Město Nové Město nad Metují
V

ZÁPIS
z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují
RM 35 ve volebním období 2018 - 2022 ze dne 09.03.2020
kancelář starosty od 13:00 hodin
Účast na jednání:
Účastníci

Pozice

Příchod

Přerušení

Odchod Účast

1

Hable Petr

starosta

13:00

20:47

Plná

2

Hovorka Libor, Ing.

místostarosta

13:00

20:47

Plná

3

Hylský Josef, Mgr.

radní

13:00

20:47

Plná

4

Jarolímek Miroslav

radní

13:00

20:47

Plná

5

Maur Vilém, Ing., MBA

radní

13:00

20:47

Plná

6

Němeček Jan, Ing.

radní

13:00

20:47

Plná

7

Prouza Martin, Ing.

radní

13:00

20:47

Plná

8

Tyč Petr, Bc.

tajemník MěÚ

13:00

20:47

Plná

9

Kunte Jiří, Ing.

vedoucí OF

13:00

20:47

Plná

Hosté:
10

Mgr. Václav Kupka

vedoucí OŠKS (OF)

13:05

14:37

Částečná

11

Bc. Lada Všetičková, DiS.

ředitelka MKN

13:05

13:45

Částečná

12

Jiří Hladík

ředitel MMUZ

13:05

13:45

Částečná

13

Ing. Libor Pozděna

vedoucí OMM

14:38

19:52

Částečná

14

Richard Hrachový

referent OŽP

14:17

14:34

Částečná

15

Miluše Šulcová

vedoucí OMP (OMM)

14:37

16:47

Částečná

16

Mgr. Adam Balcar

referent OVRR

16:10

16:40

Částečná

17

Mgr. A. Vít Lukas

ARCH (ORM, OMM)

18:39

19:19

Částečná

18

Ing. Simona Vojnarová

vedoucí ORM (OMM)

16:47

19:24

Částečná

19

Petr Tichý

vedoucí OSN (OMM)

19:25

19:52

Částečná

Zapisovatelka

Simona Hoffmannová

Stránka 1

_____________________

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

ZÁPIS Z PORADY
RM 35 ze dne 09.03.2020

Program:
1.

Úvodní informace

1/1

Program jednání RM

1/2

Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 09.03.2020

2.

Majetkoprávní úkony

2/1

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 151, p. p. č. 2039,
p. p. č. 2118 a p. p. č. 2165/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, u Rezeckého mostu

2/2

Informace o prodeji pozemků sousedících s městskými pozemky v k. ú. Spy

2/3

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 663/10, p. p. č. 665/3 a p. p. č. 690/8
v k. ú. Nové Město nad Metují

2/4

Prodej části pozemku p. p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pod Vodojemem

2/5

Návrh podmínek odkupu pozemků pod místní komunikací ve směru od Spů na Chlístov

2/6

Část pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy

2/7

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. p. č. 676/1,
469/7 a 469/12 v k. ú. Krčín

2/8

Prodej pozemku p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují k zastavění

2/9

Pronájem pozemku p. p. č. 598/6 v k. ú. Krčín v kolonii zahrádek u letiště

2/10

Prodloužení pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod stavbou č. p. 69
v ul. T. G. Masaryka

3.

Rozvoj

3/1

Zápis č. 8 z jednání Komise dopravní ze dne 26.02.2020

3/2

Nová rozpočtová položka - Úprava chodníku v ul. Sokolská

3/3

Žádost o dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná

3/4

Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují

3/5

Žádost o vyjádření se ke stavbě nového přístřešku a k dodatečnému povolení stávajícího
přístřešku

3/6

Dopravní značení - Zákaz vjezdu nákladních automobilů

3/7

Dopravní značení stezka pro chodce a cyklisty

3/8

Novostavba RD na p. p. č. 263/2 v k. ú. Spy - žádost o vyjádření

3/9

Komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Aktualizace strategického plánu města

3/10

RO - Multifunkční objekt Kina 70

3/11

Žádost o udělení souhlasu s připojením na el. energii 2 ks stožárů na městské veřejné osvětlení
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3/12

Zápis z 9. zasedání Komise životní prostředí ze dne 17.02.2020

3/13

Návrh KÚ KHK na směnu pozemků v areálu kasáren

3/14

Návrh zadání Změny č. 1 RP Rychta.

3/15

Podnět občana prezentovaný radním p. Jarolímkem - zaplocení na pozemku města ze strany
soukromého stavebníka

4.

Správa nemovitostí

4/1

Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.01.2020

4/2

Zápis ze 162. zasedání Bytové komise a bytového dne ze dne 12.02.2020

4/3

Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor

4/4

Smlouva o zpracování osobních údajů

4/5

Vypořádání závazků z neplatných nájemních smluv

4/6

Vypořádání závazků z neplatných nájemních smluv

4/7

Pravidla pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání

4/8

Bývalý Hotel Metuj - aktuální informace ST

5.

Školství, kultura a sport

5/1

Konkurzní řízení na pozici ředitele školy zřizované městem

5/2

Hodnocení roku 2019 v MKN a MMUZ - ředitelé přizváni ve 13:10 hodin

5/3

Výroční zpráva MKN za rok 2019

5/4

Výroční zpráva MMUZ za rok 2019

5/5

Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2019

5/6

Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Komenského

5/7

Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Školní

5/8

Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ a MŠ Krčín

5/9

Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Rašínova

5/10

Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Na Františku

5/11

Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZUŠ B. Smetany

5/12

Zpráva o hospodaření za rok 2019 DDM Stonožka

5/13

Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2019

5/14

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací

5/15

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2019
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5/16

Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club - výjezd veteránů

5/17

Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club - soutěž veteránů

5/18

Žádost o změnu odpisového plánu - ZUŠ B. Smetany

5/19

Žádost TC Nové Město nad Metují

5/20

Zápis z 3. zasedání Žákovského parlamentu

5/21

Žádost o sponzorský dar - Psí domov Lukavice

5/22

Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice

5/23

Žádost o zapůjčení pódia - Aeroklub

6.

Finance

6/1

Úprava platu ředitelky MSSS OÁZA

6/2

Odvod z fondu investic MKN

6/3

Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

7.

Různé

7/1

Smlouvy o uzavření spolupráce v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti
na území obcí KHK II

7/2

Účast města na akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020"

7/3

Aktualizace Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu

7/4

Žádost občana o řešení situace ve věci popelnice v ul. Boženy Němcové

7/5

Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole

7/6

Dodatek k pojistné smlouvě

7/7

Smlouva o umístění zálohového napájení v areálu Arriva

7/8

Vyjádření zaměstnanců MSSS OÁZA

7/9

Smlouva na monitoring skládek TKO Na Popluží a Železova louka

7/10

Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu

8.

Diskuse
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1 Úvodní informace
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1
Bez usnesení

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

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

13:00 - 13:05
14:20 - 15:45
15:45 - 18:00
18:00 - 18:50
13:05 - 14:20
18:50 - 19:10
19:10 - 20:00
20:00 - 20:45

ST
OMM
OMM
OMM
OŠKS
OF

Odůvodnění: Postup dle JŘ RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - návrh změny pořadí u projednání dvou bodů v článku Školství a informace TAJ
o doplněných bodech a o aktuálním doplnění údajů do některých bodů programu. Schváleno.
K čl. 1/1 USNESENÍ č. RM 35-1974/20
RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 35:
1.
1/1
1/2

Úvodní informace
Program jednání RM
Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 09.03.2020

2.
2/1

Majetkoprávní úkony
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 151, p. p. č. 2039,
p. p. č. 2118 a p. p. č. 2165/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, u Rezeckého mostu
Informace o prodeji pozemků sousedících s městskými pozemky v k. ú. Spy
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 663/10, p. p. č. 665/3
a p. p. č. 690/8 v k. ú. Nové Město nad Metují
Prodej části pozemku p. p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pod Vodojemem
Návrh podmínek odkupu pozemků pod místní komunikací ve směru od Spů na Chlístov
Část pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. p. č. 676/1,
469/7 a 469/12 v k. ú. Krčín
Prodej pozemku p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují k zastavění
Pronájem pozemku p. p. č. 598/6 v k. ú. Krčín v kolonii zahrádek u letiště
Prodloužení pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod stavbou č. p. 69
v ul. T. G. Masaryka

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

3/12
3/13

Rozvoj
Zápis č. 8 z jednání Komise dopravní ze dne 26.02.2020
Nová rozpočtová položka - Úprava chodníku v ul. Sokolská
Žádost o dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná
Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují
Žádost o vyjádření se ke stavbě nového přístřešku a k dodatečnému povolení stávajícího
přístřešku
Dopravní značení - Zákaz vjezdu nákladních automobilů
Dopravní značení stezka pro chodce a cyklisty
Novostavba RD na p. p. č. 263/2 v k. ú. Spy - žádost o vyjádření
Komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Aktualizace strategického plánu města
RO - Multifunkční objekt Kina 70
Žádost o udělení souhlasu s připojením na el. energii 2 ks stožárů na městské veřejné
osvětlení
Zápis z 9. zasedání Komise životní prostředí ze dne 17.02.2020
Návrh KÚ KHK na směnu pozemků v areálu kasáren

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

Správa nemovitostí
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.01.2020
Zápis ze 162. zasedání Bytové komise a bytového dne ze dne 12.02.2020
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Smlouva o zpracování osobních údajů
Vypořádání závazků z neplatných nájemních smluv
Vypořádání závazků z neplatných nájemních smluv
Pravidla pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání
Bývalý Hotel Metuj - aktuální informace ST

5.
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20
5/21
5/22
5/23

Školství, kultura a sport
Konkurzní řízení na pozici ředitele školy zřizované městem
Hodnocení roku 2019 v MKN a MMUZ - ředitelé přizváni ve 13:10 hodin
Výroční zpráva MKN za rok 2019
Výroční zpráva MMUZ za rok 2019
Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2019
Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Komenského
Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Školní
Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ a MŠ Krčín
Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Rašínova
Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Na Františku
Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZUŠ B. Smetany
Zpráva o hospodaření za rok 2019 DDM Stonožka
Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2019
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2019
Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club - výjezd veteránů
Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club - soutěž veteránů
Žádost o změnu odpisového plánu - ZUŠ B. Smetany
Žádost TC Nové Město nad Metují
Zápis z 3. zasedání Žákovského parlamentu
Žádost o sponzorský dar - Psí domov Lukavice
Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice
Žádost o zapůjčení pódia - Aeroklub

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

Finance
Úprava platu ředitelky MSSS OÁZA
Odvod z fondu investic MKN
Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny

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

Různé
Smlouvy o uzavření spolupráce v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální
oblasti na území obcí KHK II
Účast města na akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020"
Aktualizace Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu
Žádost občana o řešení situace ve věci popelnice v ul. Boženy Němcové
Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole
Dodatek k pojistné smlouvě
Smlouva o umístění zálohového napájení v areálu Arriva
Vyjádření zaměstnanců MSSS OÁZA
Smlouva na monitoring skládek TKO Na Popluží a Železova louka
Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu

8.

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

1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 09.03.2020
Identifikace:
Kontrola splatných úkolů RM 35 viz přílohy k tomuto bodu.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 1/2 USNESENÍ č. RM 35-1975/20
RM souhlasí s předloženým plněním úkolů z předchozích zasedání RM ve znění příloh k tomuto
bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2 Majetkoprávní úkony
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 2
Bez usnesení

2/1 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. p. č. 151, p. p. č.
2039, p. p. č. 2118 a p. p. č. 2165/2 v k. ú. Nové Město nad Metují, u Rezeckého mostu
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
po dokončení stavby zařízení distribuční soustavy o uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IZ-12-2000302/001, v celkové délce 43 m v pozemcích v majetku města p. p. č.
151, p. p. č. 2039, p. p. č. 2118 a p. p. č. 2165/2 v k. ú a obci Nové Město nad Metují v ul. Pod
Hradbami směrem ke křižovatce ulic Rezecká s ul. Na Hradčanech.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene je stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi, ve
výši 200 Kč/m pozemku zatíženého věcným břemenem + DPH v zákonné výši. Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o umístění stavby byla schválena
usnesením č. RM 319-13472/15. Odborné útvary souhlasí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/1 USNESENÍ č. RM 35-1976/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-2000302/001 se spol. ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, k pozemkům
v majetku města Nové Město nad Metují p. p. č. 151, p. p. č. 2039, p. p. č. 2118 a p. p. č. 2165/2 v k.
ú. a obci Nové Město nad Metují v rozsahu 43 m dle GP č. 2254-14110/2019 za cenu 200 Kč/m
pozemku zatíženého věcným břemenem + DPH v zákonné výši, tj. celkem 10.406 Kč + DPH v
zákonné výši, a pověřuje ST podpisem smlouvy ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/2 Informace o prodeji pozemků sousedících s městskými pozemky v k. ú. Spy
Identifikace:
Centrum aukcí.cz s. r. o., Luční 568/1, 500 02 Hradec Králové, zaslalo městu, jako vlastníkovi
sousedních pozemků, sdělení o prodeji pozemků p. p. č. 452/2, 459/1, 462, 465 a 466/5 o
celkové výměře 24 788 m2 v k. ú. Spy za celkovou vyvolávací cenu 560.000 Kč, tj. za cenu 22
Kč/m2 pozemku. (V přiloženém sdělení je cena 560.00 Kč uvedena chybně.)
Odůvodnění:
Vyjádření odborů v příloze.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

Stránka 8

ZÁPIS Z PORADY
RM 35 ze dne 09.03.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

