlépe aby realizace mohla začít již v roce 2021 a v r. 2022 byla dokončena.
Další diskuse se týkala: udržení zeleně v daném prostoru (solitérní stromy u soch Sv. Jana),
městského projektu na chodníky a odpočinkové místo a navazující žádosti města o dotaci ze
SFDI, přechodů a míst pro přecházení (jedním ze závěrů diskuse bylo přizvání zástupce DI
PČR do jednání RM). Na diskusi pak navázaly návrhy čtyř usnesení.
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 55-3191/20
RM schvaluje vyjádření města Nové Město nad Metují ke zpracované PD - I/14 Nové Město n/M,
ulice U Zázvorky, kterou vypracoval Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s., Haškova
1714/3, 500 02 Hradec Králové pro investora ŘSD HK, ve znění upravené přílohy tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 55-3192/20
RM ukládá OMM přidat do vyjádření ke zpracované PD - I/14 Nové Město n/M, ulice U Zázvorky,
zdůraznění nutnosti využít maximální možnost použití inteligentního řídícího systému dopravy a
prověřit možnost jeho využití již před rekonstrukcí ulice U Zázvorky.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 55-3193/20
RM ukládá vedení města prosazovat na jednáních s ŘSD realizaci rekonstrukce ulice U Zázvorky
v co nejkratším termínu, ideálně v roce 2021.
Odpovídá: MST, Provede: OMM, Termín: 08.02.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 55-3194/20
RM ukládá OMM zabývat se při plánované žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků v ulici U
Zázvorky alternativním poskytovatelem dotačních prostředků, tedy ze zdrojů IROP, EU 2021+.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 19.04.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Aktualizace vnitřních předpisů OMM
Identifikace:
Na základě usnesení č. PVO 316- 17760/20, "ukládá všem VO provést v duchu kontrolních
zjištění interního auditora aktualizaci těch vnitřních předpisů, u kterých byl zjištěn nějaký
nedostatek, a to včetně případného předložení upraveného předpisu ke schválení v RM 55."
Pravidla byla upravena do nové šablony dle UKIA a došlo k aktualizaci jmen. Jedná se o tato
pravidla:
Pravidla pro konání akcí na veřejných prostranstvích, Pravidla pro pořádání kulturních
sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují, Pravidla pro zřízení
vyhrazeného parkovacího místa.
Odůvodnění:
Jedná se o formalitu. Navrženo ke schválení.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 55-3195/20
RM schvaluje ve znění příloh aktualizovaná Pravidla pro konání akcí na veřejných prostranstvích,
Pravidla pro pořádání kulturních sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad
Metují, Pravidla pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa dle nové šablony.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Pozemky s bývalou kotelnou na Malecí
Identifikace:
Jedná se o pozemky p. p. č. 614/5, 614/4 a st. p. č. 1034 ve vlastnictví První novoměstská
teplárenská s.r.o. (dále jen PNT), která pozemky nabízí k prodeji. V této věci byl učiněn dotaz
zájemcem o pozemky na OMM, který zní - jaká je představa využití nabízených pozemků z
pohledu budoucnosti neboli jaké jsou dle strategických podkladů požadavky města na dané
území? Jedním ze záměrů zájemce je bytový dům o maximální velikosti. K jednání bude
přizván ředitel PNT.
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Odůvodnění:
K projednání. Prodejem se již v minulosti zabývala valná hromada PNT. Jaká je představa
využití pozemků města pro případné zájemce? Následně požádat PNT o doplnění představ
města do realitní nabídky? Doporučit PNT nabízet pouze objekt bývalé kotelny jako nebytový
prostor? V přílohách podnět zájemce, zápis z KD, která se tímto zabývala, vyjádření
odborných útvarů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
K jednání byl přizván ředitel PNT s.r.o. p. M. Kosek. Problematika pozemku a jeho budoucího
využití byla velice zevrubně diskutována všemi přítomnými. Hlavním problémem se jeví využití
pozemku zájemcem pro uvažovanou výstavbu BD. Radní diskutovali, zda postačí regulativy
dané ÚP. To bylo mj. telefonicky konzultováno s Mgr. Balcarem z OVRR. Dále byla zvažována
i varianta, že by nakonec pozemek atd. odkoupilo město, což by pak v rámci "přeprodeje" dalo
městu větší možnosti regulovat to, co tam bude vystavěno. Byla diskutována i cena pozemku.
Stěžejní část diskuse se pak týkala toho, jaké vyjádření má OMM za město dát případnému
kupujícímu ještě před tím, než bude podepsána kupní smlouva. Byla zmiňována studie
"Dopravy v klidu", nutnost vybudování dostatečných parkovacích ploch či případně toho, jak
docílit na pozemku výstavbu parkovacího domu. Diskutován byl i povinný podíl zeleně daný
ÚP. Vedoucí OMM připraví vyjádření pro zájemce o pozemek a rozešle ho radním mailem ke
stanovisku.
K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 55-3196/20
RM bere na vědomí dotaz zájemce o pozemky p. p. č. 614/5, 614/4 a st. p. č. 1034 ve vlastnictví
První novoměstská teplárenská s.r.o., která pozemky nabízí k prodeji a doprovodná vyjádření, vše
ve znění příloh k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Dodatek č. 557/B1/2020/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI
Identifikace:
RM 44 schválila Smlouvu č. 557/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 na akci "Stavební úpravy chodníků v
ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují". Nyní je RM předkládán
dodatek č. 557/B1/2020/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 připravený ze strany poskytovatele dotace, který
upravuje stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na
financování akce "Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém
Městě nad Metují" - ISPROFOND 5527510176 v návaznosti na opravu výše uznatelných
nákladů dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací firmou Dlažba
Vysoké Mýto, s.r.o., kde došlo k vyčíslení méněprací. Konečný možný příspěvek ze SFDI činí
3.277.353 Kč (84,99 %). O finanční prostředky bylo postupně žádáno na základě vystavených
faktur, čeká se na uvolnění poslední částky.
Odůvodnění:
Dodatek ze strany poskytovatele dotace k uzavřené dotační smlouvě plynoucí ze skutečně
provedených prací ukotvených v dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních
prací, kdy na základě méněprací došlo k ponížení uznatelných výdajů, a tedy i k výši
příspěvku, který se vypočítává pouze z uznatelných výdajů.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
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K čl. 5/14 USNESENÍ č. RM 55-3197/20
RM schvaluje dodatek č. 557/B1/2020/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 mezi městem Nové Město nad Metují a Státním
fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278,190 00 Praha 9, IČO 70856508 upravující
stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování
akce "Stavební úpravy chodníků v ulicích Na Strážnici a Nahořanská v Novém Městě nad Metují" ISPROFOND 5527510176 ve znění přílohy tohoto bodu a pověřuje ST jeho podpisem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/15 Ustanovení Pracovní skupiny "Stará škola v Krčíně"
Identifikace:
Na základě usnesení č. RM 52-3033/20 navrhuje MST obsazení Pracovní skupiny "Stará
škola v Krčíně". Návrh členů - viz příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Pracovní skupina "Stará škola v Krčíně" bude mít za úkol sestavit detailnější plán aktivit v
objektu vč. definování zodpovědnosti subjektů za konkrétní aktivity, včetně finančního
zabezpečení těchto aktivit. V případě vhodných dotačních možností bude skupina schopna
pružně reagovat na případné změny v plánovaných aktivitách tak, aby byly splněny dotační
podmínky. V případě získání jakékoliv dotace se bude jednat o nutné zajištění chodu zvolené
aktivity/indikátoru projektu, tedy zajištění provozních nákladů a to minimálně po dobu
udržitelnosti záměru.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Radní diskutovali o tom, čím by se měla pracovní skupina zabývat, o schopnostech kooperace
zástupců jednotlivých zastoupených subjektů. Bylo vysvětleno, že nyní jde pouze o schválení
nominace členů a vše ostatní se pak odvine od jednání této pracovní skupiny.
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 55-3198/20
RM schvaluje tyto členy Pracovní skupiny "Stará škola v Krčíně": Ing. Libor Hovorka, Ing Libor
Pozděna, Mgr. Markéta Škodová, Ing. Radka Škaldová, Jarmila Valterová, Zdeňka Pfeiferová, Bc.
Lada Všetičková, Jiří Hladík, Mgr. Jiří Švanda, Petr Tichý, Jakub Pěnička a Vojtěch Rydlo.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/15 USNESENÍ č. RM 55-3199/20
RM pověřuje OSÚ vystavit jmenovací dekrety pro schválené členy Pracovní skupiny "Stará škola v
Krčíně".
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/16 PD - Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Výrovem - dodatek č. 4
Identifikace:
Mimořádný bod RM 55 na základě úkolu ZM 16 bod 4/2 "Zpracovávaná PD - Stavební úpravy
komunikace ul. Pod Výrovem". OMM předkládá RM ke schválení dodatek č. 4 ke smlouvě o
dílo na akci „Zpracování PD pro provedení stavby na akci Stavební úpravy komunikace ulice
Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ uzavíraný mezi městem Nové Město nad Metují a
firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25956400,
kterým se posouvá termín odevzdání díla na dne 31.12.2021. Součástí dodatku je přerušení
projekční prací do dne 31.05.2021. Současný zpracovaný materiál bude předložen do KVR a
bude dál jednáno se správci sítí. Poté znovu bude předloženo do jednání ZM k dalšímu
rozhodnutí.
Taktéž objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši 85.305 Kč vč. DPH za doposud provedené
průzkumy, práce vč. částečně zpracované PD (řezy apod.).
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Bod přidaný přímo do jednání RM 55. OMM - jde o záležitost týkající se projektování
rekonstrukce ulice Pod Výrovem - navazuje to na jednání ZM 16.
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 55-3200/20
RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování PD pro provedení stavby na akci
Stavební úpravy komunikace ulice Pod Výrovem v Novém Městě nad Metují“ uzavíraný mezi
městem Nové Město nad Metují a firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 549 41 Červený
Kostelec, IČO: 25956400, kterým se posouvá termín odevzdání díla na dne 31.12.2021 a částečné
uhrazení provedených prací ve výši 85.305 Kč vč. DPH, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje
ST jeho podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