K čl. 2/2 USNESENÍ č. RM 35-1977/20
RM byla seznámena s možností odkoupit pozemky p. p. č. 452/2, 459/1, 462, 465 a 466/5 o
celkové výměře 24 788 m2 v k. ú. Spy za celkovou vyvolávací cenu 560.000 Kč, tj. za cenu 22
Kč/m2 pozemku a nemá zájem podat přímou nabídku na odkoupení uvedených pozemků.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/3 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p. p. č. 663/10, p. p. č. 665/3 a p.
p. č. 690/8 v k. ú. Nové Město nad Metují
Identifikace:
Paní [osobní údaj odstraněn], jako investor, požádala město o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, a to k pozemkům p. p. č. 663/10, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, p. p. č. 665/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, a p. p. č. 690/8, druh pozemku zahrada, zapsaným na LV č. 10001 pro k. ú.
Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, do kterých
je uloženo plynárenské zařízení, v celkové délce 18,11 m, tj. v 37,14 m2.
Odůvodnění:
Žadatelka si dle podmínek dodavatele plynu na přípojku musí sjednat věcné břemeno s
městem jako vlastníkem pozemku. Odbory nemají námitky. Cena je 200 Kč/m2 zatíženého
pozemku + DPH v zákonné výši.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/3 USNESENÍ č. RM 35-1978/20
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí
nad Labem, Klíšská 940, Klíše, PSČ 400 01 v délce 18,11 m dle GP č. 2251-1005/2020 k
městským pozemkům p. p. č. 663/10, p. p. č. 665/3 a p. p. č. 690/8 v k. ú. Nové Město nad Metují,
zapsaným na LV č. 10001 pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují u KÚ pro KHK, KP Náchod, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a to na dobu neurčitou za celkovou sjednanou cenu 7.428 Kč + DPH
v zákonné výši, a pověřuje ST podpisem smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/4 Prodej části pozemku p. p. č. 677/22 v k. ú. Nové Město nad Metují, ul. Pod
Vodojemem
Identifikace:
Manželé pí [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn], požádali o koupi části
pozemku p. p. č. 677/22 o výměře cca 12 m², druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú.
Nové Město nad Metují. Důvodem koupě je rozšíření zahrady.
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Odůvodnění:
Vyjádření odborných útvarů předkládáme v příloze. Minimální cena 130 Kč/m² pozemku je
stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují. Požadovaná část pozemku je pro město nepotřebná a nelze ji nijak využít. Na
požadovaném pozemku se nenacházejí žádné sítě.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - se samotným prodejem by neměl vůbec problém, ale jako i u jiných
podobných záležitostí má problém s nízkou cenou, je to podle něj stavební pozemek. Z tohoto
důvodu se zdrží v hlasování. Poté odsouhlaseno.
K čl. 2/4 USNESENÍ č. RM 35-1979/20
RM ukládá OMM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. p. č. 677/22 o výměře cca 12 m²,
druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. a obci Nové Město nad Metují, který je zapsaný na
LV č. 10001 vedeném KÚ pro KHK, KP Náchod, za podmínek uvedených v předloženém návrhu
záměru, viz příloha tohoto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/5 Návrh podmínek odkupu pozemků pod místní komunikací ve směru od Spů na
Chlístov
Identifikace:
Po realizaci stavby „Cykloregion V. Moravce – stavební úpravy stávající komunikace – etapa 2
(ulice Chlístovská)“, jejím zaměření a zapsání GP č. 246-082/2019 do KN, navrhujeme
realizovat odkoupení pozemků pod tělesem části místní komunikace ve směru Spy - Chlístov.
Pozemky, které byly odděleny v KN výše uvedeným GP, ve vlastnictví fyzických osob, pro
případné majetkové vypořádání:
p. p. č. 415/2, (43 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 416/2, (9 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 416/3, (13 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 417/11, (68 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 417/12, (2 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 430/8, (92 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 430/10, (154 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 452/7, (4 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 452/8, (7 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 452/9, (3 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 430/9, (132 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 430/11, (433 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 430/13, (1 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 430/12, (6 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 434/2, (8 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 436/2, (19 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 435/4, (20 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 435/5, (1 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 435/6, (1 m²) v k. ú. Spy
p. p. č. 435/7, (6 m²) v k. ú. Spy
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p. p. č. 452/6, (7 m²) v k. ú. Spy.
Celková výměra 1029 m², tj. celková částka na odkoupení pozemků činí 102.900,- Kč.
Odůvodnění:
Dle sdělení ORM souhlasili vlastníci dotčených pozemků s úpravou stávající místní
komunikace bez dalších podmínek. Cena pozemku pod komunikací ve výši 100 Kč/m²
odpovídá ceně obvyklé při majetkoprávním vypořádání obdobných pozemků ve vlastnictví
města. Podmínkou přidělené dotace nebylo majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
pod zrekonstruovanou komunikací, ale pozemky pod místními komunikacemi by mělo vlastnit
město. Za výše uvedenou cenu by mělo být provedeno majetkoprávní vypořádání se všemi
vlastníky dotčených pozemků.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
ST doporučil projednat navrhovanou částku 100 Kč/m² nejdříve v ZM a pak teprve jednat s
vlastníky o odkoupení. Po delší diskusi o stanovení přiměřené částky, se kterou se půjde na
jednání s vlastníky, bylo formulováno doporučující usnesení pro ZM.
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 35-1980/20
RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemků p. p. č. 415/2, 416/2, 416/3, 417/11, 417/12, 430/8,
430/10, 452/7, 452/8, 452/9, 430/9, 430/11, 430/13, 430/12, 434/2, 436/2, 435/4, 435/5, 435/6, 435/7
a 452/6, vše v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují, za kupní cenu 100 Kč/m² pozemku.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 35-1981/20
RM doporučuje ZM uložit OMM svolat informativní schůzku s vlastníky (spoluvlastníky) pozemků p.
p. č. 415/2, 416/2, 416/3, 417/11, 417/12, 430/8, 430/10, 452/7, 452/8, 452/9, 430/9, 430/11, 430/13,
430/12, 434/2, 436/2, 435/4, 435/5, 435/6, 435/7 a 452/6, vše v k. ú. Spy a obci Nové Město nad
Metují, na které budou informováni o ceně pro odkup pozemků ve výši 100 Kč/m² navržené RM.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 2/5 USNESENÍ č. RM 35-1982/20
RM nesouhlasí vzhledem k malým výměrám jednotlivých pozemků s vyhotovení znaleckého
posudku na cenu v místě a čase obvyklou pro pozemky: p. p. č. 415/2, 416/2, 416/3, 417/11, 417/12,
430/8, 430/10, 452/7, 452/8, 452/9, 430/9, 430/11, 430/13, 430/12, 434/2, 436/2, 435/4, 435/5,
435/6, 435/7 a 452/6, vše v k. ú. Spy a obci Nové Město nad Metují.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/6 Část pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy
Identifikace:
Pan [osobní údaj odstraněn], žádá o odkoupení části o výměře cca 423 m2 z pozemku p. p. č.
550 o výměře 3917 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná plocha, v k. ú.
Spy a obec Nové Město nad Metují, na konci ul. Ke Mlejnu.
Odůvodnění: Vyjádření odborů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/6 USNESENÍ č. RM 35-1983/20
RM nesouhlasí s prodejem části pozemku p. p. č. 550 v k. ú. Spy, protože na požadované části je
navrženo dle rozpracované PD „Kanalizace Spy, Nové Město nad Metují“ vedení splaškové
kanalizace a řešení této kanalizace je pro město nyní aktuálním tématem.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města p. p.
č. 676/1, 469/7 a 469/12 v k. ú. Krčín
Identifikace:
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, žádá
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-2019762/VB3 Nové Město nad Metují, Na Kopci - knn p. č. 469/11, na
pozemky města: p. p. č. 676/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p. p. č. 469/7, druh pozemku trvalý travní porost, a p. p. č. 469/12, druh pozemku
trvalý travní porost, vše v k. ú. Krčín, obec Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 10001
pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad Metují, vedeném na KÚ pro KHK, KP Náchod.
Předpokládaný celkový rozsah je cca 4,8 m2. Jedná se o napojení pozemku určeného
k zastavění RD na el. energii pod komunikací M 3 dle pasportu.
Odůvodnění:
Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Zásad. ORM s uložením stavby sítě do
pozemků města souhlasí.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
K čl. 2/7 USNESENÍ č. RM 35-1984/20
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-2019762/VB3 Nové Město nad Metují, Na Kopci - knn p. č. 469/11, na pozemky města: p. p.
č. 676/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p. p. č. 469/7, druh
pozemku trvalý travní porost, a p. p. č. 469/12, druh pozemku trvalý travní porost, vše v k. ú. Krčín,
obec Nové Město nad Metují, zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město nad
Metují, vedeném na KÚ pro KHK, KP Náchod. Předpokládaný celkový rozsah je cca 4,8 m2.
Skutečný rozsah věcného břemene bude stanoven dle GP, vyhotoveného na náklady žadatele.
Cena za zřízení věcného břemene bude 200 Kč/m pozemku dotčeného věcným břemenem + DPH
v zákonné výši. RM pověřuje ST podpisem smlouvy a přiložených souhlasů se stavbou.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/8 Prodej pozemku p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují k zastavění
Identifikace:
OMM dle usnesení č. RM 34-1970/20 (RM ukládá OMM připravit do programu RM 36 návrh
zveřejnění dle připomínek a návrhů projednaných v koncepční RM 34 s tím, že součástí
nabídky bude zpracování zastavovací studie vč. vizualizace, která bude řešit celé území.)
předkládá návrh záměru města prodat pozemek p. p. č. 589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují
za minimální cenu 1450 Kč/m2 pozemku.
Odůvodnění:
Předkládáno dle usnesení z koncepční RM. Prodej tohoto pozemku k zastavění bude zatížen
odvodem DPH ve výši 21 %, kterou uhradí město jako prodávající jako v obdobných
případech. Z projednání v KVR: K výstavbě samotné myčky je využitelná jen malá plocha
předmětného pozemku. Jde o cenné území, ponechat pozemek jako rezervu např. pro
občanskou vybavenost. Zpracovat studii využití celého území. Neprodávat ani část, to
pozemek znehodnotí. Nabídnout na myčku aut jiný městský pozemek, který je méně
hodnotný, příp. odkázat zájemce o výstavbu myčky na soukromé vlastníky pozemků v Novém
Městě nad Metují. Zpracovat pro tento pozemek studii v návaznosti na okolní území. Spojit se
s vlastníky okolních pozemků a jednat o koncepci celého území. Myšlenka výstavby myčky
aut v našem městě je zajímavá, ale tento pozemek je tak hodnotný, že ho není vhodné dělit.
Doporučení pro RM: KVR v tuto chvíli nedoporučuje prodej pozemku ani jeho části bez
znalosti záměru využití tohoto území v návaznosti na širší vztahy.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Ve velice obsáhlé diskusi se radní zabývali tím, zda zveřejnit záměr prodat pozemek nejvyšší
nebo nejvhodnější nabídce a jaké podmínky by tu "výhodnost" měly rámcovat, tzn. jaké "váhy"
stanovit. Další část diskuse se pak týkala stanovení minimální ceny a související problematiky
DPH. Zároveň se radní zabývali otázkou, zda vůbec nějaký zájemce bude, protože ty
podmínky zpracování zastavovací studie v širších vztazích atd. jsou velice náročné. Nakonec
se radní shodli v tom, že bude finální rozhodnutí postoupeno do ZM. V tomto smyslu bylo
formulováno doporučující usnesení pro ZM.
K čl. 2/8 USNESENÍ č. RM 35-1985/20
RM doporučuje ZM uložit OMM zveřejnit minimálně na 90 dní záměr města prodat pozemek p. p. č.
589/1 v k. ú. Nové Město nad Metují nejvyšší nabídce za minimální cenu 1.450 Kč/m2 dle
předloženého záměru města, doplněného o připomínky radních s tím, že součástí nabídky bude
zpracování zastavovací studie vč. vizualizace, která bude řešit celé území, resp. celý nabízený
pozemek.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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2/9 Pronájem pozemku p. p. č. 598/6 v k. ú. Krčín v kolonii zahrádek u letiště
Identifikace:
Pozemek p. p. č. 598/6 o výměře 439 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Krčín, ve vlastnictví
města, vedený u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a obec Nové Město
nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 31-1776/20 ze dne 13.01.2020 byl zveřejněn záměr
města pronajmout pozemek ode dne 24.01.2020 do dne 14.02.2020 s uvedením minimální
ceny ve výši 5,50 Kč/m2/rok. Ke zveřejněnému záměru byly doručeny 2 nabídky v uzavřené
obálce, které budou otevřeny na zasedání RM.
Odůvodnění:
Záměr pronájmu jako zahrady (v zahrádkářské kolonii) nejvyšší nabídce byl zveřejněn po
úmrtí nájemce, dle stanovisek odborných útvarů a v souladu s usnesením RM 31. OMM
předkládá RM obálky k otevření a rozhodnutí o novém nájemci. Znění smlouvy bude vycházet
ze vzorové smlouvy o nájmu pozemku, schválené usnesením č. RM 367-15726/17 ze dne
13.03.2017.
Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP
Z podrobnějšího projednání:
Vedoucí OMP otevřela přímo na jednání RM 2 doručené obálky: 1. nabídka - pí [osobní údaj
odstraněn], nabídková cena 10 Kč/m2/rok, 2. nabídka - pí [osobní údaj odstraněn], nabídková
cena 12 Kč/m2/rok. Radní odhlasovali 7 hlasy "pro" - uzavření smlouvy se zájemcem, který
podal cenově vyšší nabídku.
K čl. 2/9 USNESENÍ č. RM 35-1986/20
RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemku p. p. č. 598/6 o výměře 439 m2, druh pozemku zahrada,
k. ú. Krčín, ve vlastnictví města, vedený u KÚ pro KHK, KP Náchod na LV 10001 pro k. ú. Krčín a
obec Nové Město nad Metují, se zájemcem pí [osobní údaj odstraněn], a to ode dne 01.04.2020 za
účelem zahrady (v zahrádkářské kolonii) s tím, že pozemek se pronajímá ve stávajícím stavu, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za nájemné v navržené výši 12 Kč/m2/rok. RM
pověřuje ST podpisem příslušné smlouvy.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

2/10 Prodloužení pronájmu stp. č. 307/2 v k. ú. Nové Město nad Metují pod stavbou č. p.
69 v ul. T. G. Masaryka
Identifikace:
Pozemek stp. č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví města, vedený na LV 10001 u KÚ pro KHK, KP
Náchod pro k. ú. a obec Nové Město nad Metují. V souladu s usnesením č. RM 16 - 850/19 ze
dne 03.06.2019 byla se žadatelkou uzavřena smlouva o nájmu pozemku na dobu určitou do
dne 31.12.2020 s podmínkou podání ohlášení záměru odstranění stavby stavebnímu úřadu do
dne 30.04.2020 a dále vyklizení pozemku, odstranění staveb a zarovnání pozemku (na
náklady nájemce) ke dni ukončení nájmu, tj. ke dni 31.12.2020. Nájemkyně pí Libuše
Matoušová, IČO: 11160837, provozovna: T. G. Masaryka 69, 549 01 Nové Město nad Metují,
požádala dne 17.02.2020 o prodloužení nájmu i po termínu 31.12.2020.
Odůvodnění:
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Nájemkyně ve své žádosti mj. uvedla, že žádá na základě jednání na Fóru s občany v
sokolovně dne 28.01.2020 a následného zápisu RM ze dne 10.02.2020 ohledně změny
Regulačního plánu Rychta (dále jen "RPR"), že do doby definitivního rozhodnutí o změně a
konečné podobě "trojúhelníku Rychta" lze obchody provozovat. Souhlas s odstraněním
dočasné stavby stavební úřad vydal dne 18.11.2019 s tím, že stavba bude odstraněna do dne
31.12.2020. V současnosti, dle sdělení nájemkyně, jsou v objektech umístěny tyto
provozovny: cestovní agentura, prodejna textilu a drobného zboží a stavební spořitelna.
Nájemné za pozemek činí 130 Kč/m2/rok, tedy 14.820 Kč ročně. Vyjádření odborných útvarů v
příloze. Zmíněná revize RPR se netýká staveb ve vlastnictví žadatelky. V RPR je stále
předepsána jejich asanace.
Vzhledem k tomu, že o této záležitosti jednalo v roce 2019 ZM 4, které si tehdy dle § 84, odst.
4) zákona o obcích vyhradilo pravomoc RM a přijalo usnesení: "ZM rozhodlo, že si dle §84,
odst. 4) zákona o obcích vyhrazuje pravomoc projednat a uložit zveřejnění návrhu o pronájmu
pozemku st. p. č. 307/2 o výměře 144 m2 v k. ú. Nové Město nad Metují, ve vlastnictví města,
vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK, KP Náchod. ZM netrvá na vyklizení pozemku stp. č.
307/2 o výměře 114 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Město nad
Metují, ve vlastnictví města, vedeného na LV 10 001 v KÚ pro KHK, KP Náchod, v lokalitě na
Rychtě, dle ujednání ve smlouvě o nájmu pozemku a ukládá ST zajistit vyvěšení záměru
města pronajmout tento pozemek za účelem umístění dočasné přízemní stavby provozovny
cestovní agentury CIS, včetně přístavby s obchody č. p. 69 v ulici T. G. Masaryka, ve
vlastnictví pí Libuše Matoušové, se sídlem: Johnova 310, Nové Město nad Metují, IČO:
11160837, s tím, že nejpozději ke dni ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu
vyklidit, odstranit stavbu a pozemek zarovnat, kdy vyklizení a likvidaci provede nájemce na
své náklady a v souladu s příslušným povolením stavebního úřadu. Dále se nájemce zavazuje
na svůj náklad odstranit případně způsobené škody na předmětu nájmu a nést odpovědnost
za důsledky těchto škod.", má RM možnost předložit tuto žádost opět do ZM.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Šulcová Miluše - vedoucí OMP

TAJ upozornil, že ZM si v předchozím rozhodování o prodloužení nájmu vyhradilo pravomoc
rozhodnutí, takže by bylo namístě o žádosti opět rozhodnout v ZM. ST - v souvislosti s tím
navrhnul hlasovat o doporučujících usneseních pro ZM. Na to navázala velice obsáhlá diskuse
většiny radních, která se týkala především chystané aktualizace RP Rychta, kdy se opět
diskuse týkala nejasností, čeho by se měla aktualizace RP týkat. K dané problematice byl
přizván Mgr. A. Balcar z OVRR, který v minulosti kritizoval některé nedostatky v RP. Seznámil
přítomné, jak s postupem a časovými předpoklady pořízení aktualizace RP, tak i s oblastmi,
kterých by se měly změny týkat. OVRR, jako příslušný orgán státní správy, bude na základě
podnětu města zpracovávat zadání. Ze strany některých radních zazněla kritika pomalého
postupu celého procesu. Ze strany OVRR bylo opět vysvětlováno, co je zadání a co je pak
návrh ARCH, který to zpracuje a dále, co k tomu bude mít město a jaký bude další postup. ST
- navrhnul doplnit do článku Rozvoj bod 3/14, který se týká návrhu zadání Změny č. 1
RP Rychta (viz bod č. RM 35 - 3/14), kde bude uloženo OMM předložit do RM 38 návrh
zadání. Po další diskusi pak bylo hlasováno v tomto bodě o navrženém usnesení.
K čl. 2/10 USNESENÍ č. RM 35-1987/20
RM nedoporučuje ZM schválit prodloužení smlouvy o nájmu stp. č. 307/2 o výměře 114 m2 v k. ú.
Nové Město nad Metují (plocha pod dočasnou stavbou CIS) po termínu 31.12.2020 dle žádosti a
trvá na tom, že bude postupováno v souladu s uzavřenou smlouvou o nájmu pozemku, dle které
nájem skončí dne 31.12.2020.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 2, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3 Rozvoj
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 3
Bez usnesení