6/1 Navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek - RO
Identifikace:
V MMUZ v současnosti probíhá příprava interaktivní expozice Město hodinek. OF navrhuje
přesunout finanční prostředky z rozpočtu § 2143 - Cestovní ruch na § 3315 - Městské
muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek.
Odůvodnění:
Projekt „Město hodinek“ vznikl v rámci plnění úkolu z RM 403, který byl zadán OŠKS cestovní
ruch, a byl zařazen do rozpočtu CR. Realizace projektu probíhá v budově MMuz, a MMUZ
bude projekt po jeho dokončení dále spravovat. RM svým usnesením č. RM 48-2822/20
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schválila navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek ve výši 100
tis. Kč z důvodu realizace projektu Město hodinek. V rámci původního rozpočtu byl pořízen
stěžejní mobiliář sálu. Pro plnohodnotné fungování hodinářské aktivity je nezbytné pořídit dílčí
vybavení, jako jsou židle, klaprámy, vzdělávací materiál, drobné předměty znázorňující
tématiku a také zajistit grafické a edukativní ztvárnění všech prvků.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 55-3201/20
RM schvaluje RO – navýšení § 3315 - Městské muzeum, galerie a infocentrum – příspěvek ve výši
80 tis. Kč z důvodu realizace projektu Město hodinek. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2143 Cestovní ruch.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Navýšení § 5311 – městská policie (platy a pojistné) - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 5311 – městská policie (platy a pojistné).
Odůvodnění:
Vzhledem k nedostatku strážníků v rámci ČR schválilo MPSV ČR posun řadových strážníků
do vyšší platové třídy. Dále z důvodu vyhlášení nouzového stavu došlo v letošním roce
k výraznému nárůstu činnosti MP. RM schválila svým usnesením č. RM 50-2935/20 navýšení
výdajů na platy a sociální a zdravotní pojištění o částku 550 tis. Kč. Vzhledem ke stávajícímu
skutečnému čerpání výdajů na uvedené položky bylo navýšení rozpočtu nedostatečné.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 55-3202/20
RM schvaluje RO – navýšení § 5311 – městská policie (platy a ostatní výdaje) o částku 150 tis. Kč.
Navýšení rozpočtu bude pokryto přesunem z § 6409 – ostatní činnosti (rezerva na investiční a
neinvestiční výdaje).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/3 Navýšení § 3612 - bytové hospodářství - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 3612 - bytové hospodářství (správa a údržba bytového
fondu) o částku 250 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno zejména vysokým doplatkem za dodávky tepla za rok 2019. Tento
doplatek se promítl do vyúčtování energií nájemníkům městských bytů.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
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K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 55-3203/20
RM schvaluje - navýšení § 3612 - bytové hospodářství o částku 250 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 6409 - ostatní činnosti z položky údržba (investice, revize, ...) objektů města.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/4 Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu
Identifikace:
OF předkládá ke schválení Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou,
a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČO 45317054 – viz příloha.
Odůvodnění:
V roce 2021 bude zahájen provoz stacionárního radaru, který předpokládá výrazný nárůst
příjmových položek na bankovním účtu. Vzhledem k tomu, že s bankovním výpisem bude
pracovat v rámci správy pokut, účtování a případného vymáhání více pracovníků, jeví se jako
vhodné zřízení samostatného účtu pro tuto agendu. Práce se samostatným účtem bude
přehlednější, bude tedy docházet k menší chybovosti a nebude nutné položky nesouvisející
s touto agendou anonymizovat.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/4 USNESENÍ č. RM 55-3204/20
RM schvaluje Smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33
čp. 969, Praha 1, IČO 45317054 dle přílohy a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 14.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/5 Přesun v § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň - RO
Identifikace:
Vedoucí OF navrhuje navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS a
péče o zeleň) o částku 100 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyšší čerpání je způsobeno předfinancováním výsadby zeleně na Malecí a v Krčíně. Na tuto
výsadbu jsou schváleny dotace, které budou proplaceny v roce 2021.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání:
Bod přidaný vedoucím OF přímo do jednání RM.
proběhla, ale dotace budou proplaceny v roce 2021.
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K čl. 6/5 USNESENÍ č. RM 55-3205/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ostatní náklady TS a péče o
zeleň) o 100 tis. Kč. Navýšení bude pokryto přesunem v rámci § 3745 z položky dovybavení TS
(vysokozdvižná plošina).
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 31.12.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

7/1 Veřejná zakázka malého rozsahu Taxi pro seniory v Novém Městě nad Metují
Identifikace:
V říjnu 2020 podali Hasiči, s.r.o. výpověď smlouvy o provozování taxi pro seniory Nové Město
nad Metují. Vzhledem k oblibě a využívání této služby probíhala jednání o dalším zajištění této
služby a nyní OSV ve spolupráci s dalšími odbornými útvary předkládá RM výsledek
výběrového řízení na službu TAXI PRO SENIORY v Novém Městě nad Metují tak, aby služba
od ledna 2021 mohla bez výpadku opět fungovat.
Odůvodnění:
Schválit vítěze veřejné zakázky a pověřit ST podpisem smlouvy. Dále, pro případ neplnění
tímto 1. uchazečem, schválit na 2. místě nabídku další společnosti.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
Z podrobnějšího projednání:
Radní vznesli dotazy k výsledkům veřejné zakázky a k cenám, za které bude služba
poskytována.
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 55-3206/20
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako vítěze veřejné zakázky na zajištění
služby TAXI PRO SENIORY v Novém Městě nad Metují nabídku společnosti Vodní záchranná a
dopravní služba, s.r.o., Pražská 835, Náchod, IČO: 28783361, za celkovou nabídkovou cenu
140.200 Kč (cena je konečná - nejsou plátci DPH) v součtu částek jízd za 12 měsíců a paušálu za
12 měsíců dle smlouvy v příloze části IV. RM schvaluje "Smlouvu o provozování služby TAXI PRO
SENIORY Nové Město nad Metují" mezi městem Nové Město nad Metují a společností Vodní
záchranná a dopravní služba, s.r.o., Pražská 835, Náchod, IČO: 28783361, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OSV, Provede: OSV, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 55-3207/20
RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako náhradníka veřejné zakázky na
zajištění služby TAXI PRO SENIORY v Novém Městě nad Metují nabídku společnosti Hasiči, s.r.o.,
28. října 850, Nové Město nad Metují, IČO: 25267345, která se umístila na 2. místě, a to za
nabídkovou cenu 162 300 Kč vč. DPH, tj. 134 132 Kč bez DPH, daň ve výši 21%, v součtu částek
jízd za 12 měsíců a paušálu za 12 měsíců.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/2 Předpisový řád
Identifikace:
Předpisový řád představuje tzv. předpis o předpisech, ve kterém jsou uvedeny pracovní
postupy při vytváření, aktualizaci a rušení vnitřních předpisů. Rovněž obsahuje novou
strukturu vnitřních předpisů, schvalovací procesy a další postupy pro tuto oblast.
Odůvodnění:
Požadavek na vytvoření Předpisového řádu vznikl na základě provedeného letošního auditu
vnitřních předpisů MěÚ ze strany UKIA.
Vysvětlení: Fröde Vratislav, Ing. - ÚKIA
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 55-3208/20
RM schvaluje Předpisový řád (č. 2/2020/ŘD) ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Aktualizace příloh Organizačního řádu
Identifikace:
RM je předkládána aktualizace příloh Organizačního řádu. V příloze č. 2 jsou změněny
zodpovědné úřední osoby. V příloze č. 3 je vymazána chybně zdvojená činnost na úseku
cestovního ruchu.
Odůvodnění:
Podle § 102 odst. 2 písm. m) je radě obce vyhrazeno schvalovat organizační řád obecního
úřadu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 55-3209/20
RM schvaluje Přílohu č. 2 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 01.01.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 38