3/1 Zápis č. 8 z jednání Komise dopravní ze dne 26.02.2020
Identifikace:
Dne 26.02.2020 se sešla ke svému 8. jednání Komise dopravní - viz příloha tohoto bodu. K
jednotlivým podnětům a návrhům a k jejich řešení je třeba znát stanovisko RM, podle kterého
pak bude dále postupováno.
Odůvodnění:
Vyplývá z Jednacího řádu komisí zřizovaných RM.
Doporučení RM:
1) Komise dopravní doporučuje RM v ulici Okrajová ponechat stávající obousměrný provoz.
OMM souhlasí.
2) Komise dopravní doporučuje RM zjednosměrnit ulici Českých legií od křižovatky s ulicí
Komenského po odbočku k radnici při zachování obousměrného provozu cyklistů. V kladném
případě komise dále doporučuje vybudovat podélná parkovací stání po levé straně ulice v
prostoru pod školní zahradou.
Vyjádření OMM: KD se shodla, že počká na vyjádření DI NA PČR. Dále KD upozorňuje na
cyklostezku, která touto ulicí vede. V případě zjednosměrnění by bylo dobré zachovat
obousměrný provoz cyklistů. Zástupce OMM jednal s DI NA PČR o zjednosměrnění ulice,
inspektorát upozornil, že problematické parkování na chodníku se tím nevyřeší. V případě, že
bychom řešili po jedné straně vozovky značení parkovacích stání, musely by se zrušit
piktogramy cyklostezky, protože rozměrově je komunikace úzká a vše se do ulice uspořádat
nepodaří. Komunikace je v ul. Českých legií šířky mimo nejužší průjezd 4,3 - 5,9 m – min.
šířka jednoho jízdního pruhu je 3 m + 2 m šíře podélných parkovacích míst, tedy žádné další
místo pro cyklo-piktogramy v celé délce ulice. Přemístění cyklotrasy do ul. Komenského při
současném uspořádání uličního profilu nedoporučujeme.
Další aspekty jsou uvedeny v hlášení k úkolu pod číslem RM 31-1780/20 "RM ukládá OMM
zahájit jednání s ředitelem "ZŠ Komenského" o možnosti zjednosměrnění ul. Českých legií."
OMM na základě prověřeného doporučuje ponechat stávající obousměrný provoz v ulici
Českých legií.
3) Komise dopravní ve věci dopravního řešení lokality František-Dubinky trvá na svých
závěrech a doporučeních KD 7/2020 ze dne 29.01.2020 a doporučuje RM nerevokovat
usnesení a závěry přijaté RM 33-1895/20 ze dne 10.02.2020.
OMM: doporučení souvisí s projednávaným bodem v RM 35 čl. 3/4.
4) Komise dopravní doporučuje RM v souvislosti s projednáním uspořádání uličního prostoru v
ulici U Zázvorky změnu regulačního plánu MPR v oblasti sv. Jana Nepomuckého, kde by mohl
být zpřístupněn záliv včetně výsadby nové zeleně, v souladu se zpracovanou územní studií
arch. Brožka.
OMM: podněty z KD byly předány na ŘSD ČR k řešení.
5) Komise dopravní doporučuje RM, aby při projednávání uspořádání uličního prostoru v ulici
U Zázvorky bylo jednáno o možnosti, aby nově instalované semafory byly vybaveny i tzv.
ručním přepínáním pro možnost regulace dopravy.
OMM: podněty z KD byly předány na ŘSD ČR k řešení.
6) Komise dopravní doporučuje RM odstranit zrcadlo v ulici U Zázvorky u cykloprodejny a
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využít na jiném místě.
OMM: do doby než bude provedena rekonstrukce uličního prostoru, nedoporučuje zrcadlo
odstranit. IZS vjíždějí do daného úseku na "červenou", proto doporučujeme zrcadlo ponechat.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

Diskutující: Mgr. Hylský, vedoucí ORM, ST, MST, Ing. Němeček, TAJ a Ing. Prouza. Po velice
obsáhlé diskusi radních bylo hlasováno o jednotlivých návrzích usnesení:
1/ 7 pro;
2/ Vysvětleny důvody zachování obousměrného provozu v ul. Okrajová - hlasováno - 6 pro, 1
proti, 0 zdržel se;
3/ K zachování obousměrného provozu v ul. Českých legií - situace zde je velmi nebezpečná,
bylo by dobré otevřít školu pro provoz družiny zepředu, tj. vstup hlavním vchodem - rovněž
jednat o režimu parkování rodičů a zaměstnanců školy v ul. Českých legií - na to bylo
navrženo usnesení: "RM ukládá OMM jednat s vedením školy "ZŠ Komenského" o režimu
parkování rodičů a zaměstnanců v ul. Českých legií z důvodu zvýšení bezpečnosti v této ulici."
Hlasováno - 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se;
4/ Mgr. Hylský - nesouhlas s navrhovaným řešením u Sv. Jana Nepomuckého - po diskusi
hlasováno nejprve o usnesení: "RM nesouhlasí se zahrnutím prostoru kolem pomníku Sv.
Jana Nepomuckého do rekonstrukce ul. U Zázvorky" - hlasováno - 2 pro, 3 proti, 2 zdržel se nebylo přijato. Pak bylo hlasováno o usnesení: "RM souhlasí se zahrnutím prostoru kolem
pomníku Sv. Jana Nepomuckého do PD rekonstrukce ul. U Zázvorky dle studie veřejného
prostranství náměstí Republiky" - hlasováno - 4 pro, 2 proti, 1 zdržel se - bylo přijato.
5/ V rámci další diskuse formuloval usnesení Ing. Němeček: "RM pověřuje ST uložit
MP zahájit aktivitu zaměřenou k řešení protiprávního parkování." Hlasováno - 3 pro, 2 proti, 2
zdržel se - nebylo přijato.
K dalším návrhům Komise dopravní:
"Komise dopravní doporučuje RM, aby při projednávání uspořádání uličního prostoru v ulici U
Zázvorky bylo jednáno o možnosti, aby nově instalované semafory byly vybaveny i tzv. ručním
přepínáním pro možnost regulace dopravy." - OMM - bude řešeno s ŘSD.
"Komise dopravní doporučuje RM odstranit zrcadlo v ulici U Zázvorky u cykloprodejny a využít
na jiném místě." - po diskusi stanoveno, že zrcadlo prozatím zůstane.
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 35-1988/20
RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání Komise dopravní ze dne 26.02.2020 ve znění přílohy k
tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 35-1989/20
RM přijala doporučení Komise dopravní ponechat stávající obousměrný provoz v ul. Okrajová.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 35-1990/20
RM ukládá OMM jednat s vedením školy "ZŠ Komenského" o režimu parkování rodičů a
zaměstnanců v ul. Českých legií z důvodu zvýšení bezpečnosti v této ulici.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1 USNESENÍ č. RM 35-1991/20
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RM souhlasí se zahrnutím prostoru kolem pomníku Jana Nepomuckého do PD rekonstrukce ul.
U Zázvorky dle studie veřejného prostranství náměstí Republiky.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/1
RM pověřuje ST uložit MP zahájit aktivitu v řešení protiprávního parkování na území města.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 2, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato

3/2 Nová rozpočtová položka - Úprava chodníku v ul. Sokolská
Identifikace:
V roce 2019 byla dokončena projektová dokumentace (PD) pro stavební úpravy a doplnění
chodníků v ul. Sokolské. PD řeší rekonstrukci stávajícího levostranného chodníku od
křižovatky s ul. Komenského (Baru Kalič) směrem do ulice Československé armády, kde bude
vybudováno nasvětlené místo pro přecházení přes silnici do této ulice. Je navržena úprava a
sanace křižovatky do ul. Na Bořetíně. Dále projekt řeší prostranství před hřbitovem - úprava
dlážděného vjezdu a přilehlého chodníku, součástí jsou navrženy sadové úpravy a
propojovací chodník do ul. Na Bořetíně. Řešena je i kompletní rekonstrukce veřejného
osvětlení (VO) v této ulici, kdy stávající VO podél chodníku vpravo bude zrušeno a kompletně
bude uloženo s novými svítidly v trase rekonstruovaného chodníku. V trase novostavby
propojovacího chodníku bude navrženo nové veřejné osvětlení (VO). Celkové náklady dle PD
jsou 3 321 tis. Kč. Naskýtá se možnost zkusit požádat o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) prostřednictvím Místní akční skupiny MAS POHODA venkova,
z.s. (dále jen MAS) v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). V harmonogramu
výzev pro rok 2020 plánuje MAS vyhlásit 14. výzvu MAS POHODA - IROP - Bezpečnost
dopravy a cyklodopravy, pro kterou je alokováno 9,930 mil. Kč. Podporovanou aktivitou
v rámci bezpečnosti dopravy je rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I.,
II., III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace. Výzva by měla být vyhlášena v květnu letošního roku s příjmem žádostí do konce
července, což se však bude odvíjet na připravenosti potenciálních žadatelů. Podíl financování
EU na způsobilých výdajích 95 %. Projekt může být realizován do dne 30.09.2022. Výsledky
dotačního řízení cca do 6 měsíců po ukončení lhůty pro podání žádostí. Pro čerpání
prostředků by MAS kvitovala realizaci projektu během příštího roku. V žádosti o dotaci by
mohly být způsobilými výdaji pouze rekonstrukce a výstavba nového chodníku podél
komunikace a nové veřejné osvětlení v této trase. Dle hrubého odhadu projektanta by
způsobilé náklady činily 1,5 mil. Kč. Pro podání žádosti o dotaci je nezbytné rozdělit prvotní
stavební rozpočet na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Vzhledem k tomu, že v letošním roce
není v rozpočtu města pro akci rekonstrukce chodníku v ul. Sokolské žádná položka, je
nezbytné provést RO a vyčlenit prostředky na úpravu PD - rozpočtu. Do způsobilých výdajů
projektu mohou být dále zahrnuty výdaje na projektovou dokumentaci (v rámci tohoto projektu
poměrově dle způsobilých výdajů stavby), autorský dozor projektanta, technický dozor
investora, koordinátora bezpečnosti práce.