ZÁPIS Z PORADY
RM 55 ze dne 17.12.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

V
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 55-3210/20
RM schvaluje Přílohu č. 3 Organizačního řádu, která bude účinná ode dne 01.01.2021, ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/4 Platnost stávajícího plánu sociálních služeb
Identifikace:
Stávající "Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018-2020" byl zpracován do konce
letošního roku. Na vypracování nového plánu jsme získali dotaci v rámci projektu "Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí KHK II" a smluvně jsme se zavázali
smlouvou s KHK o centralizovaném zadávání (RM 35 z 9.3.2020) k získání podkladů pro jeho
vypracování. Jedná se především o aktivitu "Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi v ORP
Nové Město nad Metují" a "Analýza potřeb vztahujících se k oblasti sociálních služeb na
území obcí PO1 ve správním území Nového Města nad Metují". Bohužel ze strany
Královéhradeckého kraje dosud k zadání těchto podkladů nedošlo, proto žádáme o
prodloužení platnosti současného plánu do konce roku 2021.
Odůvodnění:
Stávající plán sociálních služeb Nového Města nad Metují je zpracován do roku 2020, je
potřeba prodloužit jeho platnost.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 55-3211/20
RM souhlasí s prodloužením platnosti stávajícího "Plánu sociálních služeb Nové Město nad Metují
2018-2020" do doby schválení nového plánu sociálních služeb, maximálně do konce roku 2021.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Servisní a materiálová smlouva
Identifikace:
Návrh Servisní a materiálové smlouvy na kopírovací stroj, který byl pořízen do majetku města
pro potřeby ODSH - přestupky - radary.
Odůvodnění:
Smlouva je navržena na pokrytí dodávek tonerů a případné servisní zásahy.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 55-3212/20
RM schvaluje Servisní a materiálovou smlouvu se společností Konica Minolta Business Solutions
Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno, IČO: 00176150, za nabídkovou cenu 0,25
Kč za čb kopii a 1,40 Kč za bar kopii, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/6 Pravidla pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém
Městě nad Metují
Identifikace:
Nová Pravidla pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém
Městě nad Metují, viz příloha, kterými budou nahrazena pravidla platná od roku 2013.
Odůvodnění:
RM je ke schválení předkládáno aktualizované znění Pravidel pro poskytnutí jednorázové
finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém Městě nad Metují. V textu k podstatným
úpravám nedošlo, byla aktualizována hlavně po formální stránce - do podoby podle vzoru, dle
kterého jsou v současné době vnitřní předpisy města připravovány. Jde o úpravy vyplývající z
kontroly vnitřních předpisů MěÚ interním auditorem (UKIA).
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 55-3213/20
RM schvaluje Pravidla pro poskytnutí jednorázové finanční nebo věcné pomoci v nouzi v Novém
Městě nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Smlouvy o provozování kotelen v č. p. 6 (radnice) a DPS (ul. Českých bratří)
Identifikace:
Pro zajištění vytápění v čp. 6 a DPS je třeba na rok 2021 schválit a uzavřít příslušné smlouvy.
Odůvodnění:
Servisní smlouva o provozování plynové kotelny pro č. p. 6, Servisní smlouva o provozování
plynové kotelny pro č. p. 1145.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 55-3214/20
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provozování kotelny v č. p. 6 a Smlouvy o provozování kotelny v
DPS na rok 2021 mezi městem Nové Město nad Metují a společností První novoměstská
teplárenská, s.r.o., IČO: 27471454, se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,
v č. p. 6 (radnice) za měsíční částku 9.220 Kč bez DPH a v č. p. 1145 (DPS) za měsíční částku
4.870 bez DPH, vše ve znění příloh k tomuto bodu a pověřuje ST jejich podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 11.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
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K čl. 8
Bez usnesení

8/1 Informace MST o aktualizaci strategického plánu
Identifikace:
MST - informoval o postupu prací na aktualizaci strategického plánu.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
MST mj. informoval o složení Pracovní skupiny pro strategii, kde bylo osloveno 33 členů z řad
zástupců podnikatelů, členů politických stran, zástupců kulturní scény, členů ZM, různých
pracovních skupin nebo komisí RM. Je připraven dopis, kde je vysvětleno, co bude úkolem a
cílem této pracovní skupiny. Tj. příprava aktualizace strategického plánu, určení os a
strategických směrů rozvoje města. Očekává se reakce od oslovených, zda budou chtít ve
skupině pracovat. První setkání skupiny je plánováno na leden nejspíš formou
videokonference. Pokud by se ukázalo, že oslovení budou preferovat osobní jednání v kině, je
možné toto změnit. Strategická skupina bude na prvním jednání seznámena s výsledky
průzkumů.
K čl. 8/1 USNESENÍ č. RM 55-3215/20
RM bere na vědomí aktuální informace MST o stavu prací na aktualizaci strategického plánu
města.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/2 Šířka cyklostezky u Ammannu
Identifikace:
Ing. Dostál – připomínka k jednání o cyklostezce Ammann – Vrchoviny.
Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Pavel Dostál doporučil, aby při jednání o výstavbě cyklostezky od Ammanu do Vrchoviny
bylo počítáno s širším prostorem pro umístění cyklostezky, tj. nikoliv s minimální šířkou pro její
umístění. ST uvedl, že v současné době je cyklostezka vyměřená PD a je nutné toto zvážit při
dalších jednáních s vlastníky pozemků.