Odůvodnění:
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Možnost získání dotačních finančních prostředků ve výši 95 % na realizaci rekonstrukce a
výstavbu levostranného chodníku v ul. Sokolské vč. VO. V případě podání žádosti o dotaci je
nutné nechat rozdělit stavební rozpočet na uznatelné a neuznatelné výdaje, na což zaslala
firma DiK Janák s.r.o., která zpracovávala PD, cenovou nabídku ve výši 17.666 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Maur - požádal vedoucího OMM o komentář k příloze "C.3 Koordinační situační výkres".
Diskutující: Mgr. Hylský, vedoucí ORM, TAJ, Ing. Prouza a Ing. Němeček - diskuse se
především týkala pochybností nad návrhem řešení a umístění místa pro přecházení. Jeden
radní nebyl přítomen při hlasování v jednací místnosti.
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 35-1992/20
RM schvaluje RO zařazení nové investiční položky "Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul.
Sokolská“ ve výši 18 tis. Kč (§ 2219). Navýšení bude pokryto přesunem z § 2219 - položka "Místo
pro přecházení u Benziny + chodník na Kaštánky".
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 35-1993/20
RM souhlasí s realizací projektu Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská jako celku dle
zpracované projektové dokumentace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/2 USNESENÍ č. RM 35-1994/20
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na projekt Bezpečnost dopravy ve městě stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská do plánované 14. výzvy MAS POHODA - IROP Bezpečnost dopravy a cyklodopravy v rámci výzvy č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty
CLLD.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/3 Žádost o dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná
Identifikace:
Město obdrželo žádost obyvatel ul. Rovná v zastoupení panem [osobní údaj odstraněn] o
dokončení asfaltového povrchu v ul. Rovná, který s ohledem na nedokončenou výstavbu v ul.
Rovné nebyl v roce 1992 dokončen. Zároveň obyvatelé ul. Rovná upozorňují na špatný stav
komunikace v ul. Družební a žádají o její opravu v rozsahu od křižovatky s ul. T. G. Masaryka
ke křižovatce s ul. Rovná.
Odůvodnění:
Viz stanoviska odborných útvarů v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
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Diskutující: Ing. Maur, p. Jarolímek a TAJ. Ing. Maur se dotázal na jednání se síťaři ve vazbě
na ul. Družební. ORM - oslovili je, ale vyjádření ještě nedostali - jakmile budou, předají
informace. Pan Jarolímek požádal o zjištění stavu sítí v ul. Rovná a dále informoval o
požadavku zástupce žadatelů, [osobní údaj odstraněn], mít možnost účastnit se jednání na
místě při výjezdní RM 36. TAJ - ano, je to možné, pokud se [osobní údaj odstraněn] časově
přizpůsobí, oznámíme mu předpokládaný čas, kdy budeme v ul. Rovná. Dále byla vedena
diskuse o budoucím řešení ul. Rovná a jejím pokračování na soukromých pozemcích.
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 35-1995/20
RM bere na vědomí žádost podanou obyvateli ul. Rovná o dokončení asfaltového povrchu
komunikace v ul. Rovná a opravu komunikace v ul. Družební od křižovatky s ul. T. G. Masaryka ke
křižovatce s ul. Rovná a zařazuje podnět do plánu výjezdní RM 36.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/3 USNESENÍ č. RM 35-1996/20
RM ukládá OMM přizvat zástupce žadatelů, pana [osobní údaj odstraněn], k účasti na výjezdní RM
36.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/4 Vyjádření ke změně ÚS Dubinky - František, Nové Město nad Metují
Identifikace:
RM 33 se seznámila s materiálem, který zaslal Ing. Vladimír Brož za společnost TOWN
DEVELOPMENT s.r.o., týkající se řešení 1. etapy lokality Dubinky - František, zpřesnění
profilů + koncept veřejného prostoru jako podklad pro vypracování DÚR na základě
konzultace ze dne 03.02.2020 s vedením města, zpracované Ing. arch. Vojtěchem Lichým,
IČO: 03349497.
RM 33 přijala dále usnesení:
RM trvá na kompletním vybudování infrastruktury v ul. Luční a ul. Hildenská jih, a to bez
etapizace.
RM doporučuje přepracovat předložené úpravy ÚS předložené Ing. Vladimírem Brožem za
společnost TOWN DEVELOPMENT s.r.o. ve smyslu takto navrhovaných minimálních šířek
komunikací:
Profil č. 1 - ul. Hildenská (jižní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s jednostranným
chodníkem v celé ulici (studie Ing. arch. Lichého v souladu);
Profil č. 2 - ul. Luční - šířka celková 11 m, vozovka 6 m s jednostranným chodníkem v celé
ulici tak, aby vznikl prostor pro parkovací místa a zeleň (dle Komise dopravní);
Profil č. 3 - ul. Hildenská (severní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s prostorem pro
vybudování zastávky a s jednostranným chodníkem. (dle Komise dopravní);
Profil č. 4 - ul. Dušnická a ul. Gernická - zachovat profil podle návrhu doc. Ing. arch. Ivana
Kaplana. (studie Ing. arch. Lichého v souladu).
Dále RM požaduje vyřešit umístění kontejnerů na tříděný odpad v dostupnější vzdálenosti
z ulic Hildenská, Dušnická a Gernická, neboť kontejnerové stanoviště v ul. Družební vedle
výjezdu z ul. Hildenská bude muset být pravděpodobně přemístěno.
RM ukládá MST svolat schůzku za účasti Ing. Vladimíra Brože, p. [osobní údaj odstraněn],
dalších dotčených vlastníků pozemků a odborných útvarů, za účelem dohody o vybudování
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kompletní infrastruktury I. etapy v lokalitě Dubinky.
Uvedená schůzka proběhla dne 19.02.2020 na MěÚ za účasti Ing. Brože a p. [osobní údaj
odstraněn], vedení města a zástupců OMM, OVRR a ARCH.
Z jednání vyplynulo, že investoři stále chtějí (Ing. Brož a p. [osobní údaj odstraněn]) provést
realizaci 1. etapy Dubinky ve fázích. PD a jedno stavební povolení chtějí zajistit jenom na sítě.
Samotnou komunikaci vč. přilehlého veřejného prostoru chtějí řešit již každý samostatně, část,
o kterou má zájem Ing. Brož bude zprojektována a povolena samostatně a na zbývající část
bude zajišťovat PD a stavební povolení p. [osobní údaj odstraněn]. Po této schůzce byla na
město dne 24.02.2020 zaslána upravená studie 1. etapy sídliště RD v lokalitě Dubinky František vč. vyjádření k jednotlivým usnesením z RM 33 a memoranda mezi p. [osobní údaj
odstraněn] a firmou TOWN DEVELOPMENT s.r.o. (v příloze tohoto bodu).
Odůvodnění:
Tato upravená studie veřejného prostoru 1. etapy Dubinky - František byla rozeslána
předsedům, tajemníkům komisím a odborným útvarům se žádostí o vyjádření se. Vyjádření
Komise životního prostředí je v příloze tohoto bodu, usnesení Komise pro výstavbu a rozvoj je
vloženo do vyjádření odborných útvarů. Vyjádření Komise dopravní: Komise dopravní ve věci
dopravního řešení lokality František-Dubinky trvá na svých závěrech a doporučeních KD
7/2020 ze dne 29.01.2020 a doporučuje RM nerevokovat usnesení a závěry přijaté usnesením
č. RM 33-1895/20 ze dne 10.02.2020.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: p. Jarolímek, Ing. Maur, vedoucí ORM, Ing. Němeček, Mgr. Hylský, MST, ST, TAJ,
vedoucí OMM.
Ve více jak hodinové diskusi k tomuto bodu - p. Jarolímek - dotazy k příjezdu od [osobní údaj
odstraněn], kdo by to měl investovat, další představy kolem dopravy - viz umístění MŠ, jde mu
o pochopení souvislostí atd. - není mu to ze studie jasné.
Ing. Maur - dotaz, co se rozumí pojmem "kompletní vybudování infrastruktury"? ORM společně se povolí a realizuje kanalizace a vodovod a další sítě vč. chodníků, komunikací a
veřejné zeleně. Záměr investorů Ing. Brože a p. [osobní údaj odstraněn] je vést společné
povolení na sítě a pak rozdělené povolení na komunikace, chodníky a zeleň, s tím že pokud
stavební povolení proběhnou zároveň, tak realizace toho by pak probíhala společně a v
případě, že obě stavební povolení současně vydány nebudou, tak na pozemcích, které chce
zakoupit Ing. Brož a na pozemcích p. [osobní údaj odstraněn] by to probíhalo zvlášť. To ale je
v rozporu s tím, co RM stanovila ve svém usnesení. Na to navázala další dlouhá diskuse o
tom, co současný návrh studie Ing. Brože řeší v souladu s požadavky města a dále, co ještě
stále nesplňuje (např. některé šířkové profily atd.).
Diskutovány byly také záležitosti umístění kontejnerových stání, rozhledové poměry atd. MSTstačily by v části u vodojemu. Ing. Němeček - u [osobní údaj odstraněn] musí být odstraněny z
důvodu rozhledových poměrů, i když jsou zde stále plné. TAJ - vyřešit umístění kontejnerů viz
zápis k bodu č. RM 33 - 3/9. Ing. Němeček - vznesl úvahu nad umístěním kontejnerového
stání do plochy - např. "náměstíčka" (ul. Na Výsluní). Stávající kontejnery U Lípy nestačí.
Po rozsáhlé diskusi radní hlasovali o jednotlivých usneseních zvlášť (odstranění věty viz zápis
bodu č. RM 33 - 3/9, vynechání věty viz zápis bodu č. RM 33 - 3/9, zúžení na 10 m, snížení na
5 m vozovky) - závěrem se ale rozhodli o hlasování ke všem usnesením najednou, a to i vč.
naformulovaného dovětku pana ST: „RM trvá na vybudování kompletní infrastruktury lokality
Dubinky - ul. Luční a ul. Hildenská jih - vč. společného stavebního řízení, a to bez etapizace.“
Hlasováno - 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Poslední hlasování radních bylo k novému znění: „RM trvá na usnesení RM 33 v tomto
upraveném znění: "RM doporučuje přepracovat předložené úpravy ÚS předložené Ing.
Vladimírem Brožem za společnost TOWN DEVELOPMENT s.r.o. ve smyslu takto
navrhovaných minimálních šířek komunikací: Profil č. 1 - ul. Hildenská (jižní část) - šířka
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celková 12 m, vozovka 6 m s jednostranným chodníkem v celé ulici (studie Ing. arch. Lichého
v souladu); Profil č. 2 - ul. Luční - šířka celková 11 m, vozovka 6 m s jednostranným
chodníkem v celé ulici tak, aby vznikl prostor pro parkovací místa a zeleň (dle Komise
dopravní); Profil č. 3 - ul. Hildenská (severní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s
prostorem pro vybudování zastávky a s jednostranným chodníkem (dle Komise dopravní);
Profil č. 4 - ul. Dušnická a ul. Gernická - zachovat profil podle návrhu doc. Ing. arch. Ivana
Kaplana (studie Ing. arch. Lichého v souladu).” Hlasováno - 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se.
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 35-1997/20
RM byla seznámena s materiálem, který zaslal Ing. Vladimír Brož za společnost TOWN
DEVELOPMENT s.r.o. dne 24.02.2020, týkající se upraveného řešení veřejného prostoru 1. etapy v
lokalitě Dubinky - František na základě usnesení z RM 33, zpracovaném Ing. arch. Vojtěchem
Lichým, IČO: 03349497.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 35-1998/20
RM trvá na svém usnesení z RM 33, a to na kompletním vybudování infrastruktury v ul. Luční a ul.
Hildenská jih, a to bez etapizace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/4 USNESENÍ č. RM 35-1999/20
RM trvá na usnesení RM 33 v tomto upraveném znění: RM doporučuje přepracovat předložené
úpravy ÚS předložené Ing. Vladimírem Brožem za společnost TOWN DEVELOPMENT s.r.o. ve
smyslu takto navrhovaných minimálních šířek komunikací: Profil č. 1 - ul. Hildenská (jižní část) šířka celková 12 m, vozovka 6 m s jednostranným chodníkem v celé ulici (studie Ing. arch. Lichého v
souladu); Profil č. 2 - ul. Luční - šířka celková 11 m, vozovka 6 m s jednostranným chodníkem v celé
ulici tak, aby vznikl prostor pro parkovací místa a zeleň (dle Komise dopravní); Profil č. 3 - ul.
Hildenská (severní část) - šířka celková 12 m, vozovka 6 m s prostorem pro vybudování zastávky a
s jednostranným chodníkem (dle Komise dopravní); Profil č. 4 - ul. Dušnická a ul. Gernická zachovat profil podle návrhu doc. Ing. arch. Ivana Kaplana (studie Ing. arch. Lichého v souladu).
HLASOVÁNÍ - Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/5 Žádost o vyjádření se ke stavbě nového přístřešku a k dodatečnému povolení
stávajícího přístřešku
Identifikace:
RM 34 uložila OMM svolat ve spolupráci se ST schůzku za účasti zainteresovaných osob ve
věci projednání možnosti schválení stavby nového přístřešku a dodatečného povolení
stávajícího přístřešku na p. p. č. 799 v k. ú. Krčín (dvůr u č. p. 69 na Žižkově náměstí), a to
ohledně opětovné žádosti fy Daniel Hubálek, IČO: 67472737, Pod Výrovem 1050, Nové Město
nad Metují, o schválení stavby přístřešku na p. p. č. 799 v k. ú. Krčín (dvůr u č. p. 69 na
Žižkově náměstí). V žádosti je popisován nově plánovaný přístřešek a dále pak i stávající
přístřešek. Tato předkládaná žádost byla doplněna, že na stávajícím přístřešku bude ze zadní
strany prkenné bednění pro snížení hlučnosti při manipulaci s lešením. Nový přístřešek je
navržen umístit na druhou stranu dvoru (oproti původní žádosti, která byla projednávána v
RM 31). Účel využití přístřešků je uskladnění lešení. Uvedená schůzka se uskuteční v pátek
dne 06.03.2020. Informace z průběhu a závěrů z této schůzky budou podány přímo na jednání
RM 35. Doplněno po schůzce - v pátek 6.3. proběhla na místě schůzka všech
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zainteresovaných, při které se ukázalo, že dohoda mezi sousedy a firmou požadující stavbu
přístřešku není možná. ST doplnil o návrh usnesení.
Odůvodnění: Vyjádření odborných útvarů je v příloze tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
TAJ - viz doplnění na tzv. "žlutém papíře" předané přímo na jednání RM 35 - to mj.
obsahovalo návrh usnesení předložený ST. Jeden radní nebyl přítomen při hlasování v
jednací místnosti.
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 35-2000/20
RM bere na vědomí informace ze schůzky zainteresovaných osob, která proběhla dne 06.03.2020 k
žádosti o realizaci nového přístřešku a dodatečného povolení stávajícího přístřešku na p. p. č. 799 v
k. ú. Krčín (dvůr u č. p. 69 na Žižkově náměstí).
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato
K čl. 3/5 USNESENÍ č. RM 35-2001/20
RM konstatuje, že celý pozemek musí být řešen v souladu s ÚP s tím, že je méně podstatné, zda
zde bude umístěn přístřešek či nikoliv, ale zásadní je, že veškerý provoz musí být nerušící ke svému
okolí.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/6 Dopravní značení - Zákaz vjezdu nákladních automobilů
Identifikace:
OMM předkládá žádost pí [osobní údaj odstraněn], která je opakovaným podnětem o
zamezení vjezdu nákladních automobilů, které svým opakovaným průjezdem a následným
couváním poškozují komunikaci i přilehlé prostory v ul. Nová.
Odůvodnění:
MP dlouhodobě souhlasí s instalací dopravního značení v této lokalitě. Doporučujeme při
vjezdu do ul. Příčná ve směru od ul. Nahořanská, umístit dopravní značku B4 s dodatkovou
tabulkou mimo zásobování ulic: Příčná, V Zahradách, Na Rybníku, Okružní, Řadová, Nová,
Stavební, je to dlouhé, ale pokud tam to zásobování nedáme, tak budou křičet, jak jim mají
přijet např. s uhlím atd. a pokud tam bude jenom holé zásobování, tak to nic neřeší, protože
tam vjede ten, kdo bude chtít zásobovat ul. Kpt. Jaroše. OMM provedlo místní šetření se
zástupcem Dopravního inspektorátu Náchod, který ústně odsouhlasil umístění dopravního
značení (náklady 17.000 Kč vč. DPH.)
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Diskutující: Ing. Němeček, p. Jarolímek a ST. Diskuse radních se týkala zejména uzavírek a
velkého nevzhledného množství dopravních značení, které takováto opatření přináší do
obytných zón. ST - jedná se o stále se opakující se proces, problémů s nákladní dopravou, na
kterou občané, kteří zde bydlí, poukazují. Poté odsouhlaseno. Jeden radní nebyl přítomen při
hlasování v jednací místnosti.
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K čl. 3/6 USNESENÍ č. RM 35-2002/20
RM souhlasí s umístěním dopravního značení zamezujícího vjezd nákladních automobilů do ul.
Příčná, V Zahradách, Na Rybníku, Okružní, Řadová, Nová a Stavební s výjimkou zásobování těchto
ulic a pověřuje OMM zajištěním stanovení dopravního značení a zajištěním instalace dopravního
značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 29.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 1 - bylo přijato

3/7 Dopravní značení stezka pro chodce a cyklisty
Identifikace:
OMM předkládá podnět ke změně dopravního značení pod viaduktem na Žižkově náměstí v
Krčíně ze Stezky pro chodce na Stezku pro chodce a cyklisty z OV Krčín a úkolu z PVO 29417679/19: "PVO ukládá OMM posoudit žádost OV Krčín na instalaci nového příkazového DZ
Stezka pro chodce a cyklisty (dělená) pod podjezdem na Žižkově náměstí s tím, že s
příslušnými stanovisky bude věc předložena k rozhodnutí do RM. O postupu informovat
předsedu OV Krčín."
Odůvodnění:
OMM provedlo místní šetření se zástupcem Dopravního inspektorátu Náchod, který ústně
souhlasil se změnou dopravního značení ze Stezky pro chodce na Stezku pro chodce a
cyklisty. Odhad ceny za změnu dopravního značení je 3.000 Kč vč. DPH.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/7 USNESENÍ č. RM 35-2003/20
RM souhlasí se změnou dopravního značení v místě viaduktu na Žižkově náměstí ze stezky pro
chodce na stezku pro chodce a cyklisty a pověřuje OMM zajištěním stanovení dopravního značení a
zajištěním instalace dopravního značení.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 18.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/8 Novostavba RD na p. p. č. 263/2 v k. ú. Spy - žádost o vyjádření
Identifikace:
Pan Bc. Ondřej Černý, Pod Vodojemem 1339, 549 01 Nové Město nad Metují (projektant
stavby), požádal o stanovisko k PD pro sloučené územní řízení a stavební povolení na
novostavbu RD a garáže se skladem na p. p. č. 263/2 v k. ú. Spy. Součástí vyjádření bude
souhlas s umístěním sjezdu s připojením na místní komunikaci v šířce 6,15 m na p. p. č. 608/2
v k. ú. Spy, která je v majetku města. Dále je požádáno o souhlas s umístěním vodovodní
přípojky v délce 2,5 m do pozemků v majetku města p. p. č. 266/1 a 610 v k. ú. Spy.
Stavebníkem RD, přípojky a sjezdu je pan [osobní údaj odstraněn]. ORM předkládá ke
schválení smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti (dále jen
"SOPPS") a SOPPS vodovodní přípojky mezi městem a stavebníkem.
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Odůvodnění:
Vyjádření dotčených útvarů jsou přílohou k tomuto bodu. Pro umístění sjezdu je nutné uzavřít
se stavebníkem smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti a pro
umístnění přípojky je nutné uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Do SOPPS byly
zapracovány podmínky ORM. Dále je předkládáno k odsouhlasení vyjádření pro účely vydání
společného územního a stavebního řízení. ORM doporučuje SOPPS a vyjádření schválit.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 35-2004/20
RM schvaluje vydání souhlasného vyjádření města Nové Město nad Metují k PD na stavbu „Stavba
rodinného domu a garáže se skladem, k. ú. Spy, p. č. 263/2“ dle předložené PD vypracované
projektantem Bc. Ondřejem Černým, Pod Vodojemem 1339, 549 01 Nové Město nad Metují s datem
12/2019, jejímž investorem je p. [osobní údaj odstraněn] a ukládá OMM odeslat žadateli vyjádření
města k předložené dokumentaci ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 35-2005/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti na p. p. č.
608/2 v k. ú. Spy, za účelem dopravního připojení stavby „Stavba rodinného domu a garáže se
skladem, k. ú. Spy, p. č. 263/2“, mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn],
ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/8 USNESENÍ č. RM 35-2006/20
RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky, v délce 2,5 m, která bude
uložena do pozemků p. p. č. 266/1 a 610 v k. ú. Spy, které jsou ve vlastnictví města Nové Město nad
Metují, za účelem připojení stavby „Stavba rodinného domu a garáže se skladem, k. ú. Spy, p. č.
263/2“ mezi městem Nové Město nad Metují a p. [osobní údaj odstraněn], ve znění přílohy k tomuto
bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/9 Komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Aktualizace strategického plánu
města
Identifikace:
Dne 25.02.2020 byla vyhlášena veřejná zakázka s názvem Aktualizace strategického plánu
města Nové Město nad Metují. Vzhledem ke specifickému předmětu plnění navrhuje ORM
stanovit speciální komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník: p.
Petr Hable), Ing. Jan Čopík, Ph.D. (náhradník: Bc. Petr Tyč), Ing. Simona Vojnarová
(náhradník: Ing. Libor Pozděna), Ing. Vilém Maur, MBA (náhradník: Ing. Žaneta Marvánová),
Mgr. Markéta Škodová (náhradník: Bc. Alena Čečetková).
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Odůvodnění:
Vzhledem ke specifickému předmětu plnění navrhuje ORM stanovit speciální komisi pro
hodnocení nabídek.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/9 USNESENÍ č. RM 35-2007/20
RM schvaluje speciální komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky Aktualizace strategického
plánu města Nové Město nad Metují ve složení: Ing. Libor Hovorka (náhradník: p. Petr Hable), Ing.
Jan Čopík, Ph.D. (náhradník: Bc. Petr Tyč), Ing. Simona Vojnarová (náhradník: Ing. Libor Pozděna),
Ing. Vilém Maur, MBA (náhradník: Ing. Žaneta Marvánová), Mgr. Markéta Škodová (náhradník: Bc.
Alena Čečetková).
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/10 RO - Multifunkční objekt Kina 70
Identifikace:
Město má zpracovanou projektovou dokumentaci s názvem "PD - rekonstrukce Kina 70, Nové
Město nad Metují, s návrhem etapizace provádění". Součástí SOD bylo i ujednání o
pozastávce 20 % nabídkové ceny do vydání stavebního povolení, což činí 89.782 Kč vč. DPH.
Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moc dne 11.01.2020. Poté vystavila firma
IRBOS s.r.o. fakturu na zbývajících 20 % z nabídkové ceny. Opomenutím se však výše této
pozastávky neobjevila v rozpočtu ORM na rok 2020. Byla schválena pouze položka
„Multifunkční objekt Kina 70 - příprava“ s částkou 10 tis. Kč. Proto je nyní navrženo ke
schválení RO - přesun 90 tis. Kč z položky "Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD +
realizace" na tuto položku „Multifunkční objekt Kina 70 - příprava“.
Odůvodnění:
Faktura za PD byla proplacena v roce 2019 do výše 80 %, a to po projednání v ZM 9 dne
14.11.2019, které schválilo prominutí smluvní pokuty firmě IRBOS s.r.o. za nedodržení
sjednaného termínu odevzdání PD - rekonstrukce Kina 70, Nové Město nad Metují, s
návrhem etapizace provádění.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
K čl. 3/10 USNESENÍ č. RM 35-2008/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3313 (org. 1712) akce Multifunkční objekt Kina 70 - příprava o 90 tis.
Kč. Navýšení bude pokryto přesunem z § 2212 akce Stavební úpravy ul. Na Zadomí - západní - PD
+ realizace.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/11 Žádost o udělení souhlasu s připojením na el. energii 2 ks stožárů na městské
veřejné osvětlení
Identifikace:
Ředitelka školy SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují PaedDr. Olga Talášková žádá o
udělení souhlasu s připojením 2 ks stožárů v prostoru odstavné plochy naproti objektu budovy
školy "Králíček" na elektrickou energii městského veřejného osvětlení.
Odůvodnění:
Odstavná plocha naproti objektu budovy školy "Králíček" je využívána při příjezdu a odjezdu
zaměstnanců školy, návštěv a nočních směn na internátu a jako nástupní plocha pro požární
techniku. Protože se noční směny střídají za snížené viditelnosti, vzniká zde na neosvětlené
ploše nebezpečí úrazu a taktéž dochází k obtěžování nepřizpůsobivými osobami. Proto je
potřebné uvedený prostor osvětlit. Vyjádření odborných útvarů viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
K čl. 3/11 USNESENÍ č. RM 35-2009/20
RM souhlasí s připojením 2 ks stožárů v prostoru odstavné plochy naproti objektu budovy školy
"Králíček" na elektrickou energii městského veřejného osvětlení.
Odpovídá: TS, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/12 Zápis z 9. zasedání Komise životní prostředí ze dne 17.02.2020
Identifikace:
RM je předložen zápis z 9. zasedání Komise životní prostředí (dále jen "KŽP") ze dne
17.02.2020 ve znění přílohy tohoto bodu. K jednotlivým podnětům a návrhům a k jejich řešení
je třeba znát stanovisko RM, podle kterého pak bude dále postupováno - viz navržená
usnesení.
Odůvodnění:
Zápis je předkládán dle Jednacího řádu Komisí zřizovaných RM. V případě souhlasu RM se
zadáním zpracování studie veřejných prostranství pro Jirásků park bude třeba řešit otázku
financování a v tomto smyslu doplnit případné souhlasné usnesení k této věci. V případě
změny původního řešení kruhového objezdu je třeba, aby RM rozhodla o dalším postupu, což
je třeba rovněž doplnit k navrženému usnesení.
A) Vyjádření OMM k navrženému doporučení: Komise doporučuje RM nechat zpracovat
podrobnou územní studii veřejného prostranství - Jiráskových sadů, zpracovanou
autorizovaným architektem s autorizací pro obor územního plánování nebo s autorizací se
všeobecnou působností a součástí řešitelského týmu bude osoba se vzděláním zahradní
krajinářské tvorby. Komise doporučuje RM oslovit minimálně společnost re:architekti studio
s.r.o. Mezi podklady, ze kterých bude zpracovatel vycházet, komise doporučuje zahrnout i pro
město čerstvě zpracovanou studentskou urbanistickou studii Patrika Jirmana.
OMM: Doporučuje zadání uskutečnit až v roce 2021.
B) Vyjádření OMM k navrženému doporučení: Komise doporučuje TS pro letošní rok provést
obnovu výsadby na kruhovém objezdu s vynecháním travnatých ploch a v roce 2020 jednat o
nové koncepci řešení kruhového objezdu ve spolupráci s městským architektem.
OMM: Doporučuje zachovat stávající stav (před rekonstrukcí OK), o podobě se dlouhodobě
diskutovalo a ta poslední varianta byla jako jediná, která prošla přes souhlas DI Náchod.
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Z usnesení nám není jasné, jak mají být využity kamínky (v barvě černé a bílé), které stály
určité finance, taktéž elektropřípojka, osvětlení a písmena. Celkové náklady, které do
stávajícího kruhového objezdu byly investovány, je možné na vyžádání dohledat.
Z podrobnějšího projednání:

Vysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP

Mgr. Hylský - Jiráskovy sady jsou ve velmi špatném stavu a zasloužily by si rekultivaci - proto
by podpořil podnět komise ke zpracování navrhované studie. ORM + ARCH - informují, že
zmiňovaná studentská urbanistická studie Patrika Jirmana
neobsahuje návrh dendrologického řešení (stromy tam nebyly řešeny). Ing. Maur - má
problém s tím, že stále rozšiřujeme portfolio takovýchto aktivit - studií a návazně na ně
nemáme pak nic realizovaného ani z toho, co již bylo schváleno dávno. Ing. Němeček - ze
stejných důvodů doporučuje neschválit zpracování další studie.
Po další diskusi radní hlasovali k jednotlivým návrhům usnesení: 1. usnesení - hlasováno - 7
pro; 2. usnesení - hlasováno: 3 pro, 3 proti, 1 zdržel se - nebylo přijato; 3. usnesení hlasováno - 7 pro a 4. usnesení - hlasováno - 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 35-2010/20
RM bere na vědomí zápis z 9. zasedání Komise životní prostředí ze dne 17.02.2020 ve znění
přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/12
RM souhlasí s usnesením KŽP nechat zpracovat podrobnou územní studii veřejného prostranství Jiráskových sadů, zpracovanou autorizovaným architektem s autorizací pro obor územního
plánování nebo s autorizací se všeobecnou působností a součástí řešitelského týmu bude osoba se
vzděláním zahradní krajinářské tvorby. Na základě doporučení KŽP nechá RM oslovit minimálně
společnost re:architekti studio s.r.o. Mezi podklady, ze kterých bude zpracovatel vycházet, bude
zahrnuta i pro město čerstvá zpracovaná studentská urbanistická studie Patrika Jirmana. V
souvislosti s tím RM ukládá OMM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2021 zpracování studie a
PD na řešení Jiráskových sadů.
HLASOVÁNÍ - Pro: 3, Proti: 3, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - nebylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 35-2011/20
RM ukládá TS provést kompletní úpravu středu kruhového objezdu na T. G. Masaryka tak, jak byl
upraven před rekonstrukcí této kruhové křižovatky s tím, že v případě předložení případných
budoucích návrhů na změny úprav bude o tom rozhodovat RM ve spolupráci s odbornými útvary a
zainteresovanými komisemi.
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 3/12 USNESENÍ č. RM 35-2012/20
RM ukládá TS provedení citlivého arboristického zásahu na Jeřábu ptačím na p. p. č. 733/10 v k. ú.
Nové Město nad Metují.
Odpovídá: TS, Provede: OŽP, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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3/13 Návrh KÚ KHK na směnu pozemků v areálu kasáren
Identifikace:
Bod předložený přímo na jednání RM 35. Na město Nové Město nad Metují se obrátili
zástupci KÚ KHK s nabídkou na směnu pozemků v areálu bývalých kasáren a autoparku. KÚ
KHK uvažuje o plánované výstavbě Domova pro osoby se zdravotním postižením v bývalém
kasárenském autoparku. Záměr KÚ KHK úzce souvisí s připravovanou architektonickourbanistickou studii, kterou si zadává město Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
Na RM proběhne seznámení se záměrem KÚ KHK vedením města. Je potřeba rozhodnout,
zda požadavky KÚ KHK zahrneme do zadávací dokumentace na zpracování "Urbanisticko architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují". Popis záměru
KHK viz příloha tohoto bodu.
Vysvětlení: Vojnarová Simona, Ing. - vedoucí ORM
Z podrobnějšího projednání:
Po rozsáhlé diskusi radních o tom, co by směna mohla přinést, které pozemky by mělo město
ke směně nabídnout a jaký vliv na zadání urbanistické studie může tato záležitost mít, bylo
hlasováno o navrženém usnesení.
K čl. 3/13 USNESENÍ č. RM 35-2013/20
RM ukládá OMM zahrnout záměr Královéhradeckého kraje na výstavbu komunitního Domova pro
osoby se zdravotním postižením do zadávací dokumentace na zpracování "Urbanisticko architektonické studie areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují".
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

3/14 Návrh zadání Změny č. 1 RP Rychta.
Identifikace:
Návaznost na bod č. RM 35 - 2/10. Návrh na změnu č. 1 RP Rychta.
Odůvodnění:
Viz bod č. RM 35 - 2/10.
Vysvětlení: Pozděna Libor, Ing. - vedoucí OMM
Z podrobnějšího projednání:
Viz bod č. RM 35 - 2/10.
K čl. 3/14 USNESENÍ č. RM 35-2014/20
RM ukládá OMM předložit do programu RM 38 návrh zadání Změny č. 1 RP Rychta.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 20.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

Stránka 29

ZÁPIS Z PORADY
RM 35 ze dne 09.03.2020

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6

3/15 Podnět občana prezentovaný radním p. Jarolímkem - zaplocení na pozemku města
ze strany soukromého stavebníka
Identifikace:
Radní p. Jarolímek prezentoval podnět občana ve věci neumožnění vstupu přes městský
pozemek majitelům garáží v ul. 28. října.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - uvedl, že se na něho obrátil občan s tím, že se nemůže dostat k zadní straně
své garáže, která sousedí s pozemkem města, protože tomu brání uzamčená branka p.
[osobní údaj odstraněn], který má pozemek města připlocen ke svému pozemku, tzn., že
oplotil část městského pozemku s příslibem, že občané budou mít přístup ke svým garážím.
OMP - stavebník p. [osobní údaj odstraněn] (realizátor stavby v ul. 28. října) nedodržel
podmínky. Po diskusi radních bylo hlasováno o úkolu pro OMP toto prověřit a příp. vyzvat p.
[osobní údaj odstraněn] k zajištění přístupu ke garážím - 7 pro. Opět zaznělo doporučení pro
radní, aby takovéto podněty a dotazy předkládali pokud možno v předstihu, např. v termínu,
který je stanoven pro přípravu podkladů pro jednání RM, pak bude možné zajistit příslušný
materiál a podklady pro odpověď již přímo na příslušné jednání RM.
K čl. 3/15 USNESENÍ č. RM 35-2015/20
RM ukládá OMM (OMP) prověřit podnět radního p. Jarolímka, předložený na základě stížnosti
občana, vlastníka garáže v ul. 28. října, týkající se přístupu k zadním stěnám garáží v této lokalitě, a
to v důsledku zaplocení pozemku. V případě, že je tomuto přístupu oplocením zabráněno, ukládá
RM vyzvat p. [osobní údaj odstraněn] k nápravě a zajištění přístupu ke garážím tak, jak bylo
stanoveno.
Odpovídá: OMM, Provede: OSÚ, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

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

4/1 Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne
31.01.2020
Identifikace:
Neplatiči nájemného v bytech města za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.01.2020 .
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
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K čl. 4/1 USNESENÍ č. RM 35-2016/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu přehled neplatičů nájemného v bytech města
za období ode dne 01.01.2020 do dne 31.01.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/2 Zápis ze 162. zasedání Bytové komise a bytového dne ze dne 12.02.2020
Identifikace:
Zápis ze 162. zasedání Bytové komise a bytového dne konané dne 12.02.2020. Komise se
mj. zabývala problematikou uvolněného objektu bývalého hotelu Metuj - viz zápis v příloze
tohoto bodu. ST podá na jednání RM aktuální informace o jednání s vlastníkem objektu zástupci firmy EG REAL a.s. (viz bod 4/8).
Odůvodnění:
Bytová komise se schází dle časového harmonogramu 1x měsíčně, poté zápis předloží ke
schválení RM.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 35-2017/20
RM bere na vědomí obsah Zápisu ze 162. zasedání Bytové komise a bytového dne konané dne
12.02.2020, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 4/2 USNESENÍ č. RM 35-2018/20
RM bere na vědomí aktuální informace ST o jednání s vlastníkem objektu - zástupci firmy EG REAL
a.s.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/3 Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor
Identifikace:
Přehled dlužníků nájemného nebytových prostor ke dni 31.01.2020.
Odůvodnění:
OSN předkládá RM pravidelně každý měsíc.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/3 USNESENÍ č. RM 35-2019/20
RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu přehled dlužníků nájemného nebytových
prostor ke dni 31.01.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/4 Smlouva o zpracování osobních údajů
Identifikace:
Jedná se o úpravu stávajícího smluvního vztahu mezi městem Nové Město nad Metují, se
sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a firmou
TECHEM, spol. s r.o., se sídlem: Služeb 5, 108 00 Praha 10, IČO: 49684370, který řeší
provádění odečtů, rozúčtování nákladů na vytápění dle odečtů indikátorů topných nákladů,
teplou a studenou vodu dle vodoměrů na všech výtocích a zpracování výstupních sestav v
objektech T. G. Masaryka č. p. 44 - 47, MSSS OÁZA, T. G. Masaryka č. p. 1424, DPS,
Českých bratří č. p. 1145 a Domě zdraví, 28. října č. p. 415, o Smlouvu o zpracování osobních
údajů. Tato Smlouva byla konzultována s PRAV a ÚKIA.
Odůvodnění:
V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), došlo k úpravě
ochrany osobních údajů a tudíž i pravidel při jejich zpracování. Ustanovení čl. 28 tohoto
nařízení ukládá všem správcům údajů, v případě existence zpracovatelských vztahů,
povinnost uzavření písemné Smlouvy o zpracování osobních údajů se zpracovatelem. Práva a
povinnosti při zpracování osobních údajů rovněž upravuje ustanovení zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/4 USNESENÍ č. RM 35-2020/20
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi městem Nové Město nad Metují, se
sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a firmou TECHEM,
spol. s r.o., se sídlem: Služeb 5, 108 00 Praha 10, IČO: 49684370, ve znění přílohy k tomuto bodu, a
pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/5 Vypořádání závazků z neplatných nájemních smluv
Identifikace:
Vypořádání závazků z neplatných nájemních smluv je řešeno Dohodou o vypořádání
bezdůvodného obohacení mezi městem Nové Město nad Metují, se sídlem: náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Vladimírem Václavíkem, se
sídlem: Nová 434, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 18858848, na vypořádání závazku ze
zrušené Změny a doplňku č. 19, Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22.04.1996,
uzavřené dne 10.06.2019 na úpravu předmětu nájmu a výše nájemného.
Odůvodnění:
Kontrolou provedenou v rámci zveřejňování smluv bylo zjištěno, že Změna a doplněk č. 19,
Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22.04.1996, uzavřená dne 10.06.2019 mezi
městem Nové Město nad Metují, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO: 00272876 jako pronajímatelem a panem Vladimírem Václavíkem, se sídlem:
Nová 434, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 18858848 jako nájemcem, nebyla zveřejněna
v registru smluv. Dodatek je tak zrušen od počátku. Navzájem poskytnutá plnění představují
bezdůvodné obohacení ve formě plnění ze zrušeného závazku. Z tohoto důvodu je nutné
uzavřít se zhotovitelem Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení. Postup byl projednán
s PRAV, která připravila návrh příslušné dohody.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
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Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz k procesní kontrole smluv a jejich povinnému vyvěšování v Registru
smluv (týkalo se i bodu č. RM 35 - 4/6). Vedoucí OMM a OSN - do této oblasti je zaměřena
kontrolní činnost vedoucího OSN. Poté odsouhlaseno.
K čl. 4/5 USNESENÍ č. RM 35-2021/20
RM schvaluje Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi městem Nové Město nad
Metují, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a
Vladimírem Václavíkem, se sídlem: Nová 434, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 18858848, ve
znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

4/6 Vypořádání závazků z neplatných nájemních smluv
Identifikace:
Vypořádání závazků z neplatných nájemních smluv je řešeno Dohodou o vypořádání
bezdůvodného obohacení mezi městem Nové Město nad Metují, se sídlem: náměstí
Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876, a Úřadem práce České
republiky, se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - Holešovice, IČO: 72496991, na
vypořádání závazku ze zrušeného Dodatku č. 8, Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
29.04.2005, uzavřený dne 20.08.2018 na úpravu předmětu nájmu a výše nájemného.
Odůvodnění:
Kontrolou provedenou v rámci zveřejňování smluv bylo zjištěno, že Dodatek č. 8, Smlouvy o
nájmu nebytových prostor ze dne 29.04.2005, uzavřený dne 20.08.2018 mezi městem Nové
Město nad Metují, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO:
00272876 jako pronajímatelem a Úřadem práce České republiky, se sídlem: Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha - Holešovice, IČO: 72496991 jako nájemcem, nebyl zveřejněn
v registru smluv. Dodatek je tak zrušen od počátku. Navzájem poskytnutá plnění představují
bezdůvodné obohacení ve formě plnění ze zrušeného závazku. Z tohoto důvodu je nutné
uzavřít se zhotovitelem Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení. Postup byl projednán
s PRAV, která připravila návrh příslušné dohody.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
K čl. 4/6 USNESENÍ č. RM 35-2022/20
RM schvaluje Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi městem Nové Město nad
Metují, se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 00272876 a Úřadem
práce České republiky, se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - Holešovice, IČO:
72496991, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OMM, Provede: OMM, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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4/7 Pravidla pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání
Identifikace:
Na základě požadavku radního p. Jarolímka vzneseného na jednání RM 34 předkládá OSN k
další diskusi "Pravidla pro technické zhodnocení bytů a prostor pro podnikání v majetku
města, realizované z podnětu nájemce a hrazené nájemcem" - viz příloha k tomuto bodu stávající "Pravidla".
Odůvodnění:
Tento bod je předkládán na základě požadavku radního. OSN nedoporučuje zrušení ani
podstatnou změnu stávajících pravidel. V tomto roce proběhne výměna oken v posledním
bytovém domě v majetku města, tudíž by nemělo docházet k dalším žádostem nájemníků o
proplacení nákladů spojených s výměnou oken.
Vysvětlení: Tichý Petr - referent OSN
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - požádal o otevření přílohy "Pravidla" - základní postup by nechal, pouze by
navrhl doplnění - v úvodní části pod nadpisem "3. Postup při vypořádání nákladů
vynaložených na provedení technického zhodnocení" - text: "...anebo v případě, kdy vlastník
nemovitosti provede obdobné technické zhodnocení celé budovy a předchozí technické
zhodnocení uskutečněné nájemcem nebude muset vlastník provést znovu." Nakonec radní
rozhodli o přesunu bodu do programu příští RM 36. Důvodem je dopracování předloženého
návrhu do celých "Pravidel" tak, aby byly zajištěny návaznosti v textu celých "Pravidel" atd.
Hlasováno pro tento postup - 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Bod byl proto přesunut k dopracování
a projednání do RM 36.
K čl. 4/7
RM
Bez usnesení

4/8 Bývalý Hotel Metuj - aktuální informace ST
Identifikace:
Aktuální informace ST přednesená přímo na jednání RM 35. ST předkládá RM informaci o
jednání s firmou EG REAL a.s., která vlastní bývalý Hotel Metuj, která považuje město za
nejbližšího partnera pro případný prodej hotelu. Pokud by firma chtěla objekt prodat, bude
město dle vyjádření EG REAL a.s. osloveno jako první.
Odůvodnění:
RM v minulosti žádala ST, aby jednal s majiteli objektu bývalého Hotelu Metuj, který je nyní
prázdný, o jejich budoucích záměrech na využití objektu.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář k projednávané záležitosti sdělil radním ST. Ing. Maur - je třeba řádně zvážit
všechny aspekty a důsledky související s případným nákupem objektu městem.
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K čl. 4/8 USNESENÍ č. RM 35-2023/20
RM ukládá ST komunikovat nadále s firmou EG REAL a.s. a její případnou nabídku na odkoupení
Hotelu Metuj městem předat k posouzení odborným útvarům, komisím a následně RM a ZM.
Odpovídá: ST, Provede: ST, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5 Školství, kultura a sport
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 5
Bez usnesení

5/1 Konkurzní řízení na pozici ředitele školy zřizované městem
Identifikace:
Dne 31.07.2020 uplyne šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Krčín. Zřizovatel může vyhlásit konkurz na toto pracovní místo v době
ode dne 01.02. do dne 30.04.2020. Jestliže zřizovatel vyhlásí konkurz, odvolá ke dni
31.07.2020 ředitelku, v případě, že konkurz nevyhlásí, počíná dnem 01.08.2020 běžet další
šestileté období ředitelky ve funkci.
Odůvodnění:
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k velmi dobré řídící práci ředitelky školy doporučujeme konkurzní
řízení nevyhlašovat.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Na dotazy radních odpověděl vedoucí OŠKS.
K čl. 5/1 USNESENÍ č. RM 35-2024/20
RM rozhodla nevyhlásit konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Krčín, kde stávající ředitelce končí šestileté období výkonu práce na pracovním
místě ředitelky školy ke dni 31.07.2020. Dnem 01.08.2020 počíná ředitelce školy běžet další
šestileté funkční období.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/2 Hodnocení roku 2019 v MKN a MMUZ - ředitelé přizváni ve 13:10 hodin
Identifikace:
Ředitelé MKN a MMUZ předstupují před RM s hodnocením roku 2019. Tradičně jsou ředitelé
přizváni do RM v souvislosti s předložením Výročních zpráv o činnosti svých organizací.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ve 13:05 hodin byli na jednání RM 35 přizváni: ředitelka Městské knihovny Nové Město nad
Metují (dále jen "MKN"), paní Bc. Lada Všetičková, DiS., a ředitel Městského muzea
Nové Město nad Metují (dále jen "MMIUZ"), p. Jiří Hladík, ke zhodnocení roku 2019 v jimi
řízených organizacích.
1/ MKN - rok 2019 byl pro MKN úspěšný, uspořádali 195 akcí pro veřejnost, spolupracují se
školami, s MAS Pohoda venkova, MMUZ. Byl omezen nákup knih, hlavně z důvodu nárůstu
cen. V letošním roce dojde k převodu 600 tis. Kč z investičního fondu, tím se situace
s rozpočtem zlepší a budou moci nakoupit více knih. Došlo ke zvýšení čtenářských poplatků dospělí 120 Kč, děti 60 Kč. Ve všech ukazatelích patří MKN k nejlepším v okrese. V roce 2019
získali dotaci z MK ČR na nákup projektoru a mikrofonu. V letošním roce požádali o dotaci na
pořízení nového knihovnického systému. Ředitelka MKN dále informovala RM o připravované
publikaci, kterou by měli vydat v roce 2021 k výročí založení města.
2/ MMUZ - výsledky hospodaření v roce 2019 byly příznivé, podařilo se naplnit rezervní fond.
Získali dotace z KÚ KHK na pořádání Dnů evropského dědictví a na podporu IC. Letos již
získali od KÚ KHK 2 dotace 70 tis. Kč a 43 tis. Kč na DED 2020 a na novou historickou
expozici. MMUZ a IC mají jako jedni z mála celoroční provoz. MMUZ spolupracuje se školami
a dalšími organizacemi, s MAS Pohoda venkova pomáhají zajišťovat přírodovědnou
gramotnost ve školách. Návštěvnost v Galerii Zázvorka mírně klesla, hlavně z důvodu dlouhé
výstavy umělců z Hildenu v době hlavní turistické sezóny, což nebylo pro návštěvníky příliš
atraktivní. Naopak počet návštěvníků v IC se mírně zvýšil. Ředitel MMUZ odpověděl na dotaz
MST, jak bude řešen provoz Galerie Zázvorka po odchodu p. Suchánka do důchodu a na
dotaz Ing. Maura na stav nové expozice hodinek. Na závěr pozval ředitel MMUZ všechny
členy RM k návštěvě depozitáře MMUZ.
Odchod ředitelů z jednání RM 35 ve 13:45 hodin.
K čl. 5/2 USNESENÍ č. RM 35-2025/20
RM bere na vědomí hodnocení roku 2019 v Městské knihovně Nové Město nad Metují a v
Městském muzeu Nové Město nad Metují a děkuje ředitelům těchto příspěvkových organizací za
jejich dosavadní činnost.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/3 Výroční zpráva MKN za rok 2019
Identifikace:
Ředitelka MKN předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/3 USNESENÍ č. RM 35-2026/20
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městské knihovny Nové Město nad Metují za rok 2019 ve znění
přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/4 Výroční zpráva MMUZ za rok 2019
Identifikace:
Ředitel MMUZ předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 - viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/4 USNESENÍ č. RM 35-2027/20
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2019 ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/5 Výroční zpráva MSSS Oáza za rok 2019
Identifikace:
Ředitelka MSSS Oáza předkládá RM Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 - viz příloha
tohoto bodu. Vzhledem k velkému počtu bodů v RM 35 a dále vzhledem k plánovanému
výjezdu radních do terénu v RM 36, je ujednáno, že paní ředitelka bude k hodnocení roku
2019 přizvána do RM 37, tj. dne 06.04.2020.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/5 USNESENÍ č. RM 35-2028/20
RM bere na vědomí Výroční zprávu Městského střediska sociálních služeb Oáza Nové Město nad
Metují za rok 2019 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/6 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Komenského
Identifikace:
Ředitel "ZŠ Komenského" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2019 - viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/6 USNESENÍ č. RM 35-2029/20
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2019 Základní školy Nové Město nad Metují,
Komenského 15, okres Náchod ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/7 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ Školní
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ Školní" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2019 - viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Mgr. Hylský - vznesl dotaz na velké pohyby na rezervních fondech "ZŠ Malecí". OŠKS ředitelka "ZŠ Malecí" každý rok vybavuje minimálně 1 třídu na 1. stupni a 1 třídu na 2. stupni
novým nábytkem, dále i kabinety pedagogů - předchozí paní ředitelka se tímto nezabývala. Na
druhý dotaz Mgr. Hylského také odpověděl vedoucí OŠKS - zpráva o hospodaření bude
předložena znovu. TAJ - navrhl tento bod postoupit k závěrečnému rozhodnutí do další RM.
Ing. Maur - také se přimlouvá k přesunutí všech bodů týkajících se "ZŠ Malecí" do příští RM.
Body 5/14 a 5/15 byly ze stejných důvodů také přesunuty do programu příští RM 36.
K čl. 5/7
RM
Bez usnesení
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5/8 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZŠ a MŠ Krčín
Identifikace:
Ředitelka "ZŠ a MŠ Krčín" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2019 - viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/8 USNESENÍ č. RM 35-2030/20
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2019 Základní školy a Mateřské školy Krčín ve
znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/9 Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Rašínova
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Rašínova" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2019 - viz příloha tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/9 USNESENÍ č. RM 35-2031/20
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2019 Mateřské školy, Nové Město nad Metují,
Rašínova 600 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/10 Zpráva o hospodaření za rok 2019 MŠ Na Františku
Identifikace:
Ředitelka "MŠ Na Františku" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2019 - viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/10 USNESENÍ č. RM 35-2032/20
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2019 Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Na
Františku 845 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/11 Zpráva o hospodaření za rok 2019 ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2019 - viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/11 USNESENÍ č. RM 35-2033/20
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2019 Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/12 Zpráva o hospodaření za rok 2019 DDM Stonožka
Identifikace:
Ředitelka "DDM Stonožka" předkládá RM zprávu o hospodaření za rok 2019 - viz příloha
tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/12 USNESENÍ č. RM 35-2034/20
RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2019 Domu dětí a mládeže Stonožka, Nové
Město nad Metují, Malecí 855 ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/13 Výroční zprávy o činnosti PO v oblasti poskytování informací za rok 2019
Identifikace:
Ředitelé příspěvkových organizací předkládají Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování
informací za rok 2018 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění.
Odůvodnění:
Vyplývá ze Zásad upravujících povinnosti příspěvkových organizací ke zřizovateli. Vzhledem k
tomu, že žádná organizace v roce 2019 neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informací
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je přílohou k tomuto
budu pouze jedna výroční zpráva, ostatní jsou obsahově totožné.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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K čl. 5/13 USNESENÍ č. RM 35-2035/20
RM bere na vědomí Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 podle §
18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předloženými
řediteli příspěvkových organizací města Nové Město nad Metují ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/14 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací
Identifikace:
RM jsou předkládány ke schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných
městem ve znění příloh k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Schvalování účetní závěrky vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných městem je dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v kompetenci RM. Podmínky a postup schvalování jsou pak upraveny
vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek. Povinnými podklady pro schvalování jsou samotná účetní
závěrka (výkazy) a inventarizační zpráva. Informace o postupu schvalování jsou uvedeny v
příloze k tomuto bodu. Vzhledem k rozsahu jsou jednotlivé účetní závěrky a inventarizační
zprávy k nahlédnutí na OF, zároveň budou k dispozici přímo na jednání RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Přesunuto do programu příští RM 36 viz "Projednání" bodu č. RM 35 - 5/7.
K čl. 5/14
RM
Bez usnesení

5/15 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO za rok 2019
Identifikace:
OŠKS předkládá RM ke schválení zlepšený výsledek hospodaření příspěvkových organizací
za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle požadavků ředitelů příspěvkových organizací - viz
příloha k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací. Předložený návrh je v
souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších právních předpisů a s usnesením č. RM 109-3713/07. OŠKS doporučuje schválit.
Vyjádření OF: Souhlasím. O navrženém poměru rozdělení do fondů lze na RM diskutovat.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
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Z podrobnějšího projednání:
Přesunuto do programu příští RM 36 viz "Projednání" bodu č. RM 35 - 5/7.
K čl. 5/15
RM
Bez usnesení