8/3 Cyklostezka Obora - kácení a výsadba stromů
Identifikace:
Ing. Dostál - připomínka k povolení vykácení stromů na trase cyklostezky Obora.
Vysvětlení: Dostál Pavel, Ing. et Ing. - radní
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Dostál - Komise pro životní prostředí souhlasí s kácením velkých stromů, ale zároveň je
zájem, aby náhradní výsadba byla zachována zde, a to co nejblíž. ST - půjde zde o směnu
lesních pozemků a kácet se bude to, co je v trase cyklostezky. Stromy náhradní výsadby
budou dosázeny v lese.
Ing. Dostál navrhuje posunout bod z jednání RM do Komise životního prostředí, aby se tím
mohla komise zabývat případně prodiskutovat s paní Továrkovou z Oddělení životního
prostředí. Dále Ing. Dostál navrhuje, aby se Komise životního prostředí seznámila s
vyjádřením projektanta s postupem přípravy cyklostezky Obora, týkající se žádosti o kácení a
náhradní výsadbu.
V tomto smyslu navrhnul usnesení, které RM přijala.
K čl. 8/3 USNESENÍ č. RM 55-3216/20
RM byla seznámena s postupem projektování cyklostezky OBORA, zvláště pak se souvisejícím
kácením stromů v trase cyklostezky a náhradní výsadbou a pověřuje Komisi životního prostředí
přípravou návrhu na náhradní výsadbu, a to ve spolupráci s TS a OŽP.
Odpovídá: OŽP, Provede: OVV, Termín: 22.03.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

8/4 MST - připomínka ke kontejnerům na odpad
Identifikace:
Informace MST o aktuálním opatření, které se týká řešení přeplňování a nepořádku z
tříděných odpadů na jejich stanovištích.
Vysvětlení: Hovorka Libor, Ing. - místostarosta
Z podrobnějšího projednání:
Informace místostarosty o aktuálním opatření, které se týká dílčího řešení k přeplňování a
nepořádku z odpadů na stanovištích pro jejich třídění. Nepořádek se mj. množí z důvodu
nakupování v internetových obchodech a s tím souvisí nadměrné množství především
papírových obalů. Od zítřka budou přistaveny 4 velkoobjemové kontejnery (v ulicích Klosova,
křižovatka 28. října a Školní, Družební a u prodejny Coop v Krčíně). Informace o umístění
kontejnerů bude zveřejněna na webu a FB profilu města. Ing. Maur upozornil na mimořádně
znečištěné kontejnery na tříděný odpad u sokolské zahrady v ulici Přibyslavské.

8/5 Most pod zámkem
Identifikace:
Dotaz Ing. Maura k lávce pod zámkem.
Vysvětlení: Maur Vilém, Ing., MBA - radní
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur se ptal na situaci týkající se havarijního stavu mostu pod zámkem. Je to velká
investice a k realizaci tak hned nedojde. Není možnost provizorní varianty? Ing. Libor Pozděna
uvedl, že bez stavebního povolení nebude možné umístit ani provizorní variantu. Můžeme se
ale sejít se stavebním úřadem. Ing. Maur navrhuje zjistit obecně nějaké možnosti. Ing. Prouza
upozornil na rizika, lidé po mostě i přes zákaz prochází a může dojít k úrazu. Je to
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frekventované místo. Ing. Dostál se ptal na vlastnické vztahy. Stavba je města - problém je s
majitelem přilehlého pozemku, kam má most přesahy [osobní údaj odstraněn] . Dále proběhla
diskuze nad možným řešením a otázkou životnosti provizorní dřevěné lávky. Ing. Maur uvedl
příklad hezké lávky v Neratově.
K čl. 8/5 USNESENÍ č. RM 55-3217/20
RM ukládá OMM jednat se stavebním úřadem o možnosti a podmínkách pro umístění provizorní
lávky v místě stávající lávky pod zámkem, která je v havarijním stavu.
Odpovídá: OMM, Provede: OVV, Termín: 25.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Ing. Libor Hovorka
místostarosta

Petr Hable
starosta

Zápis z RM 55 vyhotoven dne:

17. prosince 2020

Zápis z RM 55 vypraven dne:

17. prosince 2020

Zápis z RM 55 zveřejněn dne:

17. prosince 2020
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