5/16 Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club - výjezd veteránů
Identifikace:
Podorlický Veteran Car Club, z. s., žádá RM o povolení krátkodobého zaparkování cca 30 aut
po dobu od 11:00 do 14:00 hodin na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" na Husově náměstí v
rámci akce "Tradiční výjezd veteránů z Opočna", která se uskuteční v pátek dne 01.05.2020.
Odůvodnění:
Vyjádření OS: Dne 01.05.2020 je státní svátek, to je v podmínkách z RM, že se neoddává,
takže za nás souhlas.
Vyjádření MP: Souhlasím bez připomínek.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 35-2036/20
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na krátkodobé parkování 30 aut na
vyvýšené ploše před "vlaštovkami" v pátek dne 01.05.2020 od 11:00 do 14:00 hodin v rámci akce
"Tradiční výjezd veteránů z Opočna", kterou pořádá Podorlický Veteran Car Club, z. s. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které
schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/16 USNESENÍ č. RM 35-2037/20
RM ukládá OŠKS zajistit koordinaci přípravy akce "Tradiční výjezd veteránů z Opočna", kterou
pořádá Podorlický Veteran Car Club, z. s., vč. vytyčení prostoru mezi organizátorem, ODSH, MP,
příp. TS.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/17 Žádost spolku Podorlický Veteran Car Club - soutěž veteránů
Identifikace:
Podorlický Veteran Car Club, z. s. žádá RM o povolení krátkodobého zaparkování cca 30 aut
po dobu od 11:00 do 14:00 hodin na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" na Husově náměstí v
rámci akce "Soutěž veteran rallye Podorlicko", která se uskuteční v sobotu 22.08.2020. V
případě neschválení zaparkování aut na vyvýšené ploše před "vlaštovkami" žádají o možnost
zaparkovat v prostoru před Spolkovým domem na Husově náměstí.
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Odůvodnění:
Vyjádření OS: Dne 22.08.2020 je obřadní den, takže za nás před vlaštovkami nesouhlas.
Vyjádření MP: V současné době nevidím v kalendáři žádné plánované svatby, a tudíž MP
se žádostí souhlasí. V případě do dvou standartních svateb, by MP dopravu zorganizovala
tak, aby akce mohla zdárně proběhnout, v případě nad dvě svatby, by již bylo nutné akci
přesunout před Spolkový dům.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Ing. Němeček - dotaz, jak to bude v případě, že se bude ve stejném termínu konat svatba?
OŠKS - v usnesení je uvedeno, že RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství
na části Husova náměstí před Spolkovým domem. Poté odsouhlaseno.
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 35-2038/20
RM souhlasí s bezplatným záborem veřejného prostranství na krátkodobé parkování 30 aut na části
Husova náměstí před Spolkovým domem v sobotu dne 22.08.2020 od 11:00 do 14:00 hodin v rámci
akce "Soutěž veteran rallye Podorlicko", kterou pořádá Podorlický Veteran Car Club, z. s. Veškeré
podmínky záboru vychází z Obecných podmínek pro konání akcí na veřejných prostranstvích, které
schválila RM dne 25.04.2016, a které budou společně se souhlasem předány žadateli.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/17 USNESENÍ č. RM 35-2039/20
RM ukládá OŠKS zajistit koordinaci přípravy akce "Soutěž veteran rallye Podorlicko", kterou pořádá
Podorlický Veteran Car Club, z. s., vč. vytyčení prostoru mezi organizátorem, ODSH, MP, příp. TS.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 24.08.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/18 Žádost o změnu odpisového plánu - ZUŠ B. Smetany
Identifikace:
Ředitel "ZUŠ B. Smetany" žádá RM o navýšení odpisového plánu na rok 2020 o částku 2.574
Kč z důvodu zahájení odpisování nově pořízeného kontrabasu.
Odůvodnění: Vyplývá z postavení města jako zřizovatele příspěvkových organizací.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/18 USNESENÍ č. RM 35-2040/20
RM schvaluje navýšení účetních odpisů na rok 2020 příspěvkové organizaci Základní umělecká
škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují o částku ve výši 2.574 Kč, dle žádosti ve znění
přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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5/19 Žádost TC Nové Město nad Metují
Identifikace:
Jednatelka TC Nové Město nad Metují žádá RM o projednání následujících požadavků: 1)
prořezání stromů, jejichž větve zasahují nad kurt; 2) na rozvaděč TC jsou připojeny 2 lampy
veřejného osvětlení v ulici ke kurtům, TC nyní osvětlení nepotřebuje a může lampy odpojit,
v tom případě nebude mít osvětlený přístup dům č. p. 1610 v ulici Nad Sokolovnou; 3)
darování starých dlaždic (pokud je město vlastní), které by byly využity na úpravu okolí kurtů;
4) zpevnění plochy před tenisovým areálem, které bylo započato v minulém roce, a letos by
ho TC rád dokončil.
Odůvodnění:
Vyjádření TS:
1 - Prořez 4 ks lip u kurtu bude zadán odborné arboristické firmě a proveden do konce června
2020.
2 - Nesouhlasím s odpojením dvou světel u přístupové cesty ke kurtům. V táto lokalitě nemá
město vybudované veřejné osvětlení, nejbližší napojovací bod k síti VO je vzdálen cca 90m.
Požadavek na vybudování VO je třeba zahrnout do databáze investičních akcí. Areál TC je na
pozemcích města a sportovní oddíl ho využívá na základě nájemní smlouvy. Ponechání
stávajícího osvětlení v současném režimu by se snad dalo řešit zvýšením příspěvku na
činnost, který by spotřebu el. energie pokryl. Případné opravy a výměnu vysvícených výbojek
provádějí TS.
3 - TS nemají staré dlaždice. V letošním roce se budou opravovat chodníky, které mají
asfaltový povrch.
4 - V roce 2019 byla opravena recyklinem přístupová cesta ke kurtům a byl poskytnut materiál
na zpevnění plochy pro parkování aut. V současné době v TS další recyklin nemáme a je
možné ho dodat, až bude nakoupen.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
ST po diskusi radních naformuloval znění 3. usnesení: "RM ukládá TS ostatní žádosti
projednat přímo se správcem, tj. spolek TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z.s.". Poté
byla všechna 3 usnesení radními odhlasována.
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 35-2041/20
RM projednala žádost spolku TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z.s., ze dne 18.02.2020, ve
znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 35-2042/20
RM ukládá TS zajistit prořezání větví stromů, které zasahují nad kurty spolku TENNIS CLUB Nové
Město nad Metují, z.s.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 04.05.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 5/19 USNESENÍ č. RM 35-2043/20
RM ukládá TS projednat ostatní části žádosti spolku TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z.s.,
přímo se správcem spolku TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z.s.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/20 Zápis z 3. zasedání Žákovského parlamentu
Identifikace:
Dne 28.02.2020 se sešel ke svému třetímu jednání ve školním roce 2019/2020 Žákovský
parlament města Nové Město nad Metují (dále jen ŽP). Hostem byl vrchní strážník MP a
referentka OŽP. Vrchní strážník MP seznámil ŽP se situací ve městě z pohledu bezpečnosti,
informoval o připravované vyhlášce města o zákazu konzumace alkoholu ve vybraných
lokalitách (např. autobusové nádraží na Rychtě). Vrchní strážník dále odpověděl na dotazy
týkající se radarů měřících rychlost na silnicích, semaforů před Husovým náměstím,
problematiky provozu na křižovatce u Papežů. Referentka OŽP seznámila členy ŽP se
způsobem svozu odpadu ve městě, informovala o navýšení počtu kontejnerů v ul. Klosova (na
základě podnětu ŽP) a upozornila na největší nedostatky, které občané dělají při třídění
odpadu.
Odůvodnění:
Vyplývá z postavení města jako zřizovatele Žákovského parlamentu.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/20 USNESENÍ č. RM 35-2044/20
RM byla seznámena se zápisem z 3. jednání Žákovského parlamentu města Nové Město nad
Metují ze dne 28.02.2020 a bere tento zápis na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/21 Žádost o sponzorský dar - Psí domov Lukavice
Identifikace:
Psí domov Lukavice žádá RM o poskytnutí sponzorského daru, který by pomohl financovat
generální opravu objektu. Akutně potřebují vyměnit některé boudy, udělat nové mezistěny,
podlahy atd. V objektu je celkem 30 kotců, oprava jednoho vyjde na 7-10 tis. Kč, pořízení
jedné kvalitní boudy 8-10 tis. Kč.
Odůvodnění:
Vyjádření MP: Městská policie Nové Město nad Metují spolupracuje již více jak dvacet let se
Psím domovem Lukavice na základě smlouvy, která je mezi tímto útulkem a městem Nové
Město nad Metují. Každoročně je do tohoto útulku umístěno v rámci ORP Nové Město nad
Metují kolem šesti psů, pokud nebudeme počítat mimořádný případ p. [osobní údaj
odstraněn]. Spolupráci s pracovníky útulku hodnotím jako naprosto bezproblémovou. Přesto,
že za všechny psy město Nové Město nad Metují a obce v rámci ORP Nové Město nad Metují
platí jednorázový poplatek ve výši 5 tis. Kč, doporučuji kvůli mimořádnému případu
nezodpovědného chovatele a vstřícného přístupu útulku, mimořádný příspěvek poskytnout.
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Vyjádření OF: Z rozpočtu města je hrazena na základě smlouvy roční paušální částka ve výši
20 tis. Kč. V případě souhlasu s poskytnutím daru nebo dotace může být částka uhrazena ze
schválené položky rozpočtu Rezerva na dotace a dary města (§ 6409). Celková částka na tyto
účely je schválena ve výši 550 tis. Kč. Schválení daru do 20 tis. Kč nebo dotace do 50 tis. Kč
je v kompetenci RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/21 USNESENÍ č. RM 35-2045/20
RM neschvaluje poskytnutí finančnímu daru na generální opravu objektu soukromému zařízení Psí
domov Lukavice z důvodu každoročního příspěvku tomuto zařízení ve výši 20 tis. Kč.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/22 Žádost o pomoc - Psí domov Lukavice
Identifikace:
Jana Lemfeldová, Psí domov, Lukavice 222 žádá RM o mimořádný finanční příspěvek
z důvodu umístění 21 psů od chovatele p. [osobní údaj odstraněn] z Provodova-Šonova v roce
2019. Psi byli chováni v nevyhovujících podmínkách, neměli ani základní veterinární péči,
kterou musel zajistit na své náklady psí útulek (vakcinace a revakcinace, čipování, kastrace).
Zároveň prosí o dořešení případu s chovatelem p. [osobní údaj odstraněn], který si ponechal
několik mladých psů a chová je opět v nevhodných podmínkách, takže je předpoklad, že
v brzké době bude situace obdobná jako v roce 2019. Doplňující informace k žádosti o pomoc
ve věci chovu psů v majetku p. [osobní údaj odstraněn] vypracoval referent OŽP a uvedeny
v příloze k tomuto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření OŽP: Viz příloha tohoto bodu.
Vyjádření MP: MP spolupracuje již více jak dvacet let se Psím domovem Lukavice na základě
smlouvy, která je mezi tímto útulkem a městem Nové Město nad Metují. Každoročně je do
tohoto útulku umístěno v rámci ORP Nové Město nad Metují kolem šesti psů, pokud
nebudeme počítat mimořádný případ p. [osobní údaj odstraněn]. Spolupráci s pracovníky
útulku hodnotím jako naprosto bezproblémovou. Přesto, že za všechny psy město Nové
Město nad Metují a obce v rámci ORP Nové Město nad Metují platí jednorázový poplatek ve
výši 5 tis. Kč, doporučuji kvůli mimořádnému případu nezodpovědného chovatele a vstřícného
přístupu útulku mimořádný příspěvek poskytnout.
Vyjádření OF: Z rozpočtu města je hrazena na základě smlouvy roční paušální částka ve výši
20 tis. Kč. V případě souhlasu s poskytnutím daru nebo dotace může být částka uhrazena ze
schválené položky rozpočtu Rezerva na dotace a dary města (§ 6409). Celková částka na tyto
účely je schválena ve výši 550 tis. Kč. Schválení daru do 20 tis. Kč nebo dotace do 50 tis. Kč
je v kompetenci RM.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
Z podrobnějšího projednání:
Úvodní komentář podal radním ST a pozval na jednání RM referenta OŽP p. Hrachového k
bližším informacím a odpovědím na případné dotazy radních. V diskusi byla vyjasněna
problematika chybně nastavené legislativy, která problémy tohoto druhu, odehrávající se v
celém správním obvodu ORP, musí řešit právě MěÚ (OŽP). Po další diskusi bylo hlasováno o
daru ve výši 40 tis. Kč - rozhodnutí dle zákona přísluší v tomto případě ZM, proto bylo
hlasováno o doporučujícím usnesení pro ZM. Návrh byl schválen.
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K čl. 5/22 USNESENÍ č. RM 35-2046/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru ve výši 40.000 Kč soukromému zařízení
Jana Lemfeldová, Psí domov, Lukavice 222, 516 03, na náklady spojené s umístěním psů
nezodpovědného chovatele.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/22 USNESENÍ č. RM 35-2047/20
RM doporučuje ZM schválit RO - zahrnutí položky Psí domov Lukavice - dar ve výši 40 tis. Kč (§
1014). Částka bude pokryta navýšením příjmů rozpočtu v § 3639 - prodej pozemků.
HLASOVÁNÍ - Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

5/23 Žádost o zapůjčení pódia - Aeroklub
Identifikace:
Předseda spolku Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. žádá RM o bezplatné zapůjčení a
postavení pódia na dětský den s branně bezpečnostní tématikou, který se koná v pátek
05.06.2020 na novoměstském letišti.
Odůvodnění:
Vyjádření TS: Jedná se o tradiční akci podporovanou městem, bereme na vědomí.
Vyjádření OŠKS: Vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční a velice zdařilou akci pro
novoměstské mateřské školy a první stupeň základních škol, doporučujeme schválit.
Vysvětlení: Kupka Václav, Mgr. - vedoucí OŠKS
K čl. 5/23 USNESENÍ č. RM 35-2048/20
RM schvaluje bezplatné zapůjčení a postavení zastřešeného městského pódia spolku Aeroklub
Nové Město nad Metují z.s. na Branně bezpečnostní den, který se koná v pátek 05.06.2020 na
novoměstském letišti.
Odpovídá: OŠKS, Provede: OŠKS, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 5/23 USNESENÍ č. RM 35-2049/20
RM ukládá TS zajistit postavení zastřešeného pódia ve čtvrtek 04.06.2020 na novoměstském letišti
a zbourání a odvoz zastřešeného pódia v pondělí 08.06.2020.
Odpovídá: TS, Provede: OŠKS, Termín: 15.06.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6 Finance
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6
Bez usnesení

6/1 Úprava platu ředitelky MSSS OÁZA
Identifikace:
Vyplývá z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění. Platový tarif je stanoven podle § 5 odst. 3 písm. b) tohoto
NV. Jedná se o platový postup na základě splněné praxe (nad 15 let).
Odůvodnění: Jedná se o zákonný postup v platovém stupni v rámci odpracovaných let. Platové úpravy
u ředitelů PO přísluší ke schválení RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 6/1 USNESENÍ č. RM 35-2050/20
RM schvaluje platový postup ředitelky Městského střediska sociálních služeb OÁZA, ve znění
zdrojového dokumentu k tomuto bodu. K platovému postupu dochází v souladu s platnými
mzdovými předpisy ke dni 01.04.2020. RM pověřuje ST podpisem platového výměru.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

6/2 Odvod z fondu investic MKN
Identifikace: Ředitelka Městské knihovny Nové Město nad Metují (dále jen MKN) navrhuje odvod
z fondu investic MKN do rozpočtu města ve výši 600 tis. Kč.
Odůvodnění:
V souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může
zřizovatel uložit odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele, jestliže investiční zdroje jsou
větší, než je jejich potřeba užití. Ke dni 31.12.2019 činil investiční fond 902 546,20 Kč.
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je již s odvodem uvažováno a zároveň je o tuto
částku navýšen příspěvek poskytovaný MKN. Navýšení příspěvku bude použito na jiné
neinvestiční výdaje (nákup knih, SW...), které nemohou být hrazeny přímo z fondu investic.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
Z podrobnějšího projednání: Dotaz p. Jarolímka vysvětlila u bodu č. RM 35 - 5/1 přítomná ředitelka
MKN. Poté odsouhlaseno.
K čl. 6/2 USNESENÍ č. RM 35-2051/20
RM schvaluje odvod z fondu investic Městské knihovny Nové Město nad Metují ve výši 600 tis. Kč
do rozpočtu města.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 30.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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6/3 Žádost o příspěvek na statické zajištění krovu a obnovu krytiny
Identifikace:
Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metují předložila žádost o finanční
příspěvek města ve výši 300 tis. Kč na pokračování statického zajištění krovu a obnovu krytiny
hlavní lodi a presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice.
Odůvodnění:
Celkové náklady na opravu jsou předpokládány ve výši 5 700 tis. Kč. V roce 2019 by bylo
profinancováno 1 850,45 tis. Kč s tím, že akce by byla financována z několika zdrojů (MK ČR,
KHK, Biskupství KH, vlastní zdroje). Podrobnosti viz příloha k tomuto bodu. V roce 2018
město poskytlo dotaci ve výši 150 tis. Kč a v roce 2019 částku 200 tis. Kč.
Vysvětlení: Kunte Jiří, Ing. - vedoucí OF
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 35-2052/20
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - děkanství Nové Město
nad Metují, Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují ve výši 300 tis. Kč na pokračování
statického zajištění krovu a obnovu krytiny hlavní lodi a presbytáře na kostele Nejsvětější Trojice, a
pověřit ST podpisem smlouvy se žadatelem, zpracované dle vzorové smlouvy schválené usnesením
č. ZM 124 -7667/18.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 6/3 USNESENÍ č. RM 35-2053/20
RM doporučuje ZM schválit RO - zařazení položky Dotace na opravu střechy kostela Nejsvětější
Trojice ve výši 300 tis. Kč (§ 3322). Částka bude pokryta navýšením příjmů rozpočtu v § 3639 prodej pozemků.
Odpovídá: OF, Provede: OF, Termín: 16.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7 Různé
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
K čl. 7
Bez usnesení

7/1 Smlouvy o uzavření spolupráce v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v
sociální oblasti na území obcí KHK II
Identifikace:
Smlouvy mezi městem a KHK v rámci zapojení se města Nového Města nad Metují do
projektu Královéhradeckého kraje Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území
obcí Královéhradeckého kraje II.
Odůvodnění:
OSV informoval v lednu 2019 RM 6 o podání svého záměru na projektové aktivity v rámci
plánování sociálních služeb. Jedná se o zapojení do projektu Královéhradeckého kraje Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II. Trvat
bude ode dne 01.04.2020 do dne 30.06.2022. V minulých dnech proběhla přípravná jednání a
nyní předkládáme RM ke schválení a k pověření starosty k podpisu dvě smlouvy. Smlouvu o
horizontální spolupráci a smlouvu o centralizovaném zadávání. První smlouva zajišťuje částku
882.000 Kč na zajištění koordinace procesu plánování a realizaci regionálního partnerství a na
zkvalitnění odbornosti procesu plánování a budování regionálního partnerství. Tvorba
analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Novoměstska bude zajištěna centrálním zadáváním KHK viz druhá smlouva.
Vysvětlení: Plšková Denisa, Mgr. - vedoucí OSV
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 35-2054/20
RM schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání mezi Královéhradeckým krajem a městem
Nové Město nad Metují v rámci projektu Královéhradeckého kraje Rozvoj regionálního partnerství
v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II., ve znění přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/1 USNESENÍ č. RM 35-2055/20
RM schvaluje smlouvu o horizontální spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a městem Nové
Město nad Metují v rámci projektu Královéhradeckého kraje Rozvoj regionálního partnerství
v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II., dle přílohy k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/2 Účast města na akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020"
Identifikace:
V sobotu dne 04.04.2020 proběhne celorepubliková akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko",
které se zúčastní i naše město. Cílem této akce je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek v okolí našeho města.
Odůvodnění:
Naše město se této akce účastní už několik let. Díky řadě dobrovolníků se v minulosti podařilo
uklidit mnoho míst v okolí našeho města.
Vysvětlení: Hable Petr – starosta
K čl. 7/2 USNESENÍ č. RM 35-2056/20
RM souhlasí s účastí města v celorepublikové akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko", která se bude
konat v sobotu dne 04.04.2020.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/3 Aktualizace Zásad pro zadávání zakázek malého rozsahu
Identifikace:
Aktualizace Zásad používaných pro zadávání zakázek malého rozsahu - změny vyznačeny
přeškrtnutím a žlutým proložením textu.
Odůvodnění:
Aktualizace je nutná s ohledem na změny v komisích OMM, nástupu nových zaměstnanců a
OMM a dále z provozně technických důvodů, které by měly zabezpečit plynulé a efektivní
pořizování některých dodávek a služeb
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek - vznesl dotaz, zda město využívá Tender systém nebo je to něco
nového? TAJ, OMM - Tender systém využíváme již několik let. Poté odhlasováno - 7 pro.
K čl. 7/3 USNESENÍ č. RM 35-2057/20
RM schvaluje s platností ode dne 01.04.2020 aktualizaci Zásad města Nové Město nad Metují pro
zadávání zakázek malého rozsahu, a to ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/4 Žádost občana o řešení situace ve věci popelnice v ul. Boženy Němcové
Identifikace:
Žádost p. [osobní údaj odstraněn] o řešení situace ve věci popelnice v ul. Boženy Němcové viz příloha tohoto bodu.
Odůvodnění:
Vyjádření referentky OŽP paní Agáty Šenkové ze dne 18.02.2020: Kontaktovali jsme p.
[osobní údaj odstraněn], bývalého nájemce nemovitosti p. [osobní údaj odstraněn]. Svoz
odpadu a pronájem odpadové nádoby měl smluvně zajištěn u firmy Marius Pedersen a.s.
Bohužel p. [osobní údaj odstraněn] se domníval, že po ukončení smlouvy si nádobu odveze
svozová firma sama. Po upozornění, že nádoba se stále nachází ve městě, p. [osobní údaj
odstraněn] přislíbil, že ihned nádobu odveze. Pan [osobní údaj odstraněn] dne 18.02.2020
skutečně popelnici odvezl. Sdělil to SMS zprávou, ještě ten den to bylo ověřeno. Vyjádření
vedoucího TS: Z důvodu vyřešení celé záležitosti viz vyjádření OŽP výše, nebylo se již k čemu
vyjadřovat ani přijímat nějaká opatření.
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 35-2058/20

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

RM bere na vědomí žádost p. [osobní údaj odstraněn] ze dne 14.02.2020 o řešení situace ve věci
popelnice v ul. Boženy Němcové, ve znění přílohy tohoto bodu.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/4 USNESENÍ č. RM 35-2059/20
RM bere na vědomí vyjádření OŽP ze dne 05.03.2020, ze kterého vyplývá, že dne 18.02.2020 byla
popelnice odvezena. RM ukládá OSÚ informovat v tomto smyslu žadatele.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/5 Smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole
Identifikace:
RM je předkládán návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole mezi
městem Nové Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36,110 00 Praha 1, IČO:
22670319 ve věci spolupráce při realizaci kampaně Do práce na kole. Součástí této smlouvy
je Smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je závazek zpracovatele společnosti Auto*Mat, z.s., - zpracovávat osobní údaje účastníků kampaně v souladu s GDPR.
Odůvodnění: Výše plnění je schválena v rozpočtu města na rok 2020 a bude hrazena z položky
Správa.
K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 35-2060/20

Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole mezi městem Nové
Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, a pověřuje ST
jejím podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/5 USNESENÍ č. RM 35-2061/20
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů v rámci kampaně Do práce na kole mezi
městem Nové Město nad Metují a Auto*Mat, z.s., Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČO: 22670319, a
pověřuje ST jejím podpisem ve znění přílohy k tomuto bodu.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/6 Dodatek k pojistné smlouvě
Identifikace:
Dodatek k pojistné smlouvě na movitý majetek a elektroniku pořízenou z dotací pro ZŠ
Komenského a Krčín.
Odůvodnění:
Jelikož příjemcem dotace je město, musí majetek zůstat po dobu udržitelnosti projektu ve
vlastnictví města, poté bude převeden na příslušné PO.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
Pan Jarolímek vystoupil s upozorněním, že u nového majetku, který byl pořízen v rámci dotací
do škol a který je dodatkem pojišťován, není řešeno pojištění technických rizik. Dává k úvaze,
zda je chceme mít zahrnuta v pojistné smlouvě či nikoliv - jedná se o pojištění elektronických
nových věcí. Radní nakonec dodatek k pojistné smlouvě schválili s tím, že bude tato
skutečnost prověřena a v případě potřeby bude toto řešeno dalším dodatkem. Dále zaznělo
upozornění, že zřejmě není zajištěno pojištění nové tělocvičny. Záležitost prověří a zajistí OF
ve spolupráci s pí Konvalinovou. V další diskusi zopakoval p. Jarolímek, že dle jeho názoru
jsou všechny budovy v majetku města podpojištěny, tzn., že v případě jejich zničení v
důsledku např. živelné pohromy apod. by město obdrželo takové plnění, které by k obnově či
novému vystavění budovy nestačilo. Způsobuje to nevhodná konstrukce smluv - současný
stav je takový, že plnění máme v poměru 1 : 2. Někteří radní se v diskusi připojili k názoru
p. Jarolímka, že by pojištění majetku města mělo být řešeno přes makléře. Rovněž by bylo
vhodné provést revizi pojistných smluv organizací zřizovaných městem. Po diskusi bylo
formulováno další usnesení, kterým je uloženo OSÚ zařadit do programu jednání 1. koncepční
RM v roce 2021 řešení problematiky pojištění majetku města a problematiku pojistných smluv
organizací města a dále úkol pro OF - zajistit pojištění objektu nové tělocvičny při "ZŠ
Komenského".
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 35-2062/20
RM schvaluje Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 0517537018, se společností Hasičská vzájemná
pojišťovna, a.s., Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika, IČO: 46973451, ve znění přílohy k
tomuto bodu, a pověřuje ST jeho podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 23.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 35-2063/20
RM ukládá OSÚ zařadit do programu jednání 1. koncepční RM v roce 2021 řešení problematiky
pojištění majetku města a problematiku pojistných smluv organizací města.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 18.01.2021
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/6 USNESENÍ č. RM 35-2064/20
RM ukládá OF prověřit a ve spolupráci s OSÚ případně zajistit pojištění nové tělocvičny při "ZŠ
Komenského".
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/7 Smlouva o umístění zálohového napájení v areálu Arriva
Identifikace:
Na základě uskutečněného cvičení bezpečnostní rady a krizového štábu města Nové Město
nad Metují Bezpečnostní rada města Nové Město nad Metují rozhodla o vybudování
zálohového napájení pro stáčení pohonných hmot v areálu Arriva, a.s. Radě města je
předkládána smlouva o vybudování tohoto napájení uzavíraná mezi městem Nové Město nad
Metují a společností Arriva, a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO: 25945408 podle
přílohy k tomuto bodu. Peníze na vybudování tohoto zálohového napájení jsou vyčleněny v
rozpočtu města v paragrafu určeném pro krizové řízení.
Odůvodnění:
Smlouva je uzavírána z důvodu vybudování zálohového napájení pro stáčení pohonných hmot
v areálu Arriva, a.s.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
ST - u benzinové stanice ve fy Arriva, a.s., chybí napájení pomocí agregátu v případě výpadku
elektrické energie. Na dotaz radních se TAJ telefonicky spojil s referentkou OSÚ Ing.
Kavanovou, která mu na dotaz odpověděla, že částka bude hrazena z krizového řízení a bude
se jednat max. o 60 tis. Kč. Poté odsouhlaseno.
K čl. 7/7 USNESENÍ č. RM 35-2065/20
RM souhlasí smlouvu o umístění zálohového napájení pro stáčení pohonných hmot v areálu Arriva,
a.s., mezi městem Nové Město nad Metují a společností Arriva, a.s., Na Ostrově 177, 537 01
Chrudim, IČO: 25945408, ve znění přílohy k tomuto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OSÚ, Provede: OSÚ, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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7/8 Vyjádření zaměstnanců MSSS OÁZA
Identifikace:
Zaměstnanci MSSS OÁZA zaslali svá vyjádření k dění v zařízení MSSS OÁZA a k činnosti
ředitelky Mgr. Jany Balcarové.
Odůvodnění:
Na základě obdržení kritického anonymního dopisu, ve kterém pisatel/ka kritizoval/a dění v
MSSS OÁZA a působení ředitelky Mgr. Jany Balcarové ve své funkci, napsali zaměstnanci
MSSS OÁZA svá vyjádření k této situaci. Vzhledem k tomu, že anonymní dopis byl rozeslán
zastupitelům, tak i tato reakce zaměstnanců byla zastupitelům rozeslána v pátek dne
28.02.2020.
K čl. 7/8 USNESENÍ č. RM 35-2066/20

Vysvětlení: Hable Petr - starosta

RM bere na vědomí ve znění přílohy k tomuto bodu vyjádření zaměstnanců MSSS OÁZA k dění v
MSSS OÁZA a k činnosti ředitelky Mgr. Jany Balcarové.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/9 Smlouva na monitoring skládek TKO Na Popluží a Železova louka
Identifikace:
Vedoucí OŽP předkládá RM k projednání a schválení smlouvu o dílo č. 24/2020 uzavíranou
mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností, s. r. o., IČO:
26473330. Cena za monitoring je 53.370 Kč bez DPH.
Odůvodnění:
Monitoring bývalých skládek TKO Na Popluží a Železova louka je město povinno každoročně
zajistit na základě rozhodnutí bývalého Okresního úřadu v Náchodě z roku 1993, a to do doby,
než budou skládky rekultivovány. Cenovou nabídku podaly 2 z poptaných firem. Smlouva je
připravena s firmou, která podala cenově příznivější nabídku. Cena za monitoring pro letošní
rok byla po konzultaci o rozsahu (závěrečná zpráva za rok 2019) stanovena na 53.370 Kč bez
DPH. 2 závěrečné zprávy ve 3 paré pro každou lokalitu předá Hydrogeologická společnost,
s.r.o., městu do dne 15.02.2021. Znění smlouvy je projednáno s PRAV Mgr. Lucií Šímovou.
Z podrobnějšího projednání:
V diskusi zazněly připomínky k monitoringu na Železově louce - Ing. Prouza je přesvědčen, že
tam je pouze zemina a nějaké kameny - tj. výkopky ze základů staveb na Františku. TAJ přislíbil zajistit informace z OŽP k této věci. Vedoucí OF ještě prověřil, jak tomu je s DPH a
návazně na to pak bylo ještě doplněno RO.
K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 35-2067/20

ysvětlení: Hanka Ondřej, Ing. - vedoucí OŽP

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 24/2020 - „Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a
Železova louka“ uzavíranou mezi městem Nové Město nad Metují a Hydrogeologickou společností,
s. r. o., U Národní galerie 478, Praha 5, IČO: 26473330, za cenu 53.370 Kč bez DPH, ve znění
přílohy tohoto bodu, a pověřuje ST jejím podpisem.
Odpovídá: OŽP, Provede: OŽP, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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K čl. 7/9 USNESENÍ č. RM 35-2068/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3728 - monitoring skládek o 5 tis. Kč. Navýšení bude pokryto
přesunem z § 3745 - vzhled obcí a veřejná zeleň (ošetření památných stromů).
Odpovídá: OF, Provede: OŽP, Termín: 06.04.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato

7/10 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu
Identifikace:
Zrušení zakázky malého rozsahu "Pořízení fotografií města Nového Města nad Metují pro
účely propagace" dle vymezeného práva v zadávací dokumentaci, ve znění přílohy tohoto
bodu.
Odůvodnění:
Zakázka malého rozsahu "Pořízení fotografií města Nového Města nad Metují pro účely
propagace", kterou realizovalo město, bude po dohodě s MKN zrušena a celá realizována
jiným způsobem během let 2020 - 2021 touto příspěvkovou organizací za podmínek, které
budou lépe vyhovovat jejím požadavkům. Finanční prostředky na tuto akci budou přesunuty
do rozpočtu MKN. V souvislosti s tím musí být schváleno i příslušné RO.
Vysvětlení: Hable Petr - starosta
Z podrobnějšího projednání:
Bližší komentář podal radním ST - zároveň byla záležitost fotografií pro chystanou knihu o
městě řešena v bodě č. RM 35 - 5/2.
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 35-2069/20
RM schvaluje zrušení zakázky malého rozsahu "Pořízení fotografií města Nového Města nad Metují
pro účely propagace", a to dle vyhrazeného práva v čl. 10 příslušné zadávací dokumentace.
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
K čl. 7/10 USNESENÍ č. RM 35-2070/20
RM schvaluje RO - navýšení § 3314 - Městská knihovna - příspěvek o částku 100 tis. Kč. Navýšení
bude pokryto z § 2143 - cestovní ruch.
Odpovídá: OF, Provede: OSÚ, Termín: 31.03.2020
HLASOVÁNÍ - Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 - bylo přijato
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8 Diskuse
Odůvodnění:
Diskuse radních vedená po projednání všech bodů programu RM.
Vysvětlení: Tyč Petr, Bc. - tajemník MěÚ
Z podrobnějšího projednání:
1/ p. Jarolímek - položil ostatním členům RM otázku, zda by podle jejich názoru měl být
úředník v komisi RM zároveň hlasujícím členem. Osobně je toho názoru, aby úředník byl i
nadále členem, ale bez práva hlasovat. Panu Jarolímkovi bylo vysvětleno, že v některých
komisích RM je úředník buď tajemníkem komise (tzn. bez práva hlasovat) nebo tajemníkem +
členem (tzn. s právem hlasovat jako ostatní členové dané Komise RM), nebo členem komise s
právem hlasovat. Tak je to stanoveno na základě rozhodnutí RM při ustanovování Komisí RM
na volební období 2018-2022. V případě, že by měli být přítomni jednání komise bez práva
hlasovat a nevykonávali funkci tajemníka komise, je třeba je v RM z komise odvolat, a pokud
komise bude potřebovat jejich účast na jednání, tak si je pak může předseda komise přizvat
do jednání. Žádné usnesení nebylo navrženo.
2/ Ing. Němeček - v souvislosti s komisemi se nabízí otázka, zda by měli být členy komisí
osoby, které např. chystají developerské projekty na území města apod. Ani zde nebylo
navrženo usnesení.
3/ Ing. Maur - požádal vedení města o urychlení jednání s ŘSD ČR o zajištění opravy vjezdu
do Husova náměstí. MST - informoval o jednání s ŘSD ČR, které na rekonstrukci nemá pro
letošní rok žádné finance - rekonstrukce se bude pravděpodobně realizovat až v
nadcházejícím roce 2021. Zástupci ŘSD ČR fakticky nic neslíbili. Ing. Maur - památkáři by dle
jeho názoru měli vyvinout větší agilitu, pomoci městu v jednáních a zajistit tak, aby se
rekonstrukce udělala v co nejkratší době.
4/ Ing. Maur - vznesl podnět ve věci několika velkých suchých stromů, po pravé straně
směrem na Přibyslav (v lokalitě mezi 2 lesy) - hrozí nebezpečí nejen řidičům, ale také
chodcům. TAJ - přislíbil předat podnět OŽP.
K čl. 8
Bez usnesení

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta

Petr Hable v.r.
starosta
